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چکیده
با روی کار آمدن پوتین در سال  2000م .و اتخاذ سیاست موازنه سهازی میهان بهازگراان
بینالمللی ،سیاست خارجی روسی در قبال کشورهای خاورمیانه تغییها کهاد .در همهین
راستا روابط روسی با اساائیل نیز دچار تحول و چاخش قابل توجهی شد .اگن دو با اتخاذ
سیاست عملگااگان مبتنی با منفعت ،پس از چهل سال ،تالش نمودهانهد سهح و عمه
روابط خود را نسبت ب گذشت توسع دهند .اگن نوشتار تالش دارد با نراه واقه گااگانه و
با روش کتابخان ای ب اگن پاسش پاسه دههد که «روابهط روسهی و اسهاائیل در دوران
رگاست جمهوری "پوتین" چرون تغییا کاده است و تأثیا اگاان با اگن روابط چرون بوده
است؟» فاضیۀ پژوهش اگن گون بوده است ک روسی و اساائیل با تغییا سیاست و تحهت
تأثیا شااگط بین الملل روابط گستادهای را در ابعاد مختلف تجاب میکنند .بارسی روابهط
روسی و اساائیل نشان میدهد روابط اگن دو ضعیف ،اما رو ب افزاگش است .روابط تجاری
محدود ب تجارت مواد اولی است و تجارت کاالهای مبتنی با تکنولوژی ب دلیهل الرهوی
سیاست خارجی اساائیل ب صورت محدودی انجام می شود .روابط نظهامی نیهز به دلیهل
وابستری شدگد صناگ نظامی اساائیل ب آماگکا ضعیف تاگن رابحۀ بین اساائیل و روسهی
است .با وجود موضوعات مهم استااتژگک همچهون مسهللۀ اگهاان و خاورمیانه  ،و روابهط
استااتژگک اساائیل و آماگکا ک مان گستاش روابهط آنهها مهی شهود ،طهافین در جههت
تقوگت روابط تالش میکنند.
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مقدمه
در سال های ابتدایی پس از فروپاشی ،روسیه برای مدت طوالنی از پتانسیل توسع ۀ
رابطه با کشورهای خاورمیانه غافل شد و نتوانست جایگاه خود را در خاورمیانه به
سان گذشته ،احیا کند .امعا بعا روی کعار نمعدن پعوتی در سعال  2000م .و اتخعا
سیاست موازنهسازی میان بازیگران بی المللی ،سیاسعت خعارجی روسعیه در ل عال
کشورهای ای منطقه به طرز محسوسی تغییر کرد .در همی راسعتا روابعر روسعیه
با اسرائیل نیز دچار تحول و چرخش لابل توجهی شد و روسیه و اسعرائیل ب عد از
حدود چهل سال تالش به گسترش روابر کردند .عوامعل مختلیعی همنعون ععدم
انتقاد اسرائیل از الدامات «کرملی » در چن و اوکرای  ،عدم پیوسعت اسعرائیل بعه

تحریمهای غرب علیه روسیه و توس ۀ روابعر تاعاری _ التصعادی در خاورمیانعه
باعث سوق دادن پوتی به گسترش رابطه با اسرائیل بهخصوص در سالهای اولیعه
ریاست جمهوری وی شدند.
رابطۀ فدراسیون روسیه و اسرائیل همراه با تکامل سیاستهای استراتژیک هردو
در طول دوران پس از جنگ سرد ،بهتدریج تکامل یافتعه اسعت .بعا توجعه بعه اتخعا
سیاست والعگرایی ،ای روابر عمدتاً تاب ی از منافع و به میزان بسیار کمی م تنعی بعر
ارزشها و تاریخ مشترک بوده است .منافع ای دو بعهنعدرت یکسعان ،امعا اغلع

