
 

 

و تقابل ایران در  راهبرد و الگوی رفتاری روسیه
 رژیم صهیونیستی

  آباد این شفقت جواد

  یجعفر اکبر یعل

 چکیده
هاای ایاوئولوکی ی    جمهوری اسالمی ایران و اسرائیل به دلیل اختالفات راهبردی و خصومت

ای خود، به کنترل، مهار و ایجااد   حواکثر رسانون قورت منطقه سطوح مختلف با هوف بهدر 

پیونوهای عمیق تاریخی میان روسیه و اسرائیل، ساط    .انو بازدارنوگی علیه ی ویگر پرداخته

هاای   مناسبات دیپلماتیک آنها را از سط  عادی به سمت استراتژیک سوق داده است. تحریم

گری اسرائیل در حل و فصل اختالفات با آمری ا، فرصاتی   و نقش میانجیآمری ا علیه مس و 

عنوان بار  برناوه در نیدی ای راهباردی باا روسایه در جهات         آویو داد که از آن به را به تل

تضمین امنیت خود استفاده کنو. این درحالی است که ایران و روسایه باا تیکیاو بار منااف       

طاوری   اناو. باه   تنظیم روابط دوجانبه خود پرداخته مشترک، به توسعه الگوهای مشارکتی در

های نظامی و سیاسی ایران و روسایه، بیاانگر تحاول عظیمای در رواباط       که سط  هم اری

رو، تقویت جایگاه سیاسای و نظاامی ایاران و اسارائیل توساط       ازاین دوجانبه دو کشور است.

لی کاه در ایان   تهویو امنیت ملای تباویل هاوه اسات. سا ا     روسیه، به یک عامل محرک 

هود این است که با وجود تقابل ایران و اسرائیل تااکنون، روسایه  اه     پژوهش مطرح می

برای پاسخ به ایان  الگوی رفتاری را درقبال این دو متحو تاکتی ی خود اتخاذ کرده است؟ 

هاا در   س ال، فرضیه ما این است که، مناسبات گسترده مس و با ایران و اسرائیل و نقاش آن 

المللی روسیه باعث هوه است که مس و الگوی رفتااری تاوازن    ای و بین های منطقه سیاست

تحلیلی روش این مقاله به  قوا را بهترین روی رد درقبال این دو متحو تاکتی ی خود برگیینو.
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 مقدمه

ویاه  در بعا     ظهور انقالب اسالمی ایران و تعارضات راهبردی آن باا اسارال ب با    
، معادالت منطق  غرب آس ا را حول تقابب راهبردها سوق داد  اسا.   1ای لولوژیک

وری  و برنام  در بحران س ویه  ب  ای ایران ی ک  افزایش نقش و ق رت منطق طور ب 
ایاران و   ای ب  یک عامب ته ی  برای موجودی. اسرال ب تبا یب دا   اسا.     هست 

منطقا  و ایاااد باادارنا عی ع  ا       2اسرال ب درجه. دست ابی ب  عمق اساتراتهیک 
یهودیاان   3ان   عامب دیاساوورای  یک یگر، همکاری با روس   را موردتوج  قرار داد 

تأث ر قارار داد  اسا.     روس   را تح.روسی، ساختار س اسی، فرهنگی و اقتصادی 
های اخ ر روس   و اسرال ب با تأک   بر منافع مشترک، اه اف و منافع خاود   در سال

ای روس   در تضم ن امن .  کنن   نقش فرامنطق  را در تعامب با یک یگر جستاو می
تری را فاراه  آورد  اسا.  روسا       ناسبات عسترد اسرال ب، موجبات تعامالت و م

هاای   ن ز بر جایگا  اسرال ب در حب و فصب اختالفات باا غارب و کااهش تحاری     
طوری ک  روس   مالحظات مربوط ب  امن ا.    آمریکا نسب. ب  خود، واقف اس. ب

بحاران ساوری  را    ویاه   با  ای  م ی و تمام . ارضی اسرال ب در بحران های منطقا  
کرد  اس.  ااطرفی دیگر، اسرال ب ضمن رعای. خطاوط قرماز روسا   در     رعای.

معادالت منطق  خاورم ان ، روس   را در دست ابی ب  اه اف اقتصاادی و اساتراتهیک   
،  یالم  ا   با ن ای و  منطق در تحوالت  آویو تب-مسکوخود حمای. کرد  اس.  لذا، 

انا   ایان درحاالی        ب  سطحی اا همسویی و هموودانی در رفتار و اها اف رسا  
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ای خود ب  توسع  روابط باا ایاران    اس. ک  روس   در چارچوب س اس. خاورم ان 
ای کا  ته یا های مشاترک برآما   اا آمریکاا و ارو اا،        عون  عام بردادت  اس.، ب 

های اقتصاادی آمریکاا    ترین عامب توسع  همکاری دو کشور بود  اس.  تحری  مه 
های ج ی ی در روابط دوجانب  دوکشور  های اخ ر، افق لع    ایران و روس   در سا

با توساع  رواباط باا ایاران، آمریکاا را      ک  ایااد کرد  اس.  روس   در ی آن اس. 
الم ب ب ه   درحالی ک  مساکو بار    های ب ن وادار کن  تا امت ااات ب شتری در صحن 

آفرینی  و ق رتتوج  ب  نقش  در منطق ، ب ون شاین واقف اس.  دست ابی ب  اه اف
دان  رویکرد نگا  ب  غارب س اسا. خاارجی      ذیر ن س.  ایران ه  می ایران امکان

روس  ، ب  معنای دوری متح ش اا محور درق ن س.، ولی ایان رویکارد، رواباط    
الشعاع قرار داد  اسا.  بحاران ساوری  تحاول عظ مای در       روس   و ایران را تح.

طوری کا  ساط      وجود آورد، ب  و امن تی بروابط دوکشور در ابعاد س اسی، نظامی 
فع ای دوکشاور، همکااری و اداتراک مواضاع در حاب        1مناسبات عالی دیو مات ک

های نظاامی و اقتصاادی، با  نزدیکای دوکشاور ایاران و        سوری  و توافقنام   بحران
هاا در   آفرینای آن  نقاش روس   توسع  بخشا    اسا.  تقاباب ایاران و اسارال ب و      

بااایگر را ماورد آاماون قارار داد      الم  ی، روابط روس   باا ایان دو   های ب ن صحن 
را  آنهاا طوری ک    ون های عم ق تاریخی مشترک ب ن روس   و اسرال ب، رواباط    ب

ب  سم. استراتهیک سوق داد  اس.  اا طرف دیگر روس   و ایاران در چاارچوب   
یکا یگر هساتن   لاذا     ب  تعامب با اا ن ای خود در تحوالت منطق  اه اف خاورم ان 

رس  هرعون  روابط و همکاری روس   با یکی اا این دو بااایگر، رواباط    ب  نظر می
ده   با درنظر عرفتن این مالحظات، ایان   الشعاع قرار می دیگری با روس   را تح.

دود ک  باوجود تقابب ایران و اسرال ب، تاکنون روسا   چا  الگاوی     سؤال مطرح می
این دو متح  تاکت کی خود اتخاذ کرد  اس.؟ در  اسخ ب  ایان   را درقبال ای رفتاری
عبارت اا این اس. ک   ،موردآامون قرار عرفت   هوهش ای ک  در این   فرضسؤال، 

ای و  های منطق  ها در س اس. مناسبات عسترد  مسکو با ایران و اسرال ب و نقش آن
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را بهتارین   1واان  قاوا الم  ی روس   باعث د   اس. ک  مسکو الگوی رفتاری م ب ن
ای خاود درقباال ایان دو     رویکرد درجه. دست ابی ب  اه اف و مناافع خاورم انا   

 یآور اسا. و روش عارد   تب  نیمقال   نیدر ا ق روش تحقمتح  تاکت کی برعزین   
ک  ااطریق مراجع  با  آردا و مراکاز ع مای و     اس.  اینترنتی و یا کتابخان  ها، داد 

 یو واکااو  یع ما  ب منظور تح  ب همچن ن دبک  جهانی اینترن. اناام د   اس.  
بهر  عرفتا    2ییعرا نوواقع قوا در چارچوب مکتب مواان   ی هوهش اا نظرتئوریک 

 ج اعان  تااکنون طور  ب و ایران ب اسرال با   روابط روس رامون   هرچن د   اس.  
تمرکز کامب خاود  اما این منابع  ،اس.  درآم  ریمقال  و کتاب ب  ردت  تحر نیچن 
نگذادت  اس.  لذا مقالا   الگوی رفتاری روس   درقبال این دو باایگر موضوع  را بر

  کن   ری را تاح ود ن  ام نیموجود در ا خألتا در تالش اس. حاضر 

 یچارچوب نظر. ١

طارح  هوهشای، ن اامنا  مباانی      هاا در هار   فرض  ها و آامون  ؤالس  اسخگویی ب 
نظری اس.  در این  هوهش برای تب  ن و تح  ب موضوع اا نظری  مواانا  قاوا در   

ق رت و  ،عرایی  ردااان نوواقع اس.  اا دی  نظری  د  عرایی استفاد   مکتب نوواقع
نی آورد  نااتوا  هاا را فاراه  مای    امن .، موجبات س اس. مواان  قوا توساط دولا.  

