
  

  

  

  

  ها و عوامل توسعه زمینه

  روابط روسیه و حماس
  الهه کوالیی

  چکیده

هـاي   روابط روسیه با سازمان حماس بسیار اهمیت دارد. از یـک سـو ایـن سـازمان در فهرسـت سـازمان      

از سوي دیگر روابط مسکو با این گـروه فلسـطینی، بـراي هـر دو      و داردمریکا و اروپا قرار استی در تروری

هـاي   کم به صـورت کالمـی از جنـبش    حماس همواره دست .استهاي سیاسی بسیار  تناقضداراي طرف 

 شـود.  هم مـی  ها در شمال قفقاز طلبی چچن جداییکند که شامل  گرا در سراسر جهان حمایت می اسالم

، کرملین همیشه در مورد یک توطئه جدي براي ایجاد خالفت اسالمی همچنین پس از جنگ دوم چچن

، یل که با مسـکو روابطـی نزدیـک دارد   ئمریکا و نیز اسرااجود مخالفت و همه، با  با این هشدار داده است.

سیس تاکنون روند رو به رشدي را تجربه کرده است. براین اساس، این أروابط روسیه و حماس، از زمان ت

ال انجام شده که چرا روسیه رابطه با حماس را مورد توجه قرار داده است؟ ؤن سایبه ي پاسخ پژوهش برا

شود.  ها، عوامل، اهداف و پیامدهاي آن بررسی می زمینه ال، با بررسی روند روابط آنها،ؤپاسخ به این سدر 

نقش یک عامـل   دهد روسیه تالش دارد در چارچوب گسترش رابطه با حماس و با ایفاي شواهد نشان می

ثر ؤگر، با بر هم زدن نظم تک قطبی مورد نظر امریکا، جایگـاه خـود را بـه عنـوان یـک قـدرت مـ        موازنه

  المللی بهبود بخشد. بین

  يکلیدگان واژ

  ، خارج نزدیکقفقازمسلمانان، مریکا، ایل، ئحماس، اسرا خاورمیانه بزرگ،روسیه، خاورمیانه،  

                                       
  استاد دانشگاه تهران                                                                                          Email: ekolaee@ut.ac.ir 

 18/04/91تاریخ پذیرش:        23/09/90تاریخ ارسال: 

 315-338/ صص 1392بهار /  66شماره /  دومبیست و فصلنامه راهبرد / سال 
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  مقدمه

 2000انتخاب والدیمیر پـوتین در سـال   

، فدراسـیون روسـیه  به عنوان رئـیس جمهـور   

در سیاسـت خـارجی ایـن کشـور     مهم فرازي 

نوسان پس  ، زیرا این کشور را از انزواي پرودب

از فروپاشی اتحاد شوروي خارج ساخت و بـار  

المللـی   ثر بـین ؤدیگر به عنوان یک بـازیگر مـ  

که در دور دوم ریاسـت  به ویژه این مطرح کرد.

گرفتن  زمان با پی جمهوري پوتین، روسیه هم

ــه ــا  سیاســت مقابل ــه ب مریکــا، رویکــرد اجویان

جدیــدي نســبت بــه خاورمیانــه را گســترش  

بخشید. دولت پوتین در تالشی آشـکار بـراي   

افزایش مناسـبات بـا کشـورهاي خاورمیانـه،     

مریکـایی، عـرب و   اضد  یکا یامراطرفدار خواه 

عرب گام برداشت. قابل توجه اینکه با هـر  غیر

رگ فلسطینی فـتح و حمـاس و   دو سازمان بز

لبنان روابط نزدیکی ایجاد کرد  ا...  حتی حزب

(Katz, 2010, p.2).  ــط در ایــن میــان رواب

روسیه با حماس از آن جهـت بسـیار اهمیـت    

ــو در  د ــه از یکس ــا اارد ک ــا و اروپ ــن  ،مریک ای

هـاي تروریسـتی    در فهرست سـازمان  سازمان

قرار داشته و از سوي دیگـر روابـط مسـکو بـا     

ــطینی   ــروه فلس ــن گ ــاقضداراي ای ــاي  تن ه

حماس  .باشد میسیاسی بسیاري براي هر دو 

ــت  ــه دس ــی از    همیش ــورت کالم ــه ص ــم ب ک

ــبش ــاي اســالم جن ــان   ه ــرا در سراســر جه گ

هـا در   کرده اسـت کـه شـامل چچـن     حمایت 

از سـوي دیگـر،    .شـود  ز هـم مـی  شمال قفقـا 

کــرملین همــواره پــس از جنــگ دوم چچــن 

نسبت به یـک توطئـه جـدي اسـالمی بـراي      

ایجاد یک خالفت اسالمی هشـدار داده اسـت   

)McGregor, 2006.(    رخـدادهاي تروریسـتی

، براي روسـیه فرصـتی ایجـاد    2001سپتامبر 

کرد تا اقدام نظـامی خـود در چچـن را بـراي     

ــدانکشــورهاي اســالمی آســ ــر توجیــه کن  ت

(Smith, 2002, p.10). 

مریکـا و  ابا وجود مخالفت  با این همه و 

نیز اسرائیل که با مسکو روابط نزدیکـی دارد،  

ســیس أت روابـط روسـیه و حمــاس، از هنگـام   

تاکنون روندي رو به رشد داشته است. بـدین  

سبب با توجه به تفاوت سطح قدرت روسیه و 

د سیاسی دو سازمان حماس، تفاوت در رویکر

گیـري   جبهه طرف در مورد مسلمانان روسیه،

تبعیـت از  المللـی بـه    هاي بین گسترده قدرت

ت خارجی مریکا علیه حماس و رویکرد سیاسا

المللی روسیه در دهه گذشته نسبت بـه   و بین

آیـد   می ال پیشؤمریکا، این ساگرایی  هیکجانب

هاي مـورد   که چرا مسکو با وجود همه تفاوت

روابط با حماس را مورد توجه قرار داده اشاره، 

  است؟

ــات در ــود ادبی ــه بیشــتر ،موج ــالش ب  ت

 خاورمیانـه  در ثرمـؤ  نقـش  ایفاي براي روسیه
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 پوتین" مقاله در  بورتمن ایلیا. شود می اشاره

 مجلـه   در  "روسـیه  اي هخاورمیانـ  سیاست و

 در) خاورمیانـه  المللی بین امور بررسی(   مریا

 رئیس پوتین والدیمیر: نویسد می 2006 ژوئن

 مشـی  خـط  دو کلـی  طـور  به روسیه جمهور

 ایـن  بـه  که دارد خاورمیانه به نسبت سیاسی

 رابطـه  گسترش بر عالوه دهد می اجازه کشور

 بـا  رابطـه  در منافع خـود  همزمان اسرائیل، با

 ایــن. کنـد  پیگیـري  نیـز  را عـرب  کشـورهاي 

 بـه  مـدت  ایـن  در ایـدئولوژیک  غیـر  سیاست

 کشـور  این اقتصاد از بخشی داد اجازه روسیه

ــا را ــد احی ــدین. کن ــه ب ــیه گون ــ روس ــور هب  ط

 امضـاي  بر عالوه است توانسته آمیزي موفقیت

 بـا  انرژي و نظامی دیپلماتیک، هاي موافقتنامه

ــا اســرائیل، ــ نیــز عــرب کشــورهاي ب  طــور هب

 امضـاء  بـه  را هایی موافقتنامه چنین  جداگانه

 گذشـته  برخالف است معتقد بورتمن. برساند

 ایـدئولوژیک  غیر روسیه اي خاورمیانه سیاست

 وزیر ،الوروف یئسرگ نیز یکبار چنانچه. است

 روزنامـه  بـا  مصـاحبه  در روسـیه  امور خارجه

 عـرب  طرفـدار  نه روسیه سیاست گفت پراودا

 حفـظ  بـراي  بلکـه  اسرائیل، طرفدار نه و است

ــافع ــابراین مــی روســیه من ــط کوشــد. بن  رواب

 اسـرائیل  و عرب هاي دولت با نزدیک دوستانه

 روش نویســد مــی بــورتمن. شــود مــی دنبــال

ــرملین ــه در ک ــراه منطق ــا هم ــی ب  عملگرای

 محاسـبات  اسـاس  بر بیشتر و است آلودتردید

ــاه و اقتصـــادي ــاییا ضـــد گـ اســـت  مریکـ

)Bourtman,2006 .(  

 فوریـه  در تـایمز  آسیا در بهادا کومار هم

 اي خاورمیانـــه سیاســـت " مقالـــه در 2007

 شـاهد بنـاي   مـا :  نویسـد  می " روسیه جدید

 کـه  تفـاوت  این با هستیم، برلین جدید دیوار

 پیشـروي  حـال  در شـرق  سـوي  به دیوار این

 منـاطق  همـه  میـان  از نویسـد  مـی  وي. است

 هـاي  سـال  در کـه  است خاورمیانه این جهان،

 فشـار  روسـیه  و متحـده  ایاالت رابطه بر اخیر

 و قفقـاز  خـزر،  دریـاي  سـیاه،  دریـاي  و آورده

 وي. اسـت  رانـده  حاشیه به را مرکزي آسیاي

 خاورمیانـه  در روسیه سیاست که است معتقد

 ایـاالت  هـاي  سیاسـت  بـا  تـاکتیکی  صورت هب

 سـیماي . اسـت  متفاوت منطقه این در متحده

 سیاست با روسیه جدید اي خاورمیانه سیاست

 چنـــد هـــر شـــوروي اتحـــاد اي خاورمیانـــه

 روسـیه . اسـت  متفاوت اما دارد، هایی شباهت

ــروزه ــن در ام ــه ای ــا منطق ــدبیر، ب ــی، ت  زیرک

 . کنـد  مـی  عمـل  گذشته از تر سریع و شجاعت

ــارك ــمیت م ــم در  اس ــه ه ــوي" مقال  گفتگ

ــیه ــاس -روسـ ــات و حمـ ــانی انتخابـ  پارلمـ

 مطالعــات تحقیقــات مرکــز بــراي "اســرائیلی

 و گفتگو نویسد می 2006 سال در  کانفلیکت

 جهـت  در حمـاس  بـا  روسـیه  رابطـه  برقراري
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ــراي هــا روس تــالش  بســیار نقشــی ایفــاي ب