بعا

یکدیگر هماهنگ بوده است .با وجود گسترش روابعر مسعکو و تعلنویعو در اب عاد
گوناگون دیپلماتیک ،التصعادی و تکنولعوییکی ،در سعالهعای ب عد ایع روابعر بعا
پینیدگیهای بسیاری همراه شده است .از یکسو روسیه بهعنعوان یعک وزنعه ضعد
سیاستهای مداخلهگرایانۀ غرب در خاورمیانه ،به دن ال تض یف نهادهعای غربعی در
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ای منطقه است و از سوی دیگر اسرائیل بهطور کامل در ج هه غربی بهسعر معیبعرد.
الدامات روسیه در اوکرای  ،کمکهای نظامی و هستهای به ایعران و حضعور نظعامی
ای کشور در خاورمیانه در پی بحران سوریه روابر ای دو را پینیدهتر کعرده اسعت.
بررسی ای روابر و تازیه و تحلیل سطح و عمق مناس ات روسیه و اسرائیل پعس از
سال 2000م .در اب اد مختلف سیاسی ،التصادی و فرهنگی در ای مقاله مورد بررسی
لرار میگیرد .ای مقاله بر ای فرض استوار است که روابر ای دو در میعانمعدت بعا
وجود موانع و اختالفنظرهای بسیار ،بهتدریج رو به گسترش است.
پیشینه پژوهش
با توجه به اهمیت روابر روسیه و اسرائیل برای ایران ،تاکنون نثار مت ددی در ایع
زمینه نگاشته شده است؛ یکی از ای نثار مقالۀ ارزشمند «توس ه روابعر فدراسعیون
روسیه و اسرائیل (با تأکید بر جمهوری اسالمی ایران)» ( )1381نوشتۀ الهه کوالیی
است که روابر اسرائیل و روسیه را از زمان شکلگیری اسرائیل در زمعان شعوروی
با تیکیک اب اد مختلف ای رابطه بررسی کرده است .اگرچه ایع مقالعه اطالععات
خوبی در اختیار مخاط

لرار میدهد ،داده های نن مربوط بعه دسعتکعم دو دهعه

ل ل است و در باب تحوالت جدیعد روابعر ،مطلع

لابعل ارائعهای نعدارد .حامعد

موسوی و امی نائینی در مقالۀ «توس ه روابر روسیه _ اسرائیل و تأثیر نن بر منافع
ایران» ( )1398ای رابطه را م تنی بر سیاست خارجی روسیه بعهخصعوص در دورۀ
پوتی و تأثیر نن بر منافع ایران تحلیل کرده است .در میان نویسندگان روس زبعان،
«نیکالی کویانف» در طرح تحقیقاتی «سیاست روسعیه در خاورمیانعه؛ انگیعزههعا و
روشها» ( )2018بعهطعور جعامع دالیعل و انگیعزههعای روسعیه بعرای حضعور در
خاورمیانه و رابطه با اسرائیل را شرح داده است .ای تحقیق ال ته از منظر روسعیه و
تیوق مسکو در ت امل با تهران و تلنویو نوشته شعده اسعت .یکعی از اب عاد رابطعۀ
روسیه و اسرائیل مسائل نظامی و صنایع مرت ر با نن میباشد کعه واحعد تحقیقعات

"ناتو" در تحقیقی با عنوان «کلید درک روابر روسیه و اسرائیل» ( )2008به روابعر

روسیه و اسرائیل از بُ د نظامی و مسائل تأثیرگذار بر ای رابطه بهخصعوص مسع لۀ
هستهای ایران پرداخته است .با توجه به اینکه ای تحقیق مربوط بعه سعال  2008و
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با تمرکز بر مسائل نظامی بوده ،کمتر به اب اد دیگر روابر پرداخته است.
در همی راستا مطال