سارد،   جنگ الم  ی درقبال آمریکا در دور   سا ساای ب ن های بزرگ در مواان  ق رت
عارا اا جم ا     هایی را برای نظری  مواان  قوا ایااد کرد  ان یشمن ان نوواقاع  چالش

ها ب  ارالا    برای دست ابی ب  حب این چالش 5و م ردایمر 4، استفان وال.3کن. والتز
 ان، و صاالح  مبر )سا  الم اب  رداختنا    ابق با نظام ب ننظریات ج ی  مواان  قوا مط

ای و  عرا ع ب رقاب. باایگران در سط  منطق   ردااان نوواقع نظری   (36-35: 1395
 ( 144: 1390نهاد،  ی)مص کنن  الم  ی را در دست ابی ب  ق رت و بقا جستاو می ب ن
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ب  منظور دفع  ط ب های توسع  ها در مواجه  با ق رت والتز معتق  اس. دول.
او (  104: 1397،یو صافر  ییاکو )ناننا   ق رت در برابر آن دس. ب  تواان قوا می

داود    الم ب می بر این امر تأک   دارد ک ، تواان قوا باعث ثبات در منطق  و نظام ب ن
وجاود آما ن جناگ و     ها را در با   دول. 1عرایی جویی و ههمون اعرچ  والتز امن .

الم  ای را   ای و با ن  های منطق  ها در مح ط اما رقاب. ق رتص   مورد توج  دارد 
اا منظار والتاز رفتاار     ( 87: 1382)والتز، دان  ع ری تواان قوا می محور اص ی دکب

ها ک  عامب  باد  و توایع توانمن ی های یک یگر می برداری اا فعال . دول.، نسخ 
دو  ( Waltz, 1979: 76)ادا  ب ها اس. الام  تأم ن امن . و بقا می تفاوت م ان دول.

اصب ضروری ک  اا دی  والتز برای تشک ب مواان  قوا اهم . دارد، ایان اسا. کا     
دنباال بقاا و امن ا.     هاا با    باود  و دولا.   2الم ب بایا  آناردا ک   ساختار نظام ب ن

نظام آنارد ک باعث مح ودی. در م زان همکااری در  (  Sheehan, 2005: 78)بادن 
داود ایارا در ایان نظاام،      الم  ای مای   های ساامان ب ن  .سطوح مخت ف و صالح

هاا باا احت ااط در همکااری و      یاب  اا این رو دول. وابستگی ب  یک یگر توسع  می
کنا      والتز است الل مای (Griffiths, 1992: 83)دنبال سود نسبی هستن  ها ب  نام  توافق

یننا  و اا س اسا.   عز ها در مح طای آناردا ک، راهبارد مواانا  را برمای      ک  دول.
دون  چرا ک  ه چ ق رتی وجود ن ارد ک  برای بقا و  روی دور می و دنبال  3همراهی

هاای ههماون،    امن . خود ب  آن روی آورن  چون ک  س اس. همراهای اا قا رت  
هاای   لذا دول. ( 59: 1391 گران،یو د ب )برچدود هموار  یک ته ی  محسوب می

منابع ج ی  در سط  داخ ی و اا سوی دیگار  سو ااطریق اختصاص  ضع ف اا یک
های مخت ف در سط  خارجی دسا. با  مواانا      هایی در حوا  ها و توافق با اتحاد

 انن   می
ها قرار دارد و قا رت ها  بارای     جویی در اولوی. دول. اا دی  وال.، امن .

داان ته یا  داود اا قا رت      هاا امن ا.   دست ابی ب  امن . الام اسا.  اعار دولا.   
باا   ،کنن   بر این اساس، دول. در مواجه  باا قا رت برتار    نظر می دی صرفتاح و
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(  باا وجاود   29: 1397ان )مش رااد ،  تشک ب التالف دربرابر آن دس. ب  مواان  می
اساتفان   ،عرایی والتز معطوف ب  مواان  قوا بود، دااعرد وی  های نوواقع اینک  تب  ن

تأک   داد.  اا  1ر اهم . مواان  ته ی عرایی، ب وال. با تأک   بر مفروضات نوواقع
هاای   ها دربرابر ته ی ات ک  دامب ن ّاات تااواکارانا  و توانمنا ی    نظر وی دول.

هاای خاارجی، الاما      انن   س توانمن ی ساای می باد ، دس. ب  مواان  نظامی می
عباارتی دیگار، بار اهم ا.      با  (  69: 1391 گاران، یو د ب )برچساای ن ستن  مواان 

هاا درمقاباب قا رت     درواقاع دولا.    جای مواان  قاوا تأک ا  دارد   مواان  ته ی  ب 
امن ا. و حفاو وضاع     انن  یعنی کشورها برای ثبات، ته ی عر دس. ب  مواان  می

آورن   لذا هر  های متااوا روی می موجود، ب  اتخاذ س اس. مواان  درمقابب ق رت
یر باایگران، ته یا  محساوب   تالش یک دول. برای افزایش ق رت خود، برای سا

هاا و   بناابراین اا منظار والا. بردادا.    (  147-148: 1390ناهاد،   ی)مصا  عردد می
هاا، حالزاهم ا.    عنوان ته ی  در روابط م ان دول.  ها اا یک یگر ب تصورات دول.

عردد دسا.   ها مورد ته ی  واقع می ها امانی ک  موجودی. و منافع آن اس.  دول.
  هناارساای رفتاار مواانا ، مناار با  افازایش امن ا. در نظاام        انن  ب  مواان  می

ها با ایااد التالف در برابر دول. ته ی عر با  بااداداتن    دود و دول. الم ب می ب ن
 ( 135: 1394 رااد ، )مش رداان  آن می

ها، توجا  کمتاری    وال. و والتز با تأک   بر رابط  م ان آنارد ک و رفتار دول.
ان  اما م ردایمر با ارال  تعریاف متفااوتی اا مواانا  قاوا،      ن  دادت ب  استراتهی مواا

عنوان یاک رویکارد رفتااری قارار       ساای ب تمرکز خود را بر رفتار مواان  و مواان 
الم اب   م ردایمر م عی اس. ک  محا ط با ن  (  233: 1392ااد ،  ین )چگداد  اس.

هاا باا اتخااذ     دود لذا دول. ها ب  افزایش ق رت می آنارد ک منار ب  انگ ز  دول.
راهبردهای تهاجمی با ه ف افزایش ق رت و نفوذ خود، ام ن  آس ب ب  دیگران را 

الم اب، اماانی م سار اسا. کا        کنن   اا نظر وی امن . و بقا در نظام ب ن فراه  می
ها در  ی افزایش مناافع و قا رت خاود بادان   با  نظار م رداایمر محا ط          دول.