 چهارجانبـه  گـروه  بـازیگران  سـایر  از متفاوت

 بـا  خواهـد  مـی  روسـیه . است خاورمیانه صلح

 سـازمان  تنهـا  نـه  فلسطینی و هاي گروه تمام

 وسـیله  بدین تا باشد، داشته خوب رابطه فتح

 و فصل مناقشـه  حل در ثرتريؤم بسیار نقش

  .(Smith, 2006) ایفاء کند فلسطین و اسرائیل

 اسـتین،  شـیمون  و مگان زوي ارن، اودد

 خاورمیانـه؛  و هـا  قدرت ابر "مشترك مقاله در

 همـه  ،"باریـک  خـط  یـک  روي بـر  روي پیاده

 جملـه  از روسـیه،  اي خاورمیانه سیاست ارکان

 گـروه  در نقـش  ایفـاي  بـراي  هـا  روس تالش

 بـا  رقابـت  تـابع  را خاورمیانه صلح چهارجانبه

 کنند می یادآوري آنها. دانند می متحده ایاالت

 بـاور  ایـن  مبنـاي  بـر  حمـاس  و روسیه رابطه

 را حمـاس  بـا  توافـق  مسـکو  کـه  هاست روس

 واقـع  داند. در می خاورمیانه صلح تحقق عامل

 هـاي  طـرف  از یکـی  حمـاس  روسـیه،  نظر به

 ,Eran, et al) اسـت  فلسـطین  لهئمسـ  اصلی

2011, pp.39-41) .مقالـه  در نیز  ارنلر محرم  

ــت" ــیه سیاس ــورد در روس ــار م ــی به  ،"عرب

ــا روس پافشــاري ــوریه، در لهئمســ را در ه  س

 از خاورمیانـه  در روسـیه  هـاي  سیاسـت  ادامه

دانــد  مــی حمــاس بــا رابطــه برقــراري جملــه

)Erenler, 2012.( نیـز در  گروگـر  مـک  اندرو 

ــه ــط" مقال ــاس ســرد؛ رواب ــدین و حم  مجاه

ــیش ،"چچــن ــط تحلیلگــران، ســایر از ب  رواب

 روسـیه  داخلی مسائل تابع را حماس و روسیه

 کنــد مــی ارزیــابی کشــور ایــن مســلمانان بــا

)McGregor, 2006(.  

 روابط مثلث از گرانتحلیلبیشتر  واقع در

 اي نشـانه  عنوان به حماس و اسرائیل با روسیه

 یـاد  روسـیه  اي خاورمیانـه  سیاسـت  تحرك از

ــد مــی ــط و کنن ــیه رواب ــاس و روس  در را حم

: کنند می ارزیابی  سیاسی هدف سه چارچوب

  مریکــا، ا گرایــی یکجانبــه  بــا رویــارویی .1

 عنـوان  بـه  المللـی  بـین  نقشی به دستیابی. 2

ــدرتی ــانی، ق ــذاريتأ. 3 جه ــر بیشــتر ثیرگ  ب

  .  روسیه مسلمانان

 قـرار  بدین پژوهش این فرضیه رو این از

 عوامـل  کنـار  در رسـد  مـی  نظـر  بـه : که است

 سـري  یک کشور، این مسلمانان چون داخلی

 نفـوذ  و نقـش  افـزایش  چون اي منطقه عوامل

 المللــی، بــین عوامــل و خاورمیانــه در روســیه

ــب ــش کسـ  بـــا رویـــارویی جهـــانی، نقـ

 و ایجـاد  عوامـل  دیگر از مریکاا گرایی یکجانبه

 امـا  اسـت،  حمـاس  بـا  روسـیه  رابطـه  توسعه

 در را نقشی حماس، با روابط توسعه با روسیه

 هـیچ  کـه  کند می ایفا خاورمیانه صلح لهئمس

 صـلح  چهارجانبه گروه دیگر هاي طرف از یک

  .کنند ایفا اند، نتوانسته
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پـس از بررسـی سیاسـت     بر این اسـاس 

 اي مسـکو  خارجی روسیه، سیاست خاورمیانـه 

گرایانـه، ارزیـابی    هـاي موازنـه   از جنبه تـالش 

هـا، عوامـل و اهـداف روسـیه از      شده، زمینـه 

ــل    ــین و تحلی ــا حمــاس تبی ــط ب ایجــاد رواب

ارائه   بندي و نتیجه در پایان هم جمع شود. می

  شود. می

چارچوب مفهـومی سیاسـت   . 1

  خارجی روسیه

ــیه    ــارجی روس ــت خ ــی سیاس در بررس

 گرایـی  هاي مفهـومی واقـع   ر از چارچوببیشت

ــ    ــه ت ــه ب ــا توج ــاجمی ب ــاي أته ثیر متغیره

کیـد بـر درك و   أبـا ت  گرایی سیستمی، از واقع

نوکالسیک گرایی  نقش رهبران روسیه، از واقع

هـاي سیسـتمی و    با توجه بـه ارتبـاط متغیـر   

رفتار سیاسـت خـارجی رهبـران و همچنـین     

ثیر عناصر هویتی بـر  أاري با توجه به تانگ سازه

شـود.   شور استفاده میسیاست خارجی این ک

 در مشــــترك  هــــاي  لفــــه مؤ از یکــــی 

هاي عناصـر سیاسـت خـارجی     بندي ارچوبچ

ـ مبـارزه   روسـیه بـراي  هـاي   روسیه، تـالش  ا ب

 ایــاالت متحــده اســت   گرایــی  یکجانبــه

)Radivilova, 2003  ــارجی ــت خـ ). سیاسـ

ثبـاتی و درگیـري    روسیه پس از یک دوره بی

هاي مختلف در نیمـه اول   دشواريبا مسایل و 

 ، در نیمه دوم ایـن دهـه و از دوره  1990دهه 

وزیـري   وزارت امور خارجـه و سـپس نخسـت   

 یوگنی پریماکف و پس از آن از دوره ریاسـت 

تـري   جمهوري پـوتین، بـه وضـعیت متعـادل    

رسید که از آن بـه عنـوان سیاسـت خـارجی     

ــل ــه، عم ــاه   قدرتمندان ــتقل و گ ــه، مس گرایان

نماد بارز این سیاست  )1(شود. تهاجمی یاد می

هـا و رفتارهـاي سیاسـتمداران     سخنان، اقدام

 روسی است.  

همین عامل استدالل بـه کـاربرد نظریـه    

اسـت خـارجی   موازنـه قـدرت بـراي درك سی   

کنـد. ایـن رویکـرد بیـانگر      کمک مـی  روسیه

روسـیه از تهدیـدآمیز   گـذاران   سیاست برآورد

 ,Tsygankov) مریکاستاگرایی  بودن یکجانبه

2001, p.136) . پوتین دریافت   در دورهروسیه

گیري از قدرت قابـل اتکـاي منـابع     که با بهره

انرژي خود تا حدي به قدرت نسـبی در برابـر   

ــا تقویــت   فشــارهاي غربــی دســت یافتــه و ب

توانـد   ینه میموقعیت سیاسی خود در این زم

ثیرگذار تبـدیل شـود.   أبه یک قدرت جهانی ت

در نتیجه این احساس قدرت موجب جسارت 

هـاي سیاسـت    در اولویـت عمل بیشتر روسیه 

خارجی شد که همچنان این احساس قـدرت  

ر رو به افزایش است. این اجماع بـه تـدریج د  

توانـد و   روسیه شکل گرفت که این کشور می

 کنـد  را ایفـا  "قـدرت بـزرگ  "باید نقش یک 

(Breman, 2001, p.4) ــارجی ــت خ . سیاس
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ري مـدودیف نیـز شـکل    روسیه در دوره دمیت