دیگری نیز از سایر نویسعندگان در ایع حعوزه تولیعد

شده است .بهعنوان مثال در بحعث ت عادالت تاعاری و فنعاوری مقعاالت مختلیعی
نگاشته شده است .فرشاد رومی در مقالۀ «چشماندازی بعر راه عردی شعدن روابعر
روسیه و رییم صهیونیستی در دورۀ پوتی (با نگعاه بعه منعافع جمهعوری اسعالمی
ایران)» ( )1396با رویکرد کارکردگرایانه به بررسی ای روابر از جن ههای مختلف
پرداخته اسعت ،امعا وی بعا اسعتناد بعه مقعاالت منعدرس در رسعانههعای روسعی و
تیاهمنامه های امضا شده بی روسیه و اسرائیل ،سطح روابر التصعادی و فنعی ایع
دو را بسیار خوب و ننها را شریک التصادی مهم در نظر گرفته است .در حعالیکعه
از جمله مسائل مهم و حل نشده بی روسیه و اسرائیل بحث تاارت تکنولعویی و
کاالهای م تنی بر فناوری است« .ماگ » و «کراسووا» در مطال های با عنعوان «موانعع
صادرات کاالهای م تنی بر تکنولوییهای پیشرفته اسرائیل به روسیه» ( )2015ایع
مس له را از اب اد گوناگون بررسعی کعردهانعد .دکتعر «جاشعووا کراسعنا» در مقالعۀ «
اسرائیل و کشورهای خلیج؛ نننه که تغییر کرده و نننه که ثابت مانده» ( )2018بعه
م رفی زمینههای همکاریهای روسیه با کشورهای خاورمیانعه پرداختعه اسعت وی
در طرح مطال اتی تحعت عنعوان « مسعکو و مدیترانعه ،رابطعه روسعیه و اسعرائیل»
( )2018بهطور جامع روابر اسرائیل و روسیه را از اب عاد مختلعف و بعا اسعتناد بعه
گیتگوهای مستقیم بررسی کرده است .اما نکتۀ حائز اهمیت در اکثر ای تحقیقعات
توجه به رابطۀ اسرائیل و روسیه از نگاه کلی و م تنی بر ت عامالت جعاری سیاسعی
است بهگونهای که کمتر به نمارها و جزئیات روابر بهخصوص در اب عاد التصعادی
و تااری پرداختهاند .در ای مقاله ،نگارندگان تالش نمودهاند با مراج ه بعه مراکعز
م ت ر و مؤسسات تحقیقاتی شاخص ،با تکیه بر دادههای م ت ر ،نخعری اطالععات
موجود در زمینه ای روابر بهخصوص از ب د التصادی و نظامی را اسعتخراس و در
راستای فرض اصلی بحث ،واکاوی نمایند.
 .1سیاست خارجی و امنیتی اسرائیل و روسیه
اسرائیل برخالف میل مردم عرب فلسطی و کشورهای عربی تأسیس شعد .از نظعر
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حقوق بی الملل ،تقسیم فلسطی به دو بخش یهودی و عربی مطابق لط نامه 1947
سازمان ملل محقق نشد و بنابرای جنگ با دولت جدید که بیتوجعه بعه توصعیه و
پیشنهاد سازمان ملل در سرزمی های فلسطینی اعالم موجودیت کرده بعود ،نغعاز و
سپس ای کشور تحریم شد .با وجود ای  ،اسرائیل از سعال  ،1949عضعو سعازمان
ملل متحد است و با بیش از  107کشور دنیا روابر دیپلماتیک دارد

).(MFA, 2019

«بردار سیاست خارجی اسرائیل از زمان تأسیس بعهطعور فزاینعدهای وابسعته بعه
سیاستهای غرب اسعت .ایع امعر تعا حعدی در نتیاعۀ مول یعت ط قعۀ بعوریوازی
صهیونیستی و همننی وابستگی عمیق التصادی ،نظامی و سیاسی نمریکعا ،بریتانیعا و
فرانسه است .همسویی منافع محافل حاکم اسرائیل و لدرتها باععث شعده اسعرائیل
به پایگاهی برای غرب و ارزشهای غربی و است مار نو 1در خاورمیانه ت عدیل شعود.
ای سیاست در درجۀ اول علیه کشورها و جن شهای نزادیبخش ف ال علیعه سعلطۀ
نمریکا در کشورهای اطراف اسرائیل بوده است»

).(Iserman, 1966: 2

در مقیاس جهانی ،اسرائیل به منظور تث یت جایگاه خود در عرصۀ بعی الملعل،
هدف سیاست خارجی خود را دستیابی به حداکثر تنوع در روابر دیپلماتیک لعرار
داده است ) .(Goldberg, 1991: 1عالوه بر ای وابستگی شدید اسرائیل به نمریکعا و
بروز اختالفات بی دولت اسرائیل و نمریکا در دورۀ اوباما سیاستگذاران اسرائیلی
را متوجه ساخت که سیاست التصادی و بی المللی اسرائیل به شدت غربی است و
باید به نمریکا نشان دهد گزینههای دیگری را نیعز در اختیعار دارد .هرچنعد کعامالً
واضح است که هیچ جایگزینی برای روابر استراتژیک نمریکعا بعا اسعرائیل وجعود
ندارد

)2018b: 9

 ..(Krasna,از ای رو در دهۀ گذشته روابر م تنی بر منافع مشترک

در حوزههای مختلف خود را با لدرت های بزرگ همنون چی  ،هنعد و برزیعل و
بهخصوص با روسیه و اعراب بهویژه کشورهای خاورمیانه و حاشیه خلعیج فعارس
گسترش داده است ).(Lerman, 2018), (Dentice, 2019: 2
بهطور سنتی امور خارجعه و بعه ویعژه موضعوعات امنیتعی همیشعه بعهعنعوان
مهمتری اولویت و حتی باالتر از سیاستهای التصادی در دستور کار ملی اسرائیل
1. New Imperialism
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لرار داشته است؛ به گونهای که نتانیاهو نام مست ار «نلعای امنیعت »1را بعرای تأکیعد
بیشتر بر نقش خود بهعنوان ضام امنیت ملعی برگزیعده اسعت