های تهاجمی و نامشخص بودن ن ّات ددامن، دالیاب    توانمن یالم ب،  آنارد ک ب ن
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ها برای امن ا.   (  دول.132: 1394بادن )مش رااد ،  ها می ط بی دول. اص ی ق رت
ای و جهاانی را، اولویا. س اسا. خاارجی      خویش، دس. یافتن ب  ق رت منطقا  

ه یا ات،   کودن  برای مقاب   باا ت  ها می صورت دول. ان  در غ ر این خود قرار داد 
هاا بارای دسات ابی     های نظامی خود را ب  ح اکثر برسانن   دول. ثروت و توانمن ی

هاای   ها و درع ر ساختن رقباا با  جناگ    ب  اه اف و منابع ق رت، تنش م ان دول.
هاا بارای      قا رت (60-62: 1391 تس، فی)عران  طوالنی را در دستور کار قرار داد 

ها ااطریق واعذاری مسئول . ب  دیگری  یاا   .عرایی سایر دول ج وع ری اا ههمون
  رداان   اتخاذ تواان توسط خود، ب  مقاب   با ته ی ات می

هاا با  ههماون جهاانی      الم ب، دست ابی دولا.  ب  عق    م ردایمر، در نظام ب ن
عی ب  مناطق حساس و راهباردی را در   ها چ ر رو دول. باد  اا این  ذیر نمی امکان

ایان منااطق،    عای با   ان   دست ابی ب  ق رت چ ر خود قرار داد دستور کار س اس. 
هاا دربرابار    کن  و در هما ن راساتا دولا.    کسب ههمونی مناطق دیگر را فراه  می

ای  دسا. با  مواانا  منطقا      ،ها در حاال افازایش اسا.     هایی ک  ق رت آن دول.
ای  فرامنطقا  بخاش   های تواان توان نقش ق رت امانی می ،خواهن  ان   اا نظر وی

ای برای ج وع ری اا قا رت   را در این باای لحاظ کرد ک ، فشار س ستم ک منطق 
های بازرگ باا    ق رت(  236-257: 1392 ااد ، ین )چگای، ناتوان باد  ظهور منطق 

ای ایفاا   هاا نقاش مهمای در تاواان منطقا       کنترل مح ط و توایع مط وب توانمن ی
نگااا  ک اای، در داارایط حاضاار هریااک اا در یااک  ( 165: 1392 ،ی)متقکنناا  ماای

عرایی مواان  قوا درع ن کارآم  بودن توانایی تب  ن و توض حی اا  های نوواقع نظری 
الم ب داه  الگوهای  الم ب را دارا ن ستن   نظام ب ن الگوهای رفتاری در س اس. ب ن

ساوی   آم از اا  جویان  تا الگوی منااع  رفتاری متنوعی، مرکب اا الگوهای همکاری
هاای عونااعون    باد  لاذا ره افا.   هریک اا باایگران برای ایااد مواان  ق رت می

جان م ردایمر و ت افعی اساتفان والا.،    1عرایی تهاجمی عرایی مانن ؛ نوواقع نوواقع
عران اس.  بر این اساس در ایان  اهوهش اا    همزمان موردتوج  باایگران و تح  ب

ن  ان یشامن انی چاون والتاز، م رداایمر و والا.      عرایا های مواان  قوا نوواقع نظری 

                                                                                                                                 

1. Invasive realism 
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توان ب ان داد. ک  ساختار نظام  برای تب  ن موضوع استفاد  د   اس.  بنابراین می
سااای دربرابار قا رت و     الم ب، روس  ، اسرال ب و ایران را ب  مواانا   آنارد ک ب ن

در  ویاه    با ای ایاران   ته ی  دیگران وادادت  اس.  افزایش قا رت و نفاوذ منطقا    
ای، موجبات ب   و ته ی  را برای اسرال ب فاراه    تحوالت خاورم ان  و برنام  هست 

آورد  اس.  ته ی ات ن ابتی اسرال ب اا سوی آمریکا ع    ایران در منطقا  و نظاام   
رو کرد  اس.  اعر بنا را بر فه  رواباط   هایی روب  الم ب، منافع ایران را با چالش ب ن

ز و استفان وال. بگذاری ، مساکو الگاوی رفتااری تاواان قاوا را      اا منظر کن. والت
عزین ؛ همچن ن در قالب منطاق نظاری    بهترین رویکرد درقبال این دو باایگر برمی

ای  رو رفتاار منطقا    ای اهم . دادت  و اا این م ردایمر، ساختارهای ههمون منطق 
ع ارد  در     قارار مای  ها مورد توجا  های آن العمب ایران و اسرال ب و روس   و عکس

هم ن رابط ، رقاب. ایران و اسرال ب جه. دسات ابی با  عماق اساتراتهیک منطقا ،      
ای ج اوع ری   ساای را فراه  آورد  تا اا ظهور ههمون منطقا   ام ن  س اس. مواان 

کنن ؛ اما واقع . این اس. ک  الگوی رفتااری روسا   درقباال دو بااایگر ایاران و      
هایی را برای اه اف و مناافع ایاران    ود  اس. و مح ودی.اسرال ب، مواان  ق رت ب

و اسرال ب در جه. حفو تواان ایااد کرد  اس.  بنابراین  هوهش حاضر، درص د 
عرایی، ب  تب ا ن و تح  اب    اس. تا در چارچوب نظری مواان  قوا در مکتب نوواقع

   درقبال این دو باایگر بوردااد الگوی رفتاری روس 

 لیو اسرائ هیروس یروابط راهبرد تحلیل توسعه. ٢

روس   و اسرال ب با تأک   بر   ون های تاریخی و منافع مشترک، با  تعم اق ساط     
ان   نقطا  عطاف نزدیکای روسا   و      روابط دوجانب  خود در ابعاد مخت ف  رداخت 

باود    1948در تأس س اسرال ب در سال  1دوروی  جماه ر اسرال ب، نقش مه  اتحاد 
داوروی در جناگ    جمااه ر   قاطع یهودیان روسی در   روای اتحااد  اس. و سه  

 ) فاراه  کارد   را جهانی دوم، ام ن  حمای. دیو مات ک دوروی اا تأس س اسرال ب
Бочаров, 2013: 25)دوروی و مهاجرت یهودیان روسی،  جماه ر     فرو ادی اتحاد

                                                                                                                                 

1. Soviet Union 
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آورد تاا آنااا کا     آویو در ابعاد مخت اف فاراه     تبمسکو و ام ن  را برای نزدیکی 
تنها باعث عسترش همکاری د ن  ب ک  تأث ر مثبتی بر اقتصااد و   مهاجران روسی ن 

طوری ک  دوسوم اا مهاجران، تحص الت عالی و ب ش اا   فرهنگ اسرال ب دادتن  ب
بار   .(Федорченко, 2016: 248انا )   ها دارای ما رک مهن سای باود     درص  آن 10

ضمن استفاد  در نهادهای دولتی، با  عناوان اباان     هم ن مبنا اس. ک  ابان روسی
اماروا     (Moshkova, 2018: 387-388)داود  سوم در آکادم ک اسرال ب تا ریس مای  

دهناا عان اساارال ب را تشااک ب    درصاا  اا ر ی 15مهاااجران روساای باا ش اا   
اسرال ب ب  طور سنتی متحا  آمریکاا   عرچ    (Averbukh & Klein, 2018: 2)دهن  می

هاای   و ن از داخصا    ها و فرهنگ مشاترک    ش ن  تاریخی، اراشلحاظ و ب  اس. 
)جعفاری،   آی  منافع استراتهیک مشترک، متح  منحصر ب  فرد آمریکا ب  حساب می

بس اری اا رساوم  ، منطق  روس  (؛ اما   ش اا آن ب  دل ب حضور در 68-51: 1398
وسا   اا یهودیاان     یهودیان ر  اس.منطق  دکب عرفتاین های یهودیان در  و سن.

 غارب ان   اول ن حضور یهودیان در  ادکناای، قرالی، بخاری و عرجی تشک ب د  
هاای م اان    برخای اا اداتراکات و همکااری    .باود م الدی  14تا  7روس   در قرن 

 روس   و اسرال ب عبارتن  اا:
 ب دربار  نتایج جنگ دوم جهاانی، دوطارف   لروس   و اسرا دی عا ادتراک  -
 .یک یگر نزدیک کرد  و عامب اص ی توسع  روابط دوجانب  د   اس.را ب  

)جعفاری،   1سم ت سا   آنتای در ماورد  های مشاترک   اراش ب لروس   و اسرا -
دکسااتن محاصاار  لن نگااراد در جنااگ دوم جهااانی و آاادساااای  ( و 163: 1391

 نظر دارن   اتفاقآدویتس 

اکی کماک هاای   اسرال ب ااطریق چکسا و -دوروی در اول ن جنگ اعراب -
  (1)آویو اعطا کرد تس  حاتی نظامی ب  تب

 عناوان  ب  بنای یادبود سربااان ارتش سرخ در دهر ناتان در ف سط ن ادغالی -
در ه چ کشوری  س اا فرو ادی دوروی برای ک  اس.  یفرد  واقع  منحصربیک 

 .سرباا ارتش سرخ بنای یادبود ایااد نش   اس.

                                                                                                                                 

1. Anti-Semitism 
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، ک   س 1991اح ای روابط دیو مات ک اتحاد دوروی و اسرال ب در سال  با -
قطع د   بود، اسرال ب متح  غ ررسامی مساکو    1967روا  در سال  اا جنگ دش

 در خاورم ان  بود  اس. 