یرد که با وجود توافـق بـا   گ به خود می اي تازه

در روابط دو کشور،  1دوباره شروعبراي مریکا ا

در عرصه جنگ ناتو علیـه لیبـی و پشـتیبانی    

ــراض ــرب از اعت ــوریه   غ ــاي گســترده در س ه

هـا در مـورد    شود و بر همه تردیـد  نمایان می

تغییر لیبـرال دموکراتیـک سیاسـت خـارجی     

ــالن   روســـیه در دوره مـــدودیف، خـــط بطـ

ــی ــد. م ــس از    )2(کش ــه پ ــکو ک ــع مس در واق

هـا   فروپاشی اتحاد شوروي، در بسیاري زمینه

ــع  ــا موض ــري ب ــه تســلیم    گی ــاي منفعالن ه

  ،هاي غرب شده بود روي پیش

ناد سیاست خارجی روسـیه  بر اساس اس 

گرایی  ، یکجانبه 2008و  2000یه ئمصوب ژو

المللـی   نمریکا یک چـالش بـی  ا ایاالت متحده

                                       
1. Reset   

هــاي اصــلی  اولویــتبــرآورد شــده و یکــی از 

تـالش  قطبـی و   روسیه، مخالفت با نظام تـک 

قطبی اعـالم شـده   براي ایجاد یک نظام چنـد 

اي  هــاي منطقــه اســت. بــدین ســبب اولویــت

هـاي نزدیـک بـه     روسیه از تمرکـز بـر حـوزه   

مناطق دیگر نیز گسترش یافتـه اسـت. البتـه    

دلیــل دیگــر ایــن تــالش را بایــد در افــزایش 

 وجو کرد. به بیـان  تقدرت سایر بازیگران جس

ها بـراي موازنـه قـوا زمـانی      کنت والتز تالش

گیرد که واحدهاي بسیاري براي بقا  شکل می

. (Waltz, 1979, p.121) بـه تکـاپو بپردازنـد   

دهـد،   نشـان مـی   زیـر گونـه کـه شـکل     همان

تــوان ادعـا کــرد در حـال حاضــر چنــین    مـی 

ــود دارد  ــایی وج  ,Realist Theories) فض

2011, p.54)  
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هـا و گسـتره    افزایش اولویت. 2

  اي روابط منطقه

هـاي سیاسـت خـارجی     شـاخص یکی از 

هــا و  گــراي روســیه، افــزایش اولویــت موازنــه

 2000اي اسـت. از سـال    گستره روابط منطقه

ــیه،    ــارجی روس ــت خ ــناد سیاس ــه اس در هم

کشورهاي مستقل   هاي مسکو در حوزه اولویت

سود افزایش یافتـه اسـت. ایـن رویکـرد از     هم

هاي روسیه و از سوي  سو ناشی از نگرانییک 

دیگر نشـان رویکـرد افـزایش قـدرت مسـکو      

هاي  است. مسائلی مانند حضور و ایجاد پایگاه

نظامی خارجی در همسایگی روسیه، کـاهش  

نفوذ و تأثیرگذاري جهانی مسـکو در سـطوح   

سیاسی، اقتصادي و نظامی پـس از فروپاشـی   

یف شوروي، توسعه ناتو به سوي شرق و تضـع 

موقعیت روسیه در جامعه کشورهاي مسـتقل  

سود و در واقع تمایل کشورهاي عضو  این هم

اتحادیه به پیوستن به ناتو، از جملـه مسـائلی   

هستند که اسـباب نگرانـی روسـیه را فـراهم     

ــه اولویــت  ــهکــرده و ب در سیاســت  خاورمیان

  اند. خارجی این کشور منجر شده

 همچنین در این دوره، با افـزایش توجـه  

فریقـا نیـز در   امسکو به سایر منـاطق جهـان،   

کانون توجه دولت روسیه قرار گرفت، به ویژه 

که در این شمال ایـن قـاره، برخـی کشـورها     

ــمار    ــی در ش ــراکش و لیب ــر، م ــد الجزای مانن

مشتریان تسلیحات نظـامی روسـیه هسـتند.    

بــدین ســبب حتــی افــزون بــر تــالش بــراي  

ي اگذاري مسـکو در ایـن منطقـه، بـر     سرمایه

فریقـایی،  اایجاد روابط حسـنه بـا کشـورهاي    

هایی نیز به کشورهاي فقیر این منطقـه   کمک

تـوان   شده است. دو دلیل مهم را نیز مـی  ارائه 

توجـه روسـیه بـه خاورمیانـه و     عامل افزایش 

فریقا دانست. اول اینکه بخش بزرگـی  اشمال 

درصـد) در   60از خاك ایـن کشـور (بـیش از   

ینکـه روسـیه همجـوار    آسیا قرار دارد. دیگـر ا 

، چـین  هاي اقتصادي جهان مانند ژاپن قدرت

و هنـد اسـت کــه در آسـیا قــرار دارنـد. ایــن     

وارد مرحلــه جهــش  2000کشــورها از ســال 

دهد کـه   . برآوردها نشان میاند اقتصادي شده

ده نزدیــک بـــه محورهــاي اصـــلی   در آینــ 

گذاري، رشد و توسـعه جهـان تبـدیل     سرمایه

تواند نسـبت بـه    مسکو نمیشوند. بنابراین  می

، 1390(طباطبـایی،   توجه باشـد  این حوزه بی

  ).169ص

از سوي دیگر سیاست دوگانه روسـیه در  

هـاي درگیـر در    خاورمیانه، از روابط بـا طـرف  

ا سوریه، لبنـان  منازعه خاورمیانه از اسرائیل ت

، تا روابط روسـیه و  هللا و حتی حماس و حزب

راتژي دیگر کشورهاي عرب و همچنـین اسـت  

اي ایران،  مسئله هسته پیچیده روسیه در برابر

و رویکرد اقتصادي و امنیتی کرملین به روابط 
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طور مسئله پاکسـتان   روسیه و ترکیه و همین

ــه برخــی از      ــب شــد ک و افغانســتان، موج

سیاست "کارشناسان مسایل روسیه از تعبیر  

بـراي توصـیف ایـن     "خاورمیانه بزرگ روسیه

).  Katz, 2010, p.6( )3(سیاست استفاده کنـد 

هاي غرب به  در این میان با وجود برخی اتهام

نـاس  روسیه، در مورد تعطیلی پایگاه هوایی ما

مریکـا در قرقیزسـتان و نیـز تجهیـز طالبـان      ا

توسط مسکو، با افـزایش فعالیـت طالبـان در    

افغانستان و پاکستان، روسیه همکـاري خـود   

زایش داده مریکا و ناتو در این زمینـه را افـ  ابا 

روســیه ماننــد  ایــران نیــزاســت. در موضــوع 

مریکـا در صـدور   اگذشته ضمن همراهـی بـا   

اي  قطعنامه شوراي امنیت علیه برنامه هسـته 

هـاي کـرملین    ایران و حتی سخنان تند مقـام 

ــه    ــا از جمل ــی رفتاره ــا برخ ــران، ب ــه ته علی

تیرگـی  مانع کند  قراردادهاي انرژي تالش می

ــو شـــود روابـــط دو کشـــور ، 1387ري، (شـ

ــدگاه تحلیل .)175ص ــایی،  از دی ــران امریک گ

اي روسـیه بـا ایـران، یکـی از      همکاري هسته

هاي روابط دو کشور را ایجاد  ترین دغدغه مهم

 ,Kemp and Saunders, 2003)کـرده اسـت  

p.5).  

  روسیهاي  تحرك خاورمیانه. 3

سیاست خـارجی   خاورمیانه همچنان در

. پـس  برخوردار استاي  اهمیت ویژه روسیه از

، )4("سـازي امریکـایی  ساالر مردم"از موج دوم 

هاي پیشین اتحاد شـوروي از   جمهوري که در

گرجســتان تــا اوکــراین و قرقیزســتان ادامــه  

، خاورمیانـــه بـــا مـــوج ســـوم    )5(تیافـــ

ه اسـت. در ایـن   رو شـد  سازي روبه ساالر مردم

شــدن بــر آن بســیار  مــوج کــه رونــد جهــانی

خاورمیانـه بـه عرصـه     ثیرگذار بـوده اسـت،  تأ

تبـدیل شـده اسـت.     2"اي هاي شبکه انقالب"

هاي اجتمـاعی در ایـن    ها و شبکه نقش رسانه

ــت    ــوده اس ــه ب ــل توج ــیار قاب ــوالت بس  تح

(Stengy, 2012, p.23) از دیــدگاه رهبــران .

هاي گسترده  روسیه با درنظر گرفتن دگرگونی

در در جهان و در خاورمیانه به ویـژه،  امریکـا   

سازي بـراي  ساالر است تا از امواج مردمتالش 

بـرداري   بازسازي و تحکیم جایگاه خـود بهـره  

هاي امریکا و اروپـا   کند. از این جهت سیاست

هــاي  در ادامــه طــرح"بهــار عربــی"برابــر  در

 ,Stengy) شـود  خاورمیانه بزرگ ارزیابی مـی 

2012, p.27)ها پس از رخـدادهاي   . این طرح

سـوي امریکـا و   از  2001تروریستی سپتامبر 

هـاي   براي ایجاد دگرگـونی  کشورهاي اروپایی

نیــادین در کشــورهاي اســالمی در بعمیــق و 

  منطقه خاورمیانه بزرگ ارائه شده بود.  