 17جاوالی و   16  روس   در اعالن طارح نقشا  را  باا مشاارک. در ب ان ا       -
  (144: 1398، )جعفریاا آن استقبال نمود  2003سوتامبر 

توسااع   ب لدر اساارا م   ااون نفاار1.2حاا ود  تبااار روسیهودیااان حضااور  -
جم   نظامی و اقتصادی  های مخت ف اا آویو با مسکو را در عرص  های تب همکاری

 .کنن  هماهنگ می

نظار اا   های سوری  و همچن ن صارف  م اخ   اسرال ب در درع ری اصب ع م -
عناوان تضام ن ت قای     تا ح  ایادی برای مسکو ب مشی تغ  ر دول. بشار اس ،  خط
 دود  می

لهساتان و   اا جم ا   روابط خود با برخای مخالفاان مساکو   نوع اسرال ب در  -
  ایبن  اس. اوکراین، 

کنا  تاا مساکو برخای      ها فرصتی را فراه  مای  فناوری   شرفت  صه ون س. -
 های تس  حاتی خود را جبران کن   ضعف

روسای در اسارال ب و روسا  ، نقاش مهمای در       1یهود های البیعالو  بر آن، 
های یهودی در  ساامان 1990ان   اا ن م  دوم ده   آویو ایفا کرد  تب-نزدیکی مسکو

انا     توجهی بر س اس. خاارجی مساکو درقباال اسارال ب دادات       روس  ، تأث ر قابب
اسا ون  ، ف ر3ها و جوامع یهاودی در روسا     ، کنگر  ساامان2کنگر  یهودیان روس  
، مرکاز  5مرکز جامع یهودیان مسکو  (Екатерина, 2003: 91) 4جوامع یهودی روس  

ان  با انساام درونی، س اس. خاارجی روسا   را در    و غ ر ، توانست 6فرهنگی یهود

                                                                                                                                 

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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 :Елишев, 2013کنترل خود قرار دهنا )  مسالب موردنظر خود برای چن  ده  تح.

دولا.  اوت ن، اا نفاوذ ایاادی در روسا         دل ب حمای. اا ها ب  این ساامان(  174
های بزرگ یهودی، بسا اری اا مااالت و    برخوردار هستن  و ب  کمک این ساامان

 ,Джаббаринасирداود)  در روس   منتشار مای   1رودن ک های یهودی نظ ر روانام 

عری  نفوذ و نماین عان روسی در اسرال ب با البی های ذی همچن ن، عرو   (59 :2020
ان  ضمن حب مشکالت یهودیان روسی در اسرال ب، با تصویب قوان ن نظ ر  توانست 

 آنهاا ، نقش مهمای در نزدیکای   2آویو در کنس. تب-سفر ب ون ویزا ب ن اتباع مسکو
روسا   و  نگرش مثب. م اان نخبگاان س اسای     ( Бочаров, 2013: 25)ان   ایفا کرد 
 3آویاو  تب-سترش روابط مسکوتوجهی در ع در تعامب با یک یگر، تأث ر قابب اسرال ب

های  وایران و نظامی های خانواد  بس اری اا نخس. ای ک  ریش  عون  دادت  اس. ب 
  اسرال ب تا با  اماروا، در ق مارو اموراتاوری اتحااد جمااه ر داوروی قارار دارد        

(Averbukh & Klein, 2018: 2)   کا  در اولا ن انتخاباات کنسا. در ساال       طوری ب
 :Бочаров, 2013انا )  ی اا نماین عان، متول  ق مرو دوروی بود ، ب ش اا ن م1949

همچن ن، این نگرش مثب. در نخبگان س اسی روس   درقباال اسارال ب، قاباب    (  25
عناوان   ، خود را ب 4ک   وت ن اا امان ورود ب  کاخ کرم  ن طوری باد  ب  مشاه   می

  نگارش مثبا.   باود حافو و  شت بان امن . یهود در روس   و ارو ا معرفای کارد    
 توجهی بار نگارش ماردم دادات      نخبگان س اسی روس   درقبال اسرال ب، تأث ر قابب

 ،2017 ب  طوری ک  در نظرسنای اا مردم در  اسخ ب  ایان ساؤال در ساال   ، اس.
 با  تعاماب باا اسارال ب داداتن      ا  مثبتای  نگا  روسا   درصا  اا مردماان    57تقریبا 

(Averbukh & Klein, 2018: 2)  
ای را  های اقتصادی، تااری و صنعتی روسا   و اسارال ب ن از، ام نا      همکاری

(  35: 1381برای نزدیکی و عسترش روابط دو دول. فراه  کرد  اس. )کاوالیی،  
م ایی و آالت، تاه ازات تراباری و دا     طورعما   مادا ن    ای ک  اسرال ب با  عون  ب 

                                                                                                                                 

1. Rudnik 

2. Knesset 

3. Moscow-Tel Aviv 

4. Kremlin Palace 
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کنا  و واردات اسارال ب اا روسا       محصوالت کشاورای را ب  روسا   صاادر مای   
 & Averbukh)بادا    های اینتای و ف ازات مای    ب شتر حول محور نف. خام، سنگ

Klein, 2018: 6-8)    ااطرفی با کشف م ادین نفتی در سواحب اسرال ب و ع م تارب
، 1کاری دو دولا. در ام نا  انارژی   کافی اسرال ب برای استخراج در این منطق ، هم
هاای روسای،    های فضاایی دارک.   عسترش یاف.  همچن ن، محصوالت و فناوری

هاای اخ ار    کا  در ساال   طاوری  های اسرال  ی را ب  خود ج ب کرد ب  توج  درک.
آویاو بسات  دا   اسا.      تاب  -هایی درخصوص اکتشاف فضا ب ن مساکو  نام  توافق

(Марьясис, 2017: 131 )  عاذاری درام نا  ناانو و داروسااای،      های سارمای    روژ
را با  توساع  رواباط تاااری و     روسا   و اسارال ب   های نوین کشااورای،   فناوری

 اقتصادی سوق داد  اس. 
های س اسی و امن تای   ، همکاریآویو مسکو و تبیکی دیگر اا عوامب نزدیکی 

ایان همکااری     .در منطقا  اسا   3و تروریسا   2عرایی های مبارا  با افراط در ام ن 
 4م   ونی مس مان روس   و ته ی ات بالقو  بن ادعرایی اسالمی 20نادی اا جمع . 

های اطالعاتی  (  برهم ن مبنا، سرویس375-378: 1387بر دول. بود  اس.)ک انی، 
های نظاامی و مانورهاای مشاترک با       روس   و اسرال ب در چن  ده  اخ ر، آمواش

سرنشا ن اسارال ب با      ادهای ب ونو(  فروش  ه53: 1396نمایش عذادتن  )رومی، 
ای اا ایان همکااری باود  اسا.      روس   ب  منظور کنترل و نظارت بر چچن، نمون 

(Kazoux, 2008: 5)در  آنهاا های س اسی و امن تای   های اخ ر ن ز، هماهنگی   در سال
 ( 59: 1396بحران سوری  افزایش یافت  اس. ) رومی، 

در حاب و فصاب    ویاه   با  ای  الم  ی و منطق  ای ب نه رهبران روس   در عرص 
ای برای اسرال ب قال ن  ایارا روسا   بار ایان امار       اختالفات با آمریکا، اهم . ویه 

توانن  نقش مهمای بار رونا  کااهش      های ق رتمن  یهودی می واقف اس. ک  البی
دان  کا  بارای تضام ن امن ا. خاود در       های آمریکا ایفا کنن  و اسرال ب می تحری 

                                                                                                                                 

1. Energy 

2. Extremism 

3. Terrorism 

4. Islamic fundamentalism 
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های اقتصاادی آمریکاا ع  ا      ای روس   ن اا دارد لذا تحری  منطق ، ب  نقش فرامنطق 
الم ب فرصتی را ب  اسرال ب داد   مسکو و اوضاع وخ   اقتصادی روس   در نظام ب ن

ی عنوان برگ برن   در نزدیکی راهبردی با روس   استفاد  کنا   اا ساو   ک  اا آن ب 
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 

الم  ی تاکنون نقش مهمی در تقوی. مناسبات آنهاا دادات     ای و ب ن معادالت منطق 
 اس. 