در تحلیــل عوامـــل پویـــایی سیاســـت  

هــاي  اي روســیه، نگــرش خــارجی خاورمیانــه

                                       
2. Network Revolutions  
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تـوان آنهـا را در    تی وجود دارد کـه مـی  متفاو

ی تحلیـل  قالب دو رهیافـت امنیتـی و سیاسـ   

ــوه    ــرفتن وج ــر گ ــا در نظ ــین ب کــرد. همچن

اشتراك رویکردهاي داخلی و خارجی، اهداف 

تـر   المللـی، در نگـاهی دقیـق    اي و بین منطقه

اي ایـن   تر شدن سیاست خاورمیانـه  علل فعال

ارویی بــا  گزینــه: رویــ  چهــارکشــور را در 

دســتیابی بــه نقــش  ؛مریکــااگرایــی  یکجانبــه

توسـعه   ؛انیهـ المللی به عنـوان قـدرت ج   بین

روابط اقتصادي با کشورهاي منطقه و ایجاد و 

و در  ؛اي براي روسـیه  گسترش بازار خاورمیانه

ثیرگذاري بیشتر بر مسلمانان روسیه، أت نهایت

خالصه کرد. در تحلیل مسائل داخلی روسـیه  

ــه،  و فصــل مشــترك آن بــا مســائل خاورمیان

د. شـو  موضوع مسلمانان این کشور مطرح مـی 

اي روسـیه بـه    رویکرد ملی و منطقهتردید  بی

تـوان   امنیتی است. مـی  -جهان اسالم سیاسی

ها جنگ  ادعا کرد روسیه بر اساس تجربه سال

مریکـا بـا   انتایج برخورد  داخلی با مسلمانان و

اسالم سیاسی در خاورمیانـه، بـه ایـن نتیجـه     

صـلح و   يرسیده است که امنیت آن در گـرو 

ن به ویـژه  نشین جها ثبات در مناطق مسلمان

ــه    ــه ب ــا توج ــن ب ــابر ای ــه اســت. بن خاورمیان

گونـه  هر پیوندهاي گوناگون آن با این منطقه،

اختالل در امنیت این مناطق، امنیـت روسـیه   

انـدازد. در واقـع روسـیه از     را هم به خطر مـی 

یک سو بـراي حـل و فصـل مسـایل داخلـی      

مسلمانان این کشور، نیازمند ارتباط مناسـب  

از  ).1391(هـانتر،   است با کشورهاي اسالمی

ــوگیري از گســترش   ــراي جل ســوي دیگــر، ب

ــاطق    ــیه و من ــه روس ــالمی ب ــادگرایی اس بنی

پیرامــونی خــود، نیازمنــد پرهیــز از تــنش بــا 

  است.جهان اسالم 

اقتصادي روسـیه در   –مشکالت سیاسی 

هاي اولیه پس از فروپاشی اتحاد شوروي  سال

گرایـی ایـن کشـور تـداوم یافـت،       که با درون

رهبران روسیه را به پذیرش این واقعیت سوق 

داد که مدیریت عرصه خارجی به حل مسائل 

رسـاند. بنـابراین بـا روي     داخلی نیز کمک می

 جدیـدي در دوره  کار آمدن والدیمیر پـوتین 

خارجی روسیه آغاز شد. اولین پیامـد   سیاست

ــز    ــد، تمرک ــعیت جدی ــاب وض ــل اجتن غیرقاب

هاي قابل دسترسی قـدرت و   روسیه بر اولویت

نفوذ واقعی بـا توجـه بـه معیارهـاي عملـی و      

تـرین تصـمیم    عینی مانند اقتصاد بـود. مهـم  

اي و  پوتین براي حل مشکالت داخلی، منطقه

 حـوزه  بر دو المللی، صرف هزینه و تمرکز بین

صنعت نظامی و انرژي بود. پوتین دریافت که 

تواند  گذاري در این دو حوزه می از راه سرمایه

با هزینه کمتر ضمن حل مشکالت اقتصـادي  

و نیـز سیاســی در داخــل، بـار دیگــر جایگــاه   

اقتصــادي و ســپس سیاســی از دســت رفتــه  
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روسیه را در عرصه جهانی باز یابـد. از ایـن رو   

یعنـی  ق پیرامـونی خـود،   مناط نگاه روسیه به

گذشته از جنبـه  ،  آسیاي مرکزي و خاورمیانه

منیتـی، جنبـه اقتصـادي نیـز دارد.     ا -سیاسی

 ایـن  ،براساس نقطه نظرهاي رهبـران روسـیه  

اي برخـوردار   منطقه براي آنان از اولویت ویژه

 ,Kemp and Saunders, 2003) بـوده اسـت  

p.25)  .  

گرفتـه روسـیه    بر اساس رفتارهاي شکل

توان مسـایل خاورمیانـه را    در این منطقه، می

براي این کشور در سه حـوزه خـارج نزدیـک    

ــران و     ــاز، ای ــزي و قفق ــیاي مرک ــامل آس ش

ــانی) و    ــه میـ ــه (منطقـ ــتان و ترکیـ افغانسـ

کشورهاي عربی، جنوب خلیج فارس و شمال 

افریقا (منطقه بیرونی) مورد تحلیل قـرار داد.  

ی اتحاد پس از اندك زمانی که پس از فروپاش

هـاي پیشـین عضـو     جمهوريشوروي، روسیه 

اتحاد را از کانون عالیق خود خارج کرده بود، 

با جنـگ تاجیکسـتان و پیامـدهاي گونـاگون     

اي اساسـی   اي آن، این رویکرد به گونـه  منطقه

تغییر کرد. حضور نظامی امریکا در افغانستان 

ور و گسترش بنیادگرایی رادیکال از ایـن کشـ  

ــیا ــر آس ــز  در سراس ــاز و نی ــزي و قفق ي مرک

اي با ایـران و روابـط گسـترده     همکاري هسته

اقتصادي بـا ترکیـه ایـن کشـورها را هـم بـه       

ــورد     ــد. در م ــیه برگردان ــه روس ــانون توج ک

کشورهاي عربی نیز روندي از گسترش روابط 

شکل گرفـت کـه بـه     1990از نیمه دوم دهه 

 ءر دوره ریاست جمهوري پـوتین ارتقـا  ویژه د

ت. هر اندازه که بر شـکاف میـان   بیشتري یاف

روسیه و امریکا افزوده شد، منطقه خاورمیانـه  

  بزرگ هم از اهمیت بیشتري برخوردار شد.    

 ،1991دهد از سـال   ها نشان می بررسی 

درصـد   7تـا   5خاورمیانه واردکننـده حـدود   

 20تـا   15مجموع صادرات روسیه به جهان و 

 درصد صادرات نظامی این کشور بـوده اسـت  

)Rivlin, 2005 که نسبت به صادرات روسیه (

ــت     ــانگر اهمی ــان، بی ــاطق جه ــر من ــه دیگ ب

اقتصادي بازارهاي خاورمیانه براي این کشـور  

است. از سـوي دیگـر بـا توجـه بـه وابسـتگی       

روسیه به بازار انرژي جهـانی، کـه در ارتبـاط    

متقابل با خاورمیانه اسـت، اهمیـت اقتصـادي    

بیشـتر روشـن    این منطقه براي روسیه بسیار

شود. بـه همـین دلیـل مسـکو عـالوه بـر        می

زمـان   به گسترش با اسرائیل، هـم  اي رو  رابطه

در تــالش اســت بــا متحــدین ســنتی ایــاالت 

 -متحده در منطقـه نیـز  پیونـدهاي سیاسـی    

اقتصادي ایجاد کند. البته وجود ذخایر فراوان 

انرژي در خاورمیانه براي روسیه، از نظـر نیـاز   

امـا   ن منطقه داراي اهمیت نیست،به انرژي ای

ثیر بر تولید و توزیع انرژي خاورمیانـه، کـه   أت

کشورهاي صنعتی غرب و شرق جهان، بـه آن  
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وابسته هستند، براي حفظ قـدرت روسـیه در   

کنترل بازار جهانی بسـیار اهمیـت دارد. الزم   

به یادآوري است که خاورمیانه به عنوان بـازار  

گسـترش   سنتی تسلیحات روسی و همچنین

 هـاي  هاي روسـیه نیـز در محاسـب    زار هسـته با

در میان   اقتصادي مسکو اهمیت زیادي دارد.

اي برخوردار  ژهایران از جایگاه وی ،این کشورها

تیرگـی روزافـزون روابـط     یبوده اسـت. در پـ  

ایران با امریکا و اروپا، روسیه روابط اقتصـادي  

و تجاري خود را با ایران گسترش داده اسـت.  

 میلیون دالر در سال 276تجارت دو کشور از 

 2008میلیون دالر در سال  3715 به  1995

  .(Katz, 2010, p.116) رسید

هـاي   مریکا و شریکاهاي  البته مخالفت 

ه، مسـکو را از توسـعه روابـط بـا     جدید روسـی 

برخی کشورهاي منطقه مانند ایران و سـوریه  

نگـاه روسـیه بـه     باز نداشـته اسـت. بنـابراین   

مریکــا ا متفــاوت بـا  خاورمیانـه، از دیـدگاهی  

هـا برخـی کشـورهاي     توجه است. روس قابل

جملـه ایـران و    مهم و حسـاس خاورمیانـه از  

 عراق را براي حفظ توازن قـدرت و در نتیجـه  

امکان رقابت در صحنه جهـانی در اسـتراتژي   

انـد،   نظر قرار داده مورد سیاست خارجی خود

له سوریه با توجه به پایگاه نظـامی  ئاما در مس

طـور جـدي    این کشور در طرطوس، روسیه به

جویانه غرب در  در مقابل هرگونه اقدام مداخله

 کنـد.  مسایل داخلـی سـوریه ایسـتادگی مـی    

ــو    ــا وج ــن، ب ــر ای ــالوه ب ــبع ــدگی  د عق مان

ها معتقدند این کشور همه  تکنولوژیکی، روس

را براي احیاي دوباره و تبدیل شدن به  عوامل

 21یک قدرت جهانی بـزرگ شـدن در قـرن    

 ،از: جمعیـت ند ا ترین آنها عبارت دارد که مهم

ــتراتژیک و     ــت اس ــرزمین، موقعی ــعت س وس

هارتلند،  مندي از موقعیت ژئواستراتژیک، بهره

و  سـاالر  مـردم ، گرایش می و نظامیتوانایی ات

عالیق سـنتی برخـی    گرا، انرژي فراوان، تحول

کشورهاي جهان بـه ویـژه آسـیاي مرکـزي و     

خاورمیانه به تثبیت و گسترش روابط بـا آن و  

کشـور. بنـابراین از دیـدگاه     احیاي اقتصـادي 

رهبران روسیه همین عوامل بـراي پیگیـري و   

  کند. می گرایانه کفایت اجراي سیاست موازنه

در تحلیل این متغیر و همچنین انگیـزه   

 -مریکـا اگرایـی   جانبـه  رقابت روسـیه بـا یـک   

 کــه  مفــروض ایــن پــژوهش ایــن اســت    

هــاي موجــود در سیاســت خــارجی   شــاخص

گرایانه  روسیه در خاورمیانه، نتیجه تجربه واقع

الملـل پـس از    روسیه از تحوالت سیاست بین

ویـژه  بـه   اتحاد شوروي اسـت. عوامـل بسـیار   

الملـل، مشـکالت اقتصـادي     شرایط نظام بـین 

هاي الزم براي رقابـت   این کشور، نبود توانایی

دیـرین و همچنـین ظهـور رقیبـان      با رقبـاي 

 -هنــد –تســلیحاتی در منطقــه ماننــد چــین
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روسـیه از  اسـت کـه   پاکستان موجـب شـده   

گرایـی در ایـن منطقـه نیـز بپرهیـزد و       آرمان

ــاف ــه  انعط ــتر ب ــذیري بیش ــژه از پ ــاه وی  نگ

منطقه خاورمیانه داشته باشـد.   ژئوپلیتیکی به

به این ترتیب رویکرد روسیه به خاورمیانـه در  

مریکا و کسب جایگاه اگرایی  همقابله با یکجانب

المللی یک رویکرد نرم است کـه در درون   بین

  شود. هاي دیگري پیگیري می آن هدف

ادامـــه بحـــران عـــراق و افغانســـتان و  

هـاي   نها و پیروزي جنبشمریکا در آادرگیري 

هایی که روابـط خـوبی بـا    اجتماعی در کشور

مریکا داشتند، فرصت مناسبی ایجاد کـرد تـا   ا

مریکــا در  اوســیه بــراي پرکــردن جــاي     ر

کشورهاي منطقه فعال شود. خاورمیانه بـازار  

از  –مناسبی براي تسـلیحات و تولیـد روسـی   

آید.  به شمار می –اي هاي هسته جمله نیروگاه

ه بـه منـابع انـرژي خاورمیانـه، نفـوذ      با توجـ 

ــیه ــی  روس ــب م ــه موج ــن منطق ــود  در ای ش

هـاي   هاي انرژي روسیه، بـر سیاسـت   سیاست

ثیر أتـ خیـز خاورمیانـه    انرژي کشورهاي نفـت 

توانـد بـدون    گذارد. به این ترتیب روسیه مـی 

عضویت در اوپک، از مزایاي تنظیم بازار اوپک 

ــ   ــوذ روس ــزایش نف ــرد. اف ــره بب ــز به یه در نی

تواند تا حـدودي کـاهش نفـوذ     خاورمیانه می

روسیه در دیگر منـاطق ماننـد شـرق اروپـا را     

هــم گــران تحلیلجبـران ســازد. البتــه برخــی  

هاي روسـیه در خاورمیانـه را تـالش     سیاست

بندي از کشـورهایی ماننـد    براي تشکیل گروه

 ,Eran,et al, 2011)د داننـ  سوریه می ایران و

p.38). 

ــا نگــاهی گــذرا بــه  سیاســت خــارجی ب

بـه ویـژه    اي روسیه در دهه اخیـر و  خاورمیانه

رخــدادهاي متعــدد در ایــن منطقــه، روشــن 

شود روسیه که تـا حـد زیـادي از صـحنه      می

سیاسی خاورمیانه خـارج شـده بـود،  تـالش     

هاي اصلی سیاسـی   کرده بار دیگر وارد جریان

ــوتین در دو  ــود. پ ــه ش ــت منطق ره اول ریاس

 2007و  2005 هـاي  جمهوري خود، در سـال 

دو دیــدار از ایــن منطقــه داشــت. او در ســال 

تهران نیز دیدار داشت، کـه پـس از    از 2005

ریاسـت   سفر استالین به تهـران، اولـین سـفر   

  جمهوري روسیه به ایران بود. تاکنون صـحنه 

ــگ   ــه روســیه در آن حضــور پررن سیاســی ک

، امـا  ه استاي ایران بود موضوع هسته ،داشته

حـوالت سـوریه سرسـختانه    اینک روسیه در ت

هاي  حضور دارد. روسیه ایفاي نقش در تحرك

دیپلماتیک در خاورمیانـه را بـه طـور جـدي     

 ,Eran,et al) اسـت  مـورد توجـه قـرار داده   

2011, p.39).   ــی ــیه مشــوق آشــتی مل روس

حماس و فتح بوده و روابط خود با حمـاس را  

وگـو   براي کشاندن طرف فلسطینی بـه گفـت  

ــه  گســترش داده اســت. مســکو از حامیــان ب
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رسمیت شناخته شدن فلسـطین در سـازمان   

 ,Eran, et al, 2011) اسـت  ملـل هـم بـوده   

pp.40-41).  تـر شــدن سیاســت   دالیـل فعــال

اي روسیه بر اساس عوامـل جهـانی،    خاورمیانه

اي و داخلـی قابـل تحلیـل اسـت کـه       منطقـه 

گـرا را نشـان    نـوعی سیاسـت موازنـه    پیگیري

روسیه در این منطقـه   دهد. الگوي رفتاري می

  ایجاد همکاري براي رقابت بوده است.

  له فلسطین و حماسئمس. 4

در مـورد تحـول در    هـا  تحلیل رخیدر ب

اي روسیه، برقـراري روابـط    سیاست خاورمیانه

مسکو و حماس بـه عنـوان یکـی از نمادهـاي     

 ,Erenler, 2012) شــود مــی تحــول مطــرح

p.171) . ــی ــت روس ــت سیاس ــر اهمی ه در براب

کـه در  اول این :حماس بـه چنـد دلیـل اسـت    

روابط روسیه با فلسطین، بر روابط بـا   ،گذشته

بخش فلسـطین (فـتح) اسـتوار    سازمان آزادیـ 

روابط رسـمی روسـیه و    ،دیگر آنکهشده بود. 

دهنـده تفـاوت آشـکار سیاسـت      نشانحماس 

مریکـا، اتحادیـه   ات به سیاست این کشور نسب

از این است.  اروپا و سازمان ملل در خاورمیانه

 ،اسـت کـه چـرا روسـیه     مطـرح ال ؤرو این س

ــدرت    ــایر ق ــا س ــاوت ب ــتی متف ــاي  سیاس ه

سیاسـت  اهداف  ؟المللی دنبال کرده است بین

اسـتدالل   چیسـت؟ روسیه در مـورد حمـاس   

ها در زمینه برقـراري روابـط    قابل توجه روس

رسمی با حماس، به انتخابات پارلمـانی سـال   

؛ زمـانی کـه   گـردد  در فلسطین باز می 2006

براي نخسـتین بـار در ایـن انتخابـات      حماس

ــه دســت آوردن   ــا ب  44.45شــرکت کــرد و ب

ــود و   رأيدرصــد  ــاتی خ ــه فهرســت انتخاب ب

 ،هاي انتخابیه نامزدهاي حوزه به درصد41.73

کرسـی حـزب حـاکم     74با به دسـت آوردن  

رأي  درصد 41.43با  جنبش فتح مجلس شد.

ــاتی و   ــت انتخاب ــه فهرس ــد 36.96ب  در درص

خابیه اکثریت پیشین را از دست هاي انت حوزه

ــاري  د. دا ــیه در ابتک ــت روس ــه دول  ،در نتیج

رهبران حماس را به مسکو دعوت کـرد. ایـن   

خبر موجب خشم و تعجب بسیاري از جملـه  

رهبران اسراییل شـد کـه در اولـین واکـنش،     

وزیر امورخارجـه اسـرائیل    ،سفر تزیپی لیونی

رس همـان سـال   به مسکو که قرار بود در مـا 

  .)Smith, 2006, p.2انجام شود، لغو شد (

اما مسکو در پاسخ به انتقادها اعالم کرد 

این یک واقعیـت اسـت کـه در حـال حاضـر      

توان آن  نمی حماس قدرت را در دست دارد و

براي روسیه موقعیت مردمی  .را نادیده گرفت

حماس بسیار قابل توجه بوده اسـت، هرچنـد   

روابط خود را بیشتر بـا  دهد  مسکو ترجیح می

 سازمان فتح و محمود عباس گسترش بخشـد 

(Trenin, 2010, p.9)  با قطع کمک اتحادیـه .