 یهو روس لیاسرائ یموانع همکار. ١-٢

ان   اسرال ب و روس   با وجود مناسبات عسترد  و   ون های عم ق تاریخی، نتوانست 
ترین مانع توساع  رواباط    وجود ب اورن   مه   نوعی اتحاد استراتهیک را ب ن خود ب

روس   و اسرال ب، متأثر اا روابط مسکو با تهران اس.  اسرال ب هموار  ایران را با   
 همکااری رها اا  ع رد  اسرال ب با ی. خود در منطق  در نظر میعنوان ته ی  موجود

در  ویاه   با  الم  ای   ای و با ن  س اسی و نظامی ایران و روسا   در تحاوالت منطقا    
کا  توساع     طاوری  ای و بحران سوری  ابراا نگرانی کارد  اسا.  با     قضایای هست 

 ا ش رفا. کا     ، تاجاایی  21ای ایران و روس   در اوایب قارن   های هست  همکاری
 ,Kazoux).کردنا   نخبگان اسرال ب رابط  با مسکو را یک باای احمقانا  ت قای مای   

همکاری روس   با جبه  مقاوما. و حکوما. خاودعردان ف ساط ن، اا       (8 :2008
الشاعاع قارار داد  اسا.      آویاو را تحا.   تاب - دیگر موانعی اس. ک  روابط مساکو 

ب  همکاری با این جنبش، سابب  افزایش نقش حماس در ف سط ن و تمایب روس   
ای کا    عونا   ( ب 327: 1392تعاب و نگرانی رهبران اسرال  ی د   اس. )کوالیی، 

، وایر خارج  روسا    2020مارس  2در دی ار رهبران حماس با مقامات روس   در 
ها تأک    ها و رایزنی ، ضمن مخالف. با طرح معام   قرن، بر ادام  همکاری1الوروف

اهلل  های نظامی روسا   و حازب   (  همچن ن، همکاری1398ری تسن  ، کرد )خبرعزا
در دمشق و الاق  ،   ام های بس ار منفی بارای مناافع اسارال ب در ساوری  دادات       

  (Бармин, 2018: 4)اس.
                                                                                                                                 

1. Lavrov 
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اسرال ب همچنان اا روابط نزدیک روس   باا حکوما. خاودعردان ف ساط ن،     
م   اون دالر   40، حا ود  2013تاا   2006ابراا نارضایتی کرد  اس.  روس   اا سال 

ای  های بودج  حکوم. خودعردان ف سط ن را تأم ن کارد  و سااالن  بودجا     هزین 
های مسکو اختصاص داد  اسا.  اا   برای آمواش دانشاویان ف سط نی در دانشگا 

، 388، 242هاای   در قطعناما   ویاه    با طرفی دیگر، موانع روس   در سااامان م اب   
 امن اا. بااا منااافع اساارال ب در منطقاا  ناهموودااانی دارد    دااورای 1515 و1397

(Джаббаринасир, 2020: 59).    هاا، رواباط    لذا هرعون  روابط روس   با ایان عارو
 ده   الشعاع قرار می روس   و اسرال ب را تح.

اتحاد استراتهیک اسرال ب با آمریکا و حضور در جبه  مخالف روس  ، ب  یاک  
آویاو تبا یب دا   اسا.  حفاو امن ا.        تاب -مساکو  عامب منفی در توسع  روابط

های اص ی س اس. خارجی آمریکاا در خاورم انا  اسا.      اسرال ب، یکی اا اولوی.
الم اب   روس   و آمریکا یک یگر را ب  عنوان ته ی  ج ی منافع خاود در نظاام با ن   

 اعتمادی در روابط روس   با اسرال ب وجاود دارد   رو نوعی بی اا این  کنن  ت قی می
دل اب   کا  بعا  اا وقاوع بحاران اوکاراین، رواباط روسا   و اسارال ب با           طاوری  ب 

روسای، بسا ار محا ود     های ضا   های تس  حاتی اسرال ب و آمریکا ب  عرو  حمای.
در یااک نگااا  ک اای، روساا   در   (Averbukn & Klein, 2018: 5-7)داا   اساا. 

کشاورهای منطقا    ای خود ب  برقراری روابط با هما    چارچوب س اس. خاورم ان 
اش باا آمریکاا،     رداخت  اس. و اسرال ب بر این امر واقف اس. ک  روابط راهباردی 

رو، قارار عارفتن اسارال ب و     اا این  با س اس. روس   در خاورم ان  در تضاد اس.
هاا دادات  اسا. و اا     روس   در دو محور رق ب، تأث رات بس ار منفی بر رواباط آن 

س اساای اساارال ب در تحااوالت اخ اار اوکااراین و  طاارف دیگاار، بااا افاازایش نفااود
 روس   و اسرال باین احتمال وجود دارد ک  روابط  رویکردهای متعارض دوطرف،

در آین   ب  سردی سوق یاب  ک  در ایان صاورت، امکاان توساع  فزاینا   رواباط       
 اسرال ب وجود دارد  با کشورهای ض روس   

 هیو روس رانیا یتوسعه همکارعوامل . ٣

ان و روس   با تأک   بر منافع مشترک، ب  توساع  الگوهاای مشاارکتی در تنظا       ایر
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ان   یکی اا عوامب نزدیکی دو کشاور   روابط دوجانب  خود در ابعاد مخت ف  رداخت 
جمهاور دوطارف ناام بارد  ها  در       توان نوع نگا  ب  درق نخبگان و رؤسای را می

ف ن روابط متقابب خاود را مشاتق   آن، طر دوروی و ه   س اا جماه ر  دور  اتحاد 
ک  س طر  نگرش نگاا  با  دارق در دور      طوری دانستن  ب  روابط خود با غرب می

نهاد، موجبات توسع  روابط و همکاری نزدیاک   ریاس. جمهوری  وت ن و احم ی
ک  در این دور  باوجود ساط    چنان(Свешникова, 2018: 150). بود را فراه  کرد  
ای، حاوا  دریاای    دیو مات ک، قراردادهاایی درام نا  انارژی هسات     مناسبات عالی 

و تاأم ن س سات    ای  هاای هسات    ، توسع  م ادین عاای ایران، ساخ. ن روعا 1خزر
ترین  مه    (Мирван, 2011: 107) کشور صورت عرف.  ب ن دودفاعی کشور ایران 

هاای   س اسا. عامب نزدیکی و توسع  رواباط ایاران و روسا  ، مقاب ا  باا نفاوذ و       
خ وت این دو باایگر اسا.  در ایان راساتا، قضا        طکنن   آمریکا در ح ا ثبات بی

هاای آمریکاا بارای رهاایی سا ط  کارم  ن در ایان         اوکراین و عرجستان و تالش
ای خاود اا   های ایران با آمریکا درخصوص برنام  هسات   سو و تنش کشورها اا یک

کا نقش بسزایی در روابط دو کشاور دادات    سویی دیگر، نشان داد ک  مقاب   با امری
ایرا روس   تنها را  فشار ب  آمریکاا را، همکااری     (Юлдашева, 2014: 129اس. )

دان  و ااطرف دیگار ایاران درراساتای     ایران می ویه   ببا کشورهای ض منافع خود 
ای، روس   را موردتوج  قارار داد    الم  ی خود در قض   هست  کاهش فشارهای ب ن

های د ی  ایران و روس   با آمریکا در این دور  امانی، باعث عا م   اس.  لذا تنش
هاای عساترد  س اسای،     های آمریکا ع    ایران و همکاری همراهی روس   با تحری 

رلا س جمهاور    2014ک  در ساال   طوری نظامی و اقتصادی دوطرف د   اس.  ب 
دنبال انتقال عاا ایران  وس  ، ب آذربایاان در سفر خود ب  تهران با ه ف دور ادن ر

ب  ارو ا بود، ایران با ب ان اینک  ه چ قراردادی با ارو ا ب ون هماهنگی روس   اناام 
 (  Долгова, 2015: 79دود، این درخواس. را رد کرد) نمی

هاای   ترین هموودانی منافع و همسویی با مقاب   با آمریکاا در طاول ساال    مه 

                                                                                                                                 

1. Caspian sea 
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ک  ته ی ات نادای اا حضاور آمریکاا در     طوری بود  اس.  ب  1اخ ر، بحران سوری 
 2تحوالت سوری  برای ایران و روس   و تمایب دو کشور ب  حمایا. اا بشاار اسا    

ها در یک محور و التالف با    درراستای منافع و اه اف خود، باعث قرار عرفتن آن
  ایاران با    کا  طاوری  منظور مقاب   با محور رق ب ب  رهبری آمریکا د   اسا.  با   

هوایی هم ان برای اق امات نظامی در خاک ساوری     روس   اجاا  داد تا اا ن روعا 
باار بعا  اا انقاالب اساالمی      استفاد  کن   این سط  اا همکاری نظامی برای اول ن

برای ایران اتفاق افتاد  بود  همچن ن، وایر امور خارج  روسا   الوروف، در ساال   
های غربی برای خروج ایاران در ساوری  اماری     ق رت اظهار داد. ک  توقع 2018

(  لذا بحران سوری  بستر مناسبی را فراه  کرد  Трушин, 2019: 11غ رواقعی اس.)
 تا ایران و روس   ب  عسترش همکاری خود در ابعاد مخت ف بورداان  