اروپا و ایـاالت متحـده بـه دولـت حمـاس در      
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ــد   ــا حمایـــت از رونـ ــوتین بـ ــطین، پـ فلسـ

دموکراتیکی که حمـاس بـه قـدرت رسـیده،     

اعالم کرد از هـیچ تالشـی بـراي  کمـک بـه      

ــت نمــیفلســطین ح ــد  مای ــه کن و نســبت ب

 RFI) دهـد  این اقدام هشـدار مـی   پیامدهاي

ــه . (2006, ــف 2006در فوری ــرگئی ایوان  ،، س

وزیر دفاع اظهار داشت که دیر یا زود جامعـه  

جهانی هم باید براي برقراري تماس با جنبش 

ـ  ،آناتولی سافونوف .حماس قدم بردارد یس رئ

المللــی  نماینــدگی روســیه در همکــاري بــین

یافته نیز در ایـن بـاره    سازمانبا جرایم  مقابله

منزوي ساختن جنبش حماس، از " اعالم کرد

ئیل و تعدادي از کشـورهاي غربـی   سوي اسرا

ــی ــدگان جنــبش   ب ــوده اســت. نماین ــده ب فای

انـد   اس، موفق به کسب اعتماد مردم شدهحم

انـد،   و به یـک نیـروي سیاسـی تبـدیل شـده     

بنابراین به جـاي بسـتن درهـا بـر روي آنهـا،      

دن، کمک و تشویق مسیر مناسبی صحبت کر

 Interfax News است که مورد نیاز همه است

Agency, 2006).( وزیر امور  ،سرگئی الوروف

مطبوعـاتی بـا    همـایش  خارجه روسیه نیز در

دبیر کل حماس اظهار داشت: ما بـه روشـنی   

ارجانبه را به حمـاس منتقـل   همواضع گروه چ

 Official Site of the Ministry) کنـیم  مـی 

Foreign Affairs of The Russian 

Fedration, 2006) آلکســـاندر . بـــه گفتـــه

معاون وزیر امور خارجه و نماینـده   ،سالتانوف

رییس جمهوري روسـیه در امـور خاورمیانـه،    

ن سه گزینه هاي مذاکره موضوع فلسطی طرف

ثیرگذاري بر حماس پیشنهاد کـرده  أرا براي ت

دند که گزینه نخست بـه کـارگیري نیـروي    بو

نظامی علیه این جنبش بـود کـه رخـدادهاي    

نتیجه بـودن ایـن شـیوه را بـه اثبـات       غزه بی

گـرفتن حمـاس بـود     گزینه دوم نادیده رساند.

 ثیر بـوده اسـت.   أتـ  نیـز بـی   که این رویکـرد 

ــور   ــوري روســیه در ام نماینــده ریــیس جمه

سران  خاورمیانه، گزینه سوم را متقاعد کردن

وگـو بـراي اتخـاذ     جنبش حماس از راه گفـت 

ــه اول در مســموضــع ســازنده و در مرح له ئل

 Official Site) وحدت فلسطین عنوان کـرد 

of The Ministry Foreign Affairs of the 

Russian Federation, 2009) .سران  در دیدار

 لـه ، دمیتـري مـدودیف و عبدا  روسیه و ترکیه

طرف بر ضـرورت  هر دو  2010مه  13گل در 

ــش و ج   ــدن نق ــده ش ــاس در  دی ــاه حم ایگ

 ,Iran Daily)کید کردند أگوهاي صلح ت و گفت

2010, p.9) .  

  در روابطروند تحوالت . 5

با وجود آنکه سیاست روابـط رسـمی بـا    

حماس به والدیمیر پوتین ارتبـاط داده شـده   

 ریاست جمهوري دوره اول در اواخراست، اما 

ــال  وي ــه  ،2007در سـ ــور خارجـ وزارت امـ
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بـر  روسیه با رد تعلیق روابط مسکو و حمـاس  

ــین دو طــرف ت  ــط مــنظم ب کیــد أوجــود رواب

ــرد  Official Site of the Ministry)ک

Foreign Affairs of the Russian 

Federation, 2009)   از این رو سفر مـدودیف

به فلسـطین و تأکیـد دوبـاره او بـر ضـرورت      

تالشـی از   تشکیل دولت مسـتقل فلسـطینی،  

سوي روسیه براي نشان دادن مواضع مستقل 

آن در خاورمیانه و ایجـاد تحرکـی جدیـد در    

اسرائیلی بود. با این حـال، اقـدام    -صلح عربی

آویـو از   رئـیس جمهـوري روسـیه، خشـم تـل     

ــرملین را بــه دنبــال داشــت    ــفر   ک ــه س ک

مدودیف به اسرائیل را  لغـو و   هشد ریزي برنامه

ــی  ــانهحت ــاي  رس ــرا ه ــخنان او در  یلی ئاس س

» یلئاسـرا  بـه   سـیلی  « را  از فلسطین  حمایت

رئیس جمهور  ،دمیتري مدودیف کردند. تعبیر 

بـر  روسیه در این سـفر در شـهر اریحـا    وقت 

ــیه مواضــع  ــورددر روس ــت  م ــایی دول شناس

 1967مسـتقل فلسـطینی در مرزهـاي سـال     

  ).1389تأکید کرد (یاکوینا، 

ــال  ــالش   2009از سـ ــا تـ ــان بـ همزمـ

آشــتی ملــی در   شــورهاي عربــی بــراي   ک

وگو در ایـن مـورد بـا     ها گفت فلسطین، روس

). Al Jazeera, 2009حمـاس آغــاز کردنــد ( 

رهبــران روســیه ســه درخواســت از حمــاس  

داشتند که در چـارچوب مطالبـات نقشـه راه    

ــه چهار نفــی خشــونت،   :جانبــه بــود کمیت

ــم ــرائیل   چش ــابودي اس ــدف ن ــی از ه  و پوش

(دهقـانی،   ح پیشـین پذیرش قراردادهاي صـل 

روسـیه   ،. به گفته خالد مشعل)97، ص1385

وگوها از حماس خواسته بـود؛ بـا    در این گفت

کنار گذاشتن مبـارزه نظـامی و بـه رسـمیت     

ــرائیل وارد   ــناختن اسـ ــتشـ ــاي گفـ  وگوهـ

المللی صـلح شـود. حمـاس نیـز ایـن در       بین

به پرهیـز اسـرائیل از   منوط خواست روسیه را 

  .(BBC, 2010) اعمال خشونت کرد

  روابط روسیه با اسراییل. 6

گیــري دولــت  شــکل رچنـد روســیه در ه

ثیرگذار داشت، ولی به زودي أیل نقشی تئاسرا

یل را ئدوره جنگ سرد، امریکا و اسراالگوهاي 

در برابر اتحـاد شـوروي و متحـدان عربـی آن     

قــرار داد. بــا اجــراي سیاســت اصــالحات     

ــه   ــه گون ــد ب ــن رون ــاچف ای ــهود  گورب اي مش

ــدار   دگرگــون شــد. مهــاجرت گســترده و پای

روس یهودیان از اتحاد شوروي سبب افـزایش  

یل شـد، بـه   ئتبارها در ترکیب جمعیتی اسـرا 

ــه ــروزه   گون ــه ام ــدود اي ک ــد  20در ح درص

انــد.  هــا تشــکیل داده  جمعیــت آن را روس

ر سـبب شـد   گسترش پایدار روابـط دو کشـو  

ــان آن ــد در می  2008هــا از ســال نظــام روادی

بسیاري  (Trenin, 2010, p.8). برداشته شود

از ایــن مهــاجران روابــط گونــاگون اقتصــادي 
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ــیه و  ــان روسـ ــرا میـ ــت ئاسـ یل را موجودیـ

). 132 ، ص1383 انـــد (کـــوالیی، بخشـــیده

ــا  ســکو در مســیر توســعههرچنــد م روابــط ب

هاي تالش زیـادي   کشورهاي عربی و سازمان

ــه بــه مســایل       ــی بــا توج ــام داده،  ول انج

 ي وهـاي مـاد   طلبـان چچـن و آسـیب    جدایی

یل هـم نزدیکـی زیـادي    ئمعنوي آن، بـا اسـرا  

داشــته اســت. بــه هــر حــال روســیه یکــی از 

وگوهـاي صـلح    بازیگران مهم  در رونـد گفـت  

  آید. ر میخاورمیانه به شما

در دوره پوتین کـه سیاسـت خـارجی او    

گرایانـه بـرآورد شـده بـود،  بـراي       بسیار عمل

توسعه روابط با اسراییل تالش زیادي صـورت  

ــط اقتصــادي و   ــه گســترش رواب ــت. او ب گرف

در  و استراتژیک دو کشور  توجه ویژه داشـت 

یلی ئاعضاي هیئت اسرابه  2003اواخر آوریل 

یط الزم و از همـه  ما همه شرا در مسکو گفت

مکــاري، تــر اراده الزم بــراي دوســتی، ه مهــم

 جانبـه را داریـم   اعتماد و توسعه روابـط همـه  

(Bourtman, 2006, p.2).  روابط اقتصادي دو

در کشور در این دوره بسـیار افـزایش یافـت.    

یل بـه منـابع انـرژي    ئاین دوره وابستگی اسرا

ریـیس   روسیه بیشتر شـد. بـر اسـاس توافـق    

شـد تـا    یل قـرار ئوزیر اسـرا  و نخست گازپروم

مین انـرژي  أ، سـهم روسـیه در تـ   2025سال 

ــرا  ــاز اس ــورد نی ــه ئم ــد 25یل ب ــد برس  درص

(Bourtman, 2006, p.3) .   همکـاري سیاسـی

در حوزه مبارزه با تروریسم از عالیق مشترك 

هــاي  کشـور بــود. بـا شــدت یـافتن اقــدام    دو

یلی ئهــاي اســرا روریســتی در روســیه، مقــامت

هــا  هــا را ماننــد فلســطینی کوشــیدند چچــن

هــاي  معرفــی کننــد و زمینــه را بــراي اقــدام 

مشترك دو کشور فراهم سازند. به این ترتیب 

نکـه بـا   دیدار رهبران حماس از مسـکو، بـا ای  

یلی ئهـاي اسـرا   اعتراض شدیدي از سوي مقام

 هـاي  توانسـت زمینـه   رو به رو شد، ولی نمـی 

یل را از ئامختلف موجد همکاري روسیه و اسر

هرچند روسـیه همـواره کوشـیده    میان ببرد. 

اي بـا ایـران را در چـارچوب     همکاري هسـته 

مسایل فنی و اقتصادي تحلیل کند، ولی براي 

یل ماهیت آن در اصـل سیاسـی   رائرهبران اس

هـاي روسـیه    برآورد شـده اسـت. البتـه مقـام    

همواره بر پایبندي ایران بـه مقـررات آژانـس    

انـد.   کیـد کـرده  اي تأ هسـته المللی انرژي  بین

هـاي بـزرگ جهـانی در     رتروسیه در کنار قد

در جهـــت  5+1گوهــاي  و چــارچوب گفـــت 

المللی در این زمینه فعالیـت   اعتمادسازي بین

هـا بـا اقنـاع رهبـران      ، امـا ایـن تـالش   داشته

  یل همراه نشده است.اسرائ

در ایجــاد و  اهــداف روســیه. 7

   توسعه روابط با حماس

ــیه و  ــط روس ــاس در دوره دوم  رواب حم

اولین دوره ریاسـت جمهـوري پـوتین ایجـاد     

ــال   ــد. در س ــاس در   2006ش ــروزي حم پی
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ــا  انتخابــات پارلمــانی فلســطین کــه بســیار ب

اهداف ایاالت متحده در منطقه فاصله داشت، 

این فرصت را براي روسـیه فـراهم کـرد تـا از     

وگو با حمـاس اسـتفاده    این رویداد براي گفت

هـا حمـاس را بـه     که فلسطینیویژه آن به ؛کند

عنوان نماینده مشروع خـود را معرفـی کـرده    

بودند. روسیه مالحظات زیر را در ایـن روابـط   

  کرد: دنبال می

ــت - ــر     گف ــه از نظ ــاس ک ــا حم ــو ب وگ

هاي ایاالت متحده سازمان تروریستی  سیاست

گیـري   اي براي بهـره  شود، وسیله محسوب می

گامی کـه  . پوتین هنمریکاستابا  زنی در چانه

مطبوعــاتی بــه روابــط روســیه و  همــایشدر 

ــه روشــنی  حمــاس رســمیت مــی بخشــید، ب

ــطین را    ــات فلس ــاس در انتخاب ــروزي حم پی

مریکـا در  اسـی  اي سنگین بـراي دیپلما  ضربه

  .(EJ Press, 2006)خاورمیانه توصیف کرد 

تواند به  رابطه با نماینده فلسطین می -

افــزایش نفــوذ روســیه در میــان کشــورهاي 

  عربی کمک کند.

در مقایسه با ایاالت متحده و اتحادیه  -

اروپــا، روســیه بــا ایجــاد روابــط بــا حمــاس  

تــري در  توانــد نقــش مــوثرتر و پررنــگ مــی

  گري میان اعراب و اسرائیل ایفا کند. میانجی

اهمیت  یکی دیگر از اهداف روسیه بی -

المللـی   له چچن در نگاه بینئجلوه دادن مس

ــود  ــام(Freedman,2007,p.21)ب ــاي  . مق ه

دانســتند روابــط روســیه و حمــاس  روس مــی

براي آنان بازتاب داخلی نیز دارد و تندروهاي 

کند که دولـت روسـیه    گرا را متقاعد می اسالم

هــاي اســالمی در جهــان حمایــت  از جنــبش

). رهبران حماس McGregor, 2006کند ( می

نیـز در سـفر بـه مسـکو، بـا شـوراي مفتیــان       

) دیـدار و اعـالم کردنـد    1391روسیه (هانتر، 

هاي اصلی گروه حماس در سفر  یکی از برنامه

 The) به روسیه همواره دیدار با این شوراست

Global Muslim Brotherhood Daily 

Report, 2010).    نتایج نظرسنجی در روسـیه

پاسخ بـه  در مورد جنگ اسرائیل علیه غزه در 

کـه: آیـا شـما بـا عملیـات نظـامی       سؤال  این

ن حماس در منطقـه غـزه   سرائیل علیه سازماا

 Russian) زیـر بـود  صورت  به ،موافق هستید

Analytical Digest, 2010, p.14)  
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در مـورد ایـن   دیگـري  سنجی نظرنتایج 

روسـیه  در مناقشـه اسـرائیل و     که آیـا  الؤس

 فلســطین بایــد چــه موضــعی داشــته باشــد؟

 Russian Analytical) زیـر بـود    صـورت  بـه 

Digest, 2010, p.13)  

   پیامدهاي گسترش روابط. 8

در حالی کـه ایـاالت متحـده و اتحادیـه     

له فلسـطین  ئها در حل مسـ  اروپا پس از سال

رسد انگیـزه   اند، به نظر می ي شدهدچار ناامید

روسیه افزایش یافته اسـت. در حـالی کـه بـه     

ه گفته رهبران حماس، این سـازمان از روسـی  

درخواست خـروج از مـذاکرات چهارجانبـه را    

با حفـظ جایگـاه خـود در     ها داشته، اما روس

ــ  ــه در مس ــروه چهارجانب ــی  ئگ ــتی مل له آش

هـا در فلسـطین    فلسطین و کـاهش خشـونت  

انـد.  بـه گفتـه     هایی به دسـت آورده  یتموفق

خالد مشعل، رئـیس دفتـر جنـبش مقاومـت     

ایـن   در روسـیه   ،اسالمی فلسـطین (حمـاس)  

شت وجود دارد که محاصره و تحریم غزه بردا

به  او ). در سفرBsaikri, 2010( باید لغو شود

اگـر مبادلـه   پاسخ او به این سـؤال کـه   مسکو 

گونـه کـه طـرف اسـرائیلی      اسیران بـه همـان  

ــی ــود، آ  م ــام ش ــد، انج ــا خواه ی

 ،شد محاصره غزه نیز لغو خواهد 

اگر مبادلـه اسـیران    این بود که

ــام  ــود، در آن  انجـ ــورت شـ صـ

شود،  تر می محاصره کمی ضعیف

 .شـود  اما به طور کامل لغو نمـی 

ایـن سـؤال نیـز     ،از سوي دیگـر 

اگــر نیروهــاي  کــه شــدمطــرح 

ــتی   ــدیگر آش ــا یک ــطینی ب فلس

کنند، آیـا ایـن موضـوع هـم سـبب تضـعیف       

هــا  الؤدر واقــع ایــن ســ شــود. محاصــره مــی

ــافتن    نشــان ــراي ی ــیه ب ــالش روس ــده ت دهن

ردن محاصره و تحریم راهکاري براي از میان ب

  غزه بوده است.

نکته قابل توجه این است که پس از این 

سفر، مبادله اسیران، با گیالد شـیالت نظـامی   

اسرائیلی انجام و توافق صـلح حمـاس و فـتح    

شـد و سـران دو گـروه فلسـطینی      ءنیز امضـا 

هـاي   طـور رسـمی از تـالش    حماس و فتح به

روسیه در راستاي آشتی ملی فلسطین تشـکر  

). بـه گـزارش   Trend News, 2011کردنـد ( 
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منـابع خبـري روسـیه در واکـنش بـه توافــق      