هاای انارژی، نفا. و عااا،      همکاری اقتصادی و تااری دو کشاور در ام نا   
یع، عامب دیگری در عسترش روابط ایران و روس   اسا.  توافاق   کشاورای و صنا

تاریخ آغاا روابط اقتصادی دو کشور باود    1992ای در سال  در ام ن  انرژی هست 
ای و مراکز آموادای در ایاران    اس.؛ توافقی ک  ام ن  ساخ. ن روعا  راکتور هست 

ن ن روعاا   اولا   2016کا  در ساال    طاوری  با  ( Чекушкин, 2006: 67دا   اسا.)  
برداری با  ایاران تحویاب داد  دا   همچنا ن، در       ای توسط مسکو برای بهر  هست 

ن روعا  بودهر ب ن ایران و روسا     3و 2، قراردادی برای ساخ. واح 2014نوامبر 
 comtrade(  براساس عزارش نهاد 199: 1394 نا ،  ب  امضا رس   )جهانبخش و حق

دریک بازرگ ایاران در حاوا  تااارت خاارجی در       10ساامان م ب، روس   ب ن 
های اخ ر  ک  حا  باارعانی ایران و روس   در سال طوری جایگا   نا  قرار دارد ب 

عاذاری درام نا  تول ا      هاای سارمای    رد  مثبتی دادت  اس.  ااطرفی دیگر  اروژ  
والت کشااورای در  آهان و محصا   واعن، استخراج محصوالت نفتی، ساخ. خاط 

مبارا  با تروریس   ( economic.mfa, 2019نزدیک د ن دو کشور مف   بود  اس. )
های مشترک برای برقراری ثبات و امن ا. در منطقا ، نقاش     عرایی و تالش و افراط

                                                                                                                                 

1. Syria Crisis 
2. Bashar al-Assad 
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تااوجهی در نزدیکاای دو کشااور داداات  اساا.  همکاااری مشااترک در مسااأل   قابااب
هاای اخ ار،    ان و بحاران ساوری  در ساال   افغانستان، حب مناقشات داخ ی تاج کست

 ( Ивашенцов, 2005: 113موجبات توسع  روابط دو کشور را فراه  کارد  اسا. )  
، یک مرکاز همااهنگی در   1منظور مقاب   با ته ی ات داعش ک  دو کشور ب  طوری ب 

همکااری نظاامی و تسا  حاتی، یکای      ( Клепиков, 2016: 46)ان  بغ اد ایااد کرد 
دوروی باود  اسا.     های همکاری دو کشور بع  اا فرو ادی اتحاد  ص دیگر اا عر

هاا را با ش اا  ا ش     ای ایران با عربستان و اسرال ب ایان همکااری   های منطق  تنش
 افزایش داد  اس. 

ب  ایران در سال  3002های غرب با روس   برای تحویب اس باتوج  ب  مخالف.
زات نظامی ب  ایران را امضا کارد  سال تاه  ، روس   حک  لغو ممنوع . یک2012

 را با  ارتاش ایاران تحویاب داد     300روسا   اس  2016و بر هم ن اساس در سال 
(Трушин, 2019: 13 )     ایران و روس   در ابعاد س اسی، اقتصاادی و نظاامی رواباط

بخاش اعظا     ،داوروی  جمااه ر   عم ق تاریخی دارن  ک   س اا فرو ادای اتحااد   
کا    طوری های آمریکا بود  اس. ب  تأث ر رفتار و س اس. روابط روس   و ایران تح.

هاای   ته ی ات نادی اا محور غرب ب  رهبری آمریکا در بحاران ساوری  و تحاری    
اقتصادی آمریکا ع    ایران و روس   روابط دو کشور را ب ش اا عذدت  ب  یکا یگر  

آمریکا ب ش اا هر عامب دیگر در نزدیکی دو کشور  نزدیک کرد  اس.  لذا مقاب   با
های اخ ر، تقابب با آمریکاا   عرای آمریکا در سال جانب  های یک دخ ب بود  و س اس.

 مسکو تب یب کرد  اس. -را ب  عنصر مه  در توسع  روابط تهران

 هیو روس رانیا یموانع همکار. ١-٣

هاای اخ ار، مواناع و     لباوجود داداتن همکااری نزدیاک ایاران و روسا   در ساا      
ترین عامب مح ود  تضادهای منافع بر آین   روابط دو کشور سای  افکن   اس.  مه 

ها با آمریکاا   نگا  دادتن عسترش روابط ایران و روس  ، متأثر اا تمایب همکاری آن
های غرب ع    خود و دست ابی با  ههماونی    اس.  روس   درراستای کاهش تحری 

                                                                                                                                 

1. Islamic State of Iraq and the Levant 

2. S300 
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الفات با آمریکا را در اولوی. س اسا. خاارجی خاود قارار     وفصب اخت منطق ، حب
ام ن  را برای تضع ف  داد  اس.  لذا همکاری روس   و آمریکا در معادالت منطق ،

و  1چرناومردین -ناما  عاور   کنا   موافقا.   تهاران فاراه  مای   -د ن روابط مساکو 
 ای اا ع  ا  ایاران، نمونا     2جمهوری ما ودف  های روس   در دوران ریاس. تحری 

)دهقاانی و مارادی،    تأث ر آمریکا ب  تغ  ر رویکرد روس   ب  نزدیکی با ایران اسا. 
(  ااطرفی بهبود روابط ایران و آمریکا، توسع  روابط ایاران و روسا   را   77: 1394

منظاور   ب  2015ک  تمایب همکاری آمریکا با ایران در سال  طوری  کن   ب  مح ود می
های اقتصادی در رواباط دو کشاور    عاا ارو ا، چالشهای  رها کردن روس   اا بااار

 (  Долгова, 2015: 79وجود آورد)  ب
یکی دیگر اا موانع نزدیکی ایران و روس  ، تعاارض مناافع و ناهمساویی در    

ها نسب. ب  مسئ   تع  ن رژی  حقوقی دریاای خازر اسا.  اا     س اس. خارجی آن
دوروی، ایران و روسا   درخصاوص تقسا   بساتر       جماه ر امان فرو ادی اتحاد 

برداری اا ذخایر نفتی با یک یگر اختالف و ناهمووداانی مناافع    دریای خزر و بهر 
اوت  12سال ماذاکر  در   21چ   س اا  (  اعر48: 1396ان )کوالیی و عاب ی،  دادت 
کنوانس ون رژی  حقوقی دریای خزر توسط  انج کشاور در نشسا. آکتاالو      2018

کا  در ایان    طاوری  (  با  438: 1398 نا  و دیگاران،   ب  امضا رس  )یزدان 3قستانقزا
ایران، بس اری اا مسالب ماورداختالف   4توج  ب  منافع ژلو   ت ک نشس. ضمن ع م

 م ان ایران و روس   حب نش   اس. 
کنن   نف. و عااا ارو اا و رقابا. باا      ترین تأم ن دست ابی روس   ب  عنوان مه 

ین ام ن ، موجبات تضع ف همزیستی ساان   دو کشاور را فاراه  کارد     ایران در ا
دان  ک  ها  ایاران تمایاب با  افازایش       روس   می(   Ибрагимов, 2019: 899اس.)

هاایی بارای تاأم ن عااهاای      صادرات نف. و عاا ب  ارو ا دارد و ه  آمریکا برنام 

                                                                                                                                 

1. Gore-Chernomyrdin Agreement 
2. Medvedev 

3. Kazakhstan Aktau Summit 

4. Geopolitics 
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هاای   را دارد  لذا برناما   2020م   ارد مترمکعب تا سال  80ب  ارو ا ب  م زان  1د ب
ایران برای افزایش سه  خود در بااار عاا ارو ا، ته ی  ج ی برای روس   در آین   

در  2رو روسا   باا عا م وتاو     اا ایان  ( Жильцов, 2016: 637آیا )  حسااب مای   ب 
هاایی بارای    های اخ ر، ضامن چاالش   های دورای امن . ع    ایران در سال تحری 

واردات خود را ب  مشتریان اص ی ایاران افازایش داد  اسا.     صادرات نف. ایران، 
مانع تحقق ایااد بن ر نف. و عاا توساط ایاران در    2017همچن ن، روس   در سال 

(  همکاری روسا   باا کشاورهای مخاالف     1398سوری  د )مب  ،  3دهر طرطوس
ایاران و  ایران در خاورم ان  نظ ر اسرال ب و عربستان، تأث رات منفی ج ی بر روابط 