نماینـده   ،حماس و فتح، میخاییـل مـارگلوف  

الملـل   کمیته شوراي فدراسیون در امـور بـین  

هم اظهار امیدواري کرد محمود عباس بتوانـد  

تر کنـد   یل نرمئاسراموضع حماس را در مورد 

ت روسیه دلیل موفقی .)2012(صداي روسیه ،

در جلب اعتماد حماس را در ایـن نکتـه بایـد    

 ،حمـاس  جست که بنـا بـر سـخنان دبیرکـل    

درخواست سازمان این است که به عنوان یک 

نیروي سیاسی شناخته شود. موفقیت روسـیه  

دولـت   "در جلب نظر حماس ایـن اسـت کـه   

گونه شرایطی را بـراي مـا تعیـین     روسیه هیچ

بـد و ایـن   یا کند، تعامل ما گسـترش مـی   نمی

. در همـین  "مسئله بسیار قابل ستایش اسـت 

هـا موفـق بـه تغییـر دیـدگاه       زمینه اگر روس

 ءحماس شوند، بـه موفقیـت بزرگـی در ارتقـا    

جایگاه خود دست خواهند یافت. اکنـون هـم   

برخی ادامـه روابـط روسـیه و حمـاس و نیـز      

هـاي   در سـال  افزایش روابط روسیه و اسرائیل

آویو بـه   مشروعیت تلاخیر را به نوعی اعطاي 

 ,Epstein, 2007) روابــط مســکو و حمــاس

p.185)     ــر تعــدیل دیــدگاه و از ســوي دیگ

  کنند. حماس نسبت به اسرائیل ارزیابی می

  فرجام

 بــراي آشــکار تالشــی در پــوتین دولــت

 گـام  خاورمیانه کشورهاي با مناسبات افزایش

 فلسـطینی  بـزرگ  سازمان دو هر برداشته و با

 روابـط  لبنـان  اهللا حـزب  حتی و حماس و فتح

 بـا  روسـیه  روابـط  کرده اسـت.  ایجاد نزدیکی

 در یکسو از که مهم است جهت آن از حماس

ــاا ــا، و مریک ــن اروپ ــازمان ای ــت در س  فهرس

 سـوي  از و رددا قـرار  تروریسـتی  هاي سازمان

 فلسـطینی  گـروه  ایـن  بـا  مسـکو  روابط دیگر

 در دو هـر  بـراي  بسیاري سیاسی هاي تناقض

ــردارد ــواره از حمــاس. ب  هــاي جنــبش هم

 است کرده  حمایت جهان سراسر در گرا اسالم

 هــم قفقــاز شــمال در هــا چچــن شــامل کــه

 جنـگ  از پـس  یز پیوسـته ن شود، کرملین می

ــه نســبت چچــن دوم ــک ب ــه ی ــدي توطئ  ج

 اســالمی خالفــت یــک ایجــاد بــراي اســالمی

ــدار ــت داده هش ــدادهاي. اس ــتی رخ  تروریس

 ایجـاد  فرصـتی  روسـیه  براي ،2001 سپتامبر

 بـراي  را چچـن  در خـود  نظـامی  اقدام تا کرد

  کند.  توجیه تر آسان اسالمی کشورهاي

تفـاوت سـطح   . 1 :با توجه به معیارهاي 

تفـاوت   .2، قدرت روسـیه و سـازمان حمـاس   

رویکرد سیاسی دو طرف نسبت به مسـلمانان  

هـاي   تگیري گسـترده قـدر   جبهه. 3، روسیه

مریکا بر علیه حماس، االمللی به پیروي از  بین

ــین  .4 ــی المل رویکــرد سیاســت خــارجی و ب ل

مریکا، اهداف اگرایی  روسیه نسبت به یکجانبه

روسیه از ایجاد روابط با حماس تا حد زیـادي  
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نقـش و   تحقق یافته اسـت. بخـش مهمـی از   

الملل بـه سیاسـت    جایگاه روسیه در نظام بین

شود کـه یکـی    مسکو در خاورمیانه مربوط می

له صـلح  ئا نقشی است که روسیه در مساز آنه

هاي فلسـطینی   خاورمیانه و در رابطه با طرف

هـر چنـد ایـن     ده اسـت. و اسرائیلی ایفـا کـر  

ها به دلیل برخورداري از امتیاز منابع  سیاست

انرژي هم هست. ابتکار عمل مسکو در ایجـاد  

و گســترش رابطــه بــا حمــاس پــس از ســال 

 شکل گرفـت کـه روسـیه خـود را بـه      2005

کننده انرژي جهان معرفی صادرعنوان دومین 

کرد و ذخایر ارزي خود را به شـدت افـزایش   

داد. در هر صورت این موضوع ناشی از تمایل 

مریکایی انظم یکجانبه  روسیه براي برهم زدن

ــت. ــین  اس ــام ب ــیه  نظ ــوب روس ــل مطل  ،المل

گرایـی را   جانبـه قطبی است و روسیه چنددچن

ایـن هـدف را،    مینأتـ  مورد توجه قـرار داد و 

و  الملـل  ثر در ساختار نظـام بـین  ؤمشارکت م

هـاي ضـد    ریکـا و جریـان  ماایجاد توازن بـین  

مریکایی یافت. سیاست خارجی روسیه در دو ا

هـاي   دهه پس از فروپاشی با تضادها و تناقض

بسیار همراه بـوده اسـت. از یـک سـو داعیـه      

قدرت بزرگ بودن سبب حمایت از تفکرهـاي  

ست. از سوي دیگر نگرانـی از  ضد غربی بوده ا

انزوا، نیاز به تکنولوژي و سرمایه غربی منجـر  

روسیه نسـبت   گیري رویکرد همکاري ه شکلب

  مریکا و غرب است.ابه 

 در جمهـوري  ریاسـت  اول دوره اواخر در

 رد بـا  روسیه خارجه امور وزارت ،2007 سال

 روابـط  وجـود  بر حماس و مسکو روابط تعلیق

 شـدت  کـرد. بـا   کیـد تأ طـرف  دو بـین  منظم

ــافتن ــدام ی ــاي اق ــتی ه ــیه، در تروریس  روس

 مانند را ها چچن کوشیدند یلیاسرائ هاي مقام

 بـراي  را زمینـه  و کننـد  معرفـی  ها فلسطینی

 بـه . سازند فراهم کشور دو مشترك هاي اقدام

 بـا  مسکو، از حماس رهبران دیدار ترتیب این

 هـاي  مقـام  سـوي  از شدیدي اعتراض با اینکه

 توانســت نمــی ولــی شــد، رو بــه رو یلیاســرائ

 و روسـیه  همکـاري  موجد مختلف هاي زمینه

ــرائ ــان از را یلاس ــرد می ــد. بب ــیه هرچن  روس

 را ایـران  با اي هسته همکاري کوشیده همواره

 تحلیـل  اقتصـادي  و فنی مسایل چارچوب در

 در آن ماهیت یلاسرائ رهبران براي ولی کند،

 کـه  حـالی  است. در شده برآورد سیاسی اصل

 هـا  سـال  از پس اروپا اتحادیه و متحده ایاالت

 بـه  انـد،  شـده  ناامیـد  فلسطین لهمسئ حل در

. است یافته افزایش روسیه انگیزه رسد می نظر

 ایـن  حمـاس،  رهبـران  گفتـه  به که حالی در

 از خـــروج درخواســـت روســـیه از ســـازمان

 بـا  هـا  روس اما داشته، را چهارجانبه مذاکرات

 در چهارجانبـه  گـروه  در خـود  جایگـاه  حفظ
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ــ ــی آشــتی لهئمس  کــاهش و فلســطین مل

 دست به هایی موفقیت فلسطین در ها خشونت

در نتیجــه چنانچـه از رونــد روابــط   .انـد  آورده

حمایـت   ،شـود  روسیه و حمـاس آشـکار مـی   

روسیه از حماس تا زمانی است که به تشـدید  

ــیه  ــان روس ــارض می ــا و ااز یکســو و  تع مریک

 هـا  روس اگـر  ود.اسرائیل از سـوي دیگـر نشـ   

 بـه  شـوند،  حمـاس  دیـدگاه  تغییـر  بـه  موفق

 دسـت  خـود  جایگاه ءارتقا در بزرگی موفقیت

 روابـط  ادامـه  برخی هم اکنون. یافت خواهند

 و روسیه روابط افزایش نیز و حماس و روسیه

 اعطـاي  نوعی به را، اخیر هاي سال در اسرائیل

 حمـاس  و مسکو روابط به آویو تل مشروعیت

 نسـبت  حماس دیدگاه تعدیل دیگر سوي از و

  .کنند می ارزیابی اسرائیل به

 در واقع روسیه کوشیده اسـت بـا همـه    

ــون آن  ــه و پیرام ــه در  کشــورهاي خاورمیان ک

 نامیـده  "خاورمیانـه بـزرگ  "ها  برخی تعریف

هــاي  شــده اســت، روابــط خــود را در زمینــه 

روسیه جایگاه بسـیار   مختلف گسترش بدهد.

اســتراتژیک جهـانی، بــه  مهمـی در معـادالت   

ــژه از نظــر نظــامی دارد، امــا چــه از نظــر   وی

 تکنولوژي و چه از نظر توان پشـتیبانی مـالی  

، ایـن حـال   بـا  مریکا رقابت کند.ابا  تواند نمی

 صـادي اسـت  اقت مروسیه یک قدرت درجه دو

و تکنولـوژي پیشـرفته     شدت به سرمایه که به

 غرب نیاز دارد. هرچند این کشور ابزار مهمـی 

توانـد بـا    به نام انرژي در اختیار دارد کـه مـی  

هــا را زیــر فشــار  ویــژه اروپــایی کمــک آن بــه

اي  بگذارد، اما توان اقتصادي روسیه بـه گونـه  

نیســت کــه بخواهــد بــه رویــارویی کامــل در 

المللی بپردازد. روسیه در پی تکرار  عرصه بین

هــاي ناکارآمــد دوران اتحــاد شــوروي   تجربــه

هـاي ژئـوپلیتیکی    اقعیـت نیست، هرچند که و

  پوشی ساخته است. رقابت را غیرقابل چشم

  

  ها پانوشت

در این مقاله بخشی از یک طرح پژوهشی است کـه   *

بــا اســتفاده از اعتبــار علمی(گرنــت) دانشــگاه تهــران 

و با همکـاري سـازنده خـانم عفیفـه عابـدي      نویسنده 

الملـل)   (دانش آموخته کارشناسـی ارشـد روابـط بـین    

  است.  شدهنوشته 

 کـوالیی و نـوري،  ( نید بهک گاهبراي اطالع بیشتر ن. 1

  ).23-37 صص ،1389

 ،دیگرانکوالیی و ( نید بهک گاهبراي اطالع بیشتر ن. 2

  ).80-99 صص ،1390

 ،مفهومی که اولین بـار توسـط جـرج دبلیـو بـوش     . 3

 فمریکـا بـراي طرحـی بـا هـد     ارئیس جمهور سـابق  

ایـن   سـپس خاورمیانـه عنـوان شـد،     سازي ساالر مردم

با برجسـته شـدن موضـوع امنیـت ایـن      مریکا ابرنامه 

  .به حاشیه رانده شد برنامه

موج اول را امریکا با حمله نظامی بـه افغانسـتان و   . 4

عراق ایجاد کرد، با ایـن ادعـا کـه بـا واژگـون کـردن       
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سـاالر  برپـا    هـاي مـردم   هـاي دیکتـاتوري، نظـام    امنظ

  شود.  می

  ).1391 کوالیی،( نید بهک گاهي اطالع بیشتر نبرا. 5
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