روس   دادات  اسا.  وابسات  باودن عربساتان و اسارال ب با  روسا   در منطقا  و          
الم  ی و بالعکس، ام نا  توساع  رواباط و نزدیکای باا یکا یگر را        های ب ن صحن 

های اخ ر، عربستان و روس   در ام ن  انارژی   ک  در سال طوری فراه  کرد  اس.  ب 
همکاری و هماهنگی س اسی با یک یگر و تس  حات نظامی و حب بحران سوری  ب  

رو دو کشور موانعی برای اه اف و منافع ایران در منطق  ایاااد   ان   اا این  رداخت 
طورکامب دارح   طور ک  در بخش قب ی ب  همان ( Frolovskiy, 2018: 87-89)ان  کرد 

  ون های عم اق تااریخی، س اسای و نظاامی اسارال ب و روسا  ،        ،داد  د   اس.
 وجود آورد  اس.  هایی را برای روابط ایران و روس   ب  دی.مح و

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 

راساتای  در این مناطق و متعاقبا ب  حاد   رفتن جایگا  خاود در هاراس اسا.  در   
ساعی در   4ها، روس   طی س  ده  اخ ر با ابزارهاای دیو مات اک   غ ب  بر این نگرانی

دانا  ظهاور قا رت     ای ایاران کارد  اسا.  روسا   مای      ج وع ری اا ق رت هست 
ای ایااران، ام ناا  نفااوذ و تاارویج انقااالب اسااالمی ایااران در ایاان کشااورها  هساات 

ایران و روسا  ، تضااد مناافع در    در واکاوی روابط  ( Трушин, 2019: 6-8دود) می
                                                                                                                                 

1. Shale gases 
2. veto 
3. City of Tartus 

4. Diplomatic  
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های اوراس ایی یک یگر و ع م چارچوب مشخص برای تعامب باا آمریکاا،    س اس.
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 ،  

اا همزیساتی مثبا. با  ناهمووداانی مناافع ساوق داد  اسا.        روابط دو کشور را 
های اخ ر، روس   با وارد کاردن کشاورهای متخاصا  ایاران در      ک  در سال طوری ب 

 وجود آورد  اس.   حب بحران سوری ، نوعی مح ودی. در روابط دو کشور را ب

 لیو اسرائ رانیدرقبال ا هیروس یموازنه قوا یرفتار یالگو. 4

عم ق تااریخی روسا   و اسارال ب و مناسابات دیو مات اک عساترد  دو         ون های 
های اخ ر، نزدیکی استراتهیک باا روسا   در دساتور کاار س اسا.       باایگر در سال

ای روس   در تحوالت خاورم ان ، نقش  خارجی اسرال ب قرار عرف.  نقش فرامنطق 
ات نادای اا  دادت  اسا.  ااساوی دیگار ته یا      آنهامهمی در رون  توسع  روابط 

وجود آورد  با   های ج ی ی در روابط دو کشور ب حضور آمریکا در خاورم ان ، افق
های د ی  غرب ع    ایاران، نزدیکای    ها م ان ایران و آمریکا و تحری  افزایش تنش

با مسکو در اولوی. قرار عرف.  لذا مناسبات عسترد  مساکو باا اسارال ب و ایاران     
تاری تواان قوا را بهترین رویکارد درقباال ایان دو    باعث د   ک  مسکو الگوی رف

 باایگر برعزین  
اول ن ویهعی الگوی رفتاری تاواان قاوای روسا   درقباال اسارال ب و ایاران،       

ساای دربرابار ته یا ات یکا یگر     ترویج این اعتقاد ک ، دو باایگر درجه. مواان 
در منطقا  و ته یا    ب  روس   ن اا دارن   با افزایش نفاوذ س اسای و نظاامی ایاران     

وجاود آورد    اسرال ب ااسوی این کشور، این تصور را در نظام حکومتی اسرال ب با 
اسارال ب   ،رو طورکامب منافع اسرال ب را تضم ن کن   اا ایان   توان  ب ک  آمریکا نمی

دربرابر مقاب   با ته ی ات و ق رت ایاران، روسا   را موردتوجا  قارار داد  اسا.       
های اخ ر حول محاور موضاوع    هبران اسرال ب و روس   در سالتمامی دی ارهای ر

کا    طاوری  (  با  Бармин, 2018: 1ای ایران و بحران سوری  بود  اسا.)  توافق هست 
اسارال ب و روسا     مقامات هایی م ان  قبب اا م اخ   نظامی روس   در سوری  توافق

 ( 56: 1396درخصااوص ن روهااای ایراناای در سااوری  صااورت عرفاا.)رومی،    
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 2020در ژانویا    1همچن ن، در دی ار  وت ن در  نام ن نشس. جهانی هولوکاس.
درخصااوص ته یاا ات ایااران در سااوری  و منطقاا  بااا    2آویااو، نتان اااهو در تااب

ایران ن ز بار ایان    (sputniknews, 2020). عو  رداخ. و جمهور روس   ب  عف. رل س
عاذاری   رونا  س اسا.  امر واقف اس. ک  البی ق رتمن  یهودی، نقاش مهمای در   

ان  لذا ته ی ات ن ابتی اسارال ب   الم  ی ع    ایران ایفا کرد  های ب ن آمریکا و ساامان
هاای   اا سوی محور غرب، ایران را ب  همکاری با روس   وادادت  اسا. و در ساال  

های س اسی و نظامی روس   برای حفو محور مقاوم.، تحقاق   اخ ر، ایران اا کمک
 عاا م م اخ اا  محااور غاارب در سااوری  اسااتفاد  کاارد  اساا. ای و برناماا  هساات 

(Свешникова, 2018:164 )  با  حمایا. اا    3ک  با خروج آمریکا اا برجاام  طوری ب
 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      
ان بود  اس.  روس   ضمن همکاری با ایران و اسارال ب در معاادالت   اسرال ب و ایر

الم  ی، در تالش اس.  ک  با ایااد موانع و مح ودی. برای دو باایگر، بتوانا    ب ن
ها در منطق  ج اوع ری کنا   در    ضمن برقراری تواان ق رت، اا ظهور ههمونی آن

ای ایران، با موافق.  ست های ه این راستا روس   درع ن همکاری در ساخ. ن روعا 
ای ایاران توانسات     برنام  هسات  درخصوص  4های دورای امن . ساامان م ب تحری 

 .(Трушин, 2019: 8اس. ضمن رضای. اسرال ب، مانع اا بره  خوردن تواان دود)
موفق اا. قراردادهااای مربااوط باا  تکم ااب تااأم ن  همچناا ن، یکاای اا دالیااب عاا م

دل اب با  خطار     ب  ایاران در دوران ما ودف با    روس    300های دفاعی اس س ست 
 .(Джаббаринасир, 2020: 52امن . اسرال ب و حفو تواان قوا بود  اسا.) ن فتادن 

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

با افزایش نفود س اسی و نظامی ایاران در ساوری ، روسا   در راساتای      ( 13 :2019
                                                                                                                                 

1. World Holocaust Summit 
2. Netanyahu 
3. Joint Comprehensive Plan of Action 
4. United Nations Security Council 
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آویو و ع م ب  حاد   رفاتن جایگااهش در ساوری ،     تب-حفو تواان قوا ب ن تهران
ایااد موانع و مح ودی. برای ایران را در دستور کار س اس. خارجی خاود قارار   

 ایگا  نظامی در داعاع   داد  روس   توانس. ضمن کاهش حضور ن روهای ایرانی و
ک  ومتر(، اا ایااد  ایگا  دریایی طرطوس توسط ایران 85مشخصی اا مرا اسرال ب)

عالو  بر این روس   ب  منظاور تضاع ف محاور     ( Бармин,2018: 3-4ممانع. کن )
مقاوم.، با کاهش حضور ن روهای ایرانی در مراهاای جناوب غربای، تاحا ودی     

(  همچن ن، سامان  murciana, 2017: 3-7بنان د   اس.)مانع اا انتقال تس  حات ب  ل
دفاعی سوری  تح. رهبری ن روهای روسی، ممانعتی بارای حماالت اسارال ب با      

(  ااطرف دیگر بااساای ساوری  باا   60: 1396ان )رومی،  مواضع ایران ایااد نکرد 
وذ ایاران  هایی را برای اسرال ب و روس   مبنی بر افزایش نفا  مشارک. ایران، نگرانی

در  هاا  عاذاری  سارمای   ب شاتر رو، روسا     اا ایان   وجود آورد  اسا.   در سوری  ب
-Hatahet, 2019: 19)های ح اتی و سودآور را برای خود اختصاص داد  اس.  روژ 

با  ساوری     300روس   با مشروع دانستن حضور ایران در سوری ، تحویب اس   (20
ماانع   2020ایران توسط آمریکا در ساال   های تس  حاتی و مخالف. با تم ی  تحری 

 نفع اسرال ب د   اس.  اا تحقق بره  خوردن تواان قوا ب 
-آخرین ویهعی در الگوی رفتاری تواان قوای روس  ، م یری. تقاباب تهاران  

الم اب اسا.  لاذا ن ااا      نفع اه اف و منافع خاود در منطقا  و نظاام با ن     آویو ب  تب
ساای با ته ی ات ایران، فرصتی برای مساکو در   اسرال ب ب  روس   درجه. مواان 

حب و فصب اختالفات با آمریکا و غرب اا کاناال اسارال ب باود  اسا.)نوروای و     
(  روس   ن ز با استفاد  اا عزین  ایران در این بااای توانسا. اا   108: 1393رومی، 

اا توساع   دل اب تارس    ک  اسرال ب با   طوری آمریکا و اسرال ب امت اااتی را بگ رد  ب 
هاای ض روسای    مشاارک. در تحاری    همکاری نظامی روس   با ایران، ضمن عا م 

 غاارب، در قضاا   بحااران سااوری  خطااوط قرمااز روساا   را رعایاا. کاارد  اساا. 
(Джаббаринасир, 2020: 52 )    درواقع الگوی رفتاری روس   در تعامب باا ایاران و

هاا در منطقا     رک ام اا آنعرایی ه اسرال ب براساس تواان قوا و ج وع ری اا ههمون
ها ب  نفع اه اف خود  اس.  روس   ضمن رد هرعون  اتحاد استراتهیک، اا تقابب آن
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کن  و کرم  ن بر این امر واقف اس. ک  ایااد ثبات و امن . در منطق ،  م یری. می
 ذیر ن س. ک  سط  مناسبات فع ای دو   توج  بر جایگا  و ق رت ایران امکان ب ون

دانا  کا     مذاکرات ص   روس  ، نشانگر این واقع . اسا.  روسا   مای   کشور در 
اخ ار باعاث تحقاق ایان الگاوی        کاهش نقش آمریکا در تحوالت منطق  در ساال 

رفتاری د   اس. لذا روس   طوری باای کرد  کا  عساترش روابطاش باا ایاران،      
ان در عرایای اسارال ب و ایار    معنای دوری اا اسرال ب ن س.  باتوجا  با  ههماون    ب 

منطق ، روس   توانست  اس. با اتخااذ الگاوی رفتااری تاواان قاوا، اساتقالل عماب        
 الم ب مح ود کن   استراتهیک دو باایگر را در صحن  ب ن

 گیری جهینت

عناوان الگاوی    ای، راهبرد تواان قوا را ب  الم  ی و منطق  های ب ن در عرص ها  دول.
کننا   تحاوالت تااریخی نشاان      مای  رفتاری درقبال دو متح  تاکت کی خود اتخااذ 

دهن  کا  الگاوی رفتااری روسا   درقباال ایان دو بااایگر برعرفتا  اا نظریا            می
عرایانی چون والتز، وال. و م ردایمر اس.  براساس ایان الگاوی رفتااری،     نوواقع

سااای   کن  ک  راهبارد روسا  ، ایاران و اسارال ب، مواانا        هوهش حاضر تب  ن می
س.  براساس نظری  مواانا  قاوا، کشاورها در مواقاع ته یا  و      دربرابر ته ی ات ا

آورن   ایاران و اسارال ب    ساای روی می ترس، ب  الگوی رفتاری مواان  قوا و مواان 
الم اب در نظار    عناوان ته یا  و ددامن خاود در نظاام با ن       هموار  یک یگر را با  

وابط با روس  ، ساای درقبال ته ی ات یک یگر، توسع  ر ع رن  لذا جه. مواان  می
ای و  ها قرار عرف.  توساع  فزاینا   برناما  هسات      در اولوی. س اس. خارجی آن

سو و کاهش نقش آمریکا در تحاوالت   نفوذ س اسی و نظامی ایران در منطق  اا یک
وجاود آورد کا  باا      امن تای را بارای اسارال ب با      خاورم ان  اا سویی دیگر، نگرانی
های متعارض م ان دو باایگر تش ی  یاف.   ، کنشحضور ایران در تحوالت سوری 

 ویاه   ب ای  های فرامنطق  رو، اسرال ب تالش کرد  اس. ک  با همکاری ق رت اا این
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       
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الم  ای   ای و با ن  ی منطقا  هاا  هاا در س اسا.   روس   با ایران و اسرال ب و نقش آن
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  

هاا   با  نفاع آن   الم اب  ب ن این دو باایگر ترویج ده  ک  حضورش در تحوالت ب ن
فرصاتی را بارای    ،الم  ای  اس.  لذا ن اا اسرال ب و ایران ب  روس   در معادالت ب ن

هاا بارای    مسکو فراه  کرد ک  با اتخااذ الگاوی رفتااری تاواان قاوا، اا تاالش آن      
دست ابی ب  ههمونی منطق  ج وع ری کن   در این راستا، روسا   باا ایاااد مواناع و     

در تحاوالت خاورم انا  و    ویه  ب ی و نظامی دو باایگر مح ودیتی در اه اف س اس
هاا، نفاوذ و    ای ایران، توانست  ضامن برقاراری تاواان قا رت با ن آن      برنام  هست 

ههمونی خود را در منطق  توسع  بخش   همچنا ن، الگاوی رفتااری مواانا  قاوای      
م اب دا     ال ای برای تحقق اه اف و منافع روس   در منطق  و نظام ب ن روس   ام ن 

ک  روس   در باای با آمریکا در تالش اسا. باا اساتفاد  اا مهار  ایاران و       طوری ب 
الم  ی بگ ارد  روسا      های ب ن اسرال ب بتوان  امت اااتی اا آمریکا و غرب در صحن 

بر این امر واقف اس. ک  البی یهاود اسارال ب نقاش مهمای در کااهش فشاارهای       
روسا     ،های س اسای، اقتصاادی و فرهنگای    گ ز غرب بر کرم  ن دارن   فارغ اا ان

ااطریق ایران توانست  اس. حضور و نفوذ آمریکاا در منطقا  را کااهش دها  لاذا      
الم  ای   ای و با ن  در معاادالت منطقا    آفرینی اسرال ب و ایران جایگا  و ق رت نقش

 روس  ، نقش مهمی در تقوی. مناسبات مسکو با دو باایگر دادت  اس. 
من رد هرعون  اتحاد استراتهیک با ایران و اسارال ب، با  توساع     روس   ن ز ض

آویاو با  مساکو باعاث       رداخت  اس.  لذا نزدیکی تهران و تاب  ها ها با آن همکاری
الم  ای دا      رعای. خطوط قرمز روس   توسط این دو بااایگر در تحاوالت با ن   

ها در مناطق تح. ههمونی  آفرینی آن ساای روس  ، اا نقش واانک  ت طوری اس.  ب 
سوری  ج وع ری کرد  اس.  بنابراین روسا   همزماان باا عساترش      ویه   بمسکو 

روابط خود با اسرال ب، ب  حفو و توسع  رابط  خود با ایران  رداخت  اس.  درواقع 
های ایران و اسرال ب، اه اف و منافع خود را در نظاام   برداری اا تنش روس   با بهر 
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سااو روساا   ااطریااق  کناا   در هماا ن چااارچوب، اا یااک نبااال ماایالم ااب د باا ن
هایی را برای مناافع ایاران در    های س اسی و نظامی با اسرال ب، مح ودی. هماهنگی

منطق  ایااد کرد  اس. و اا سویی دیگر با همکاری با ایران، آاادی عمب اسارال ب  
ش هستن  با تا اوم  الم ب مح ود کرد  اس.  دو باایگر در تال های ب ن را در صحن 

هاایی را بارای    همکاری با روس  ، ضمن توسع  نفوذ خود در منطقا ، محا ودی.  
تاوان عفا. الگاوی رفتااری روسا         وجود آورن   در یک نگا  ک ی می  یک یگر ب

 درقبال ایران و اسرال ب، در چارچوب مواان  قوا در ساطوح مخت اف باود  اسا.     
مثبا.  ایران -و روس  اسرال ب  - ن روس  روابط دوجانب  ب درنهای. می توان عف.

 ؛مشاترک اسا.  راهباردی  ، ک  نادی اا یک منطاق قاوی اا مناافع    دود ارایابی می
برخالف ددمنی ایران با اسرال ب و آمریکاا، روسا   و رژیا  صه ون ساتی ددامن      

 .یک یگر ن ستن 
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