)2019

.(France24,

بررسی تاریخی «دکتری امنیتی اسرائیل» نشان از تغییرات زیعادی بعوده اسعت کعه
نقطه عطف ای تغییرات جنعگ  ،1973بعوده اسعت .در دوره ل عل از ایع جنعگ،
برنامه ریزان دفاعی اسرائیل ،جنگ گسترده را بزرگتعری تهدیعد اسعرائیل للمعداد
میکردند .تخصیص منابع در ای دوره عمدتاً برای راهاندازی جنگ مت ارف ی نعی
هواپیما ،تانک ،وسایل نقلیه زرهی و توپخانه متمرکز بوده است و بخشی کمعی بعه
حیاظت مرزی ،تولید سالح هستهای اختصعاص داشعته اسعت .افعزایش تهدیعدات
جنگ غیرمت ارف بهویژه از زمعان جنعگ  ،1973سع

شعد در حعالی کعه دولعت

اسرائیل همننان بخش عمدهای از منابع خود را به نمادهسازی برای جنگ مت عارف
سرمایهگذاری کند ،منابع بیشعتری را بعه جنعگهعای غیعر مت عارف ماننعد تشعکیل
واحدهای عملیات ویژه برای درگیریهای کمشدت اختصاص دهد .عالوه بر ایع
با باال رفت تهدید سالحهای کشتار جم ی از سوی کشورهای عربی بهویژه مصعر،
اسرائیل را برنن داشت به ساخت یک زرّادخانعه هسعتهای بعزرگ و کالهعکهعای
هسته ای روی نورد .عالوه بر ای ارتش اسرائیل در سال  ،1990م ادرت به تشکیل
«فرماندهی استراتژیک» برای مدیریت مأموریتهعای دور از معرز بعرای م عارزه بعا
سالحهای کشتار جم ی کرد .در ای میان اسرائیل پس از جنگ خلیج فارس توجه
ویژهای به پدافنعد غیرعامعل بعرای م عارزه بعا تهدیعدهای نامت عارف داشعته اسعت
(.)Rodman, 2011
از سوی دیگر ،بررسی اسناد سیاست خارجی و امنیتی روسیه نشعان معیدهعد
کس

و حیظ لدرت جهانی و تالش برای ت دیل روسیه بهعنعوان مرکعز جهعان و

تأثیرگذاری ای کشور بر اتیالات جهان ،موضوعی اسعت کعه در تمعام دورههعا در
دستور کار کرملی بوده است .مسکو دائما در تمامی موضعوعات مهعم اسعتراتژیک
بی المللی مدعی نقش بوده و هرگز محدودیت اختیارات خود در امور منطقعهای را
نپذیرفته است؛ ای امر از هویت ارتدکس روسیه ،مول یت جغرافیایی در بی اروپعا
1. Mr. Security
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و نسیا ،وس ت للمرو و وجود حس نوستالژیک دوران جنگ سرد ناشی معیشعود.
مقامات روسی همواره بر «مسع ولیت ویعژه»ای کعه کشورشعان بعهعنعوان یکعی از
لدرت های بزرگ هستهای در امور امنیتی جهان با نمریکا بعه اشعتراک معیگعذارد،
نشان داده شدهاند .ای اسناد بر خطرناک ،بیث ات ،بینظم و رلعابتی بعودن صعحنۀ
بی الملل داللت دارند .بر اساس ای اسناد ،روسیه م تقعد اسعت دنیعای چنعدلط ی
جدیدی در حال شکلگیری است که منار به بیث اتی منطقهای و جهعانی خواهعد
شد .همننی ننها م تقدند ای کشور در تمعام جهعات اسعتراتژیک بعا تهدیعدها و
چالشهایی از سوی دیگر کشورها مواجه است (.)FACON, 2017
عالوه بر ای حیظ نیو روسیه در فضای پساشعوروی همننعان اولویعت اول
سیاست خارجی ای کشور است .ای نشاندهنعدۀ تمایعل ریشعهدار روسعیه بعرای
کنترل نظامی و سیاسی کشورهای همسعایه اسعت .از ایع دیعدگاه چنعی کنترلعی
بهعنوان کلیدی است که روسیه خود را بهعنوان یکعی از «مراکعز نیعو » در جهعان
م رفی کند .و فرایندهای ادغام در فضای پساشوروی بردار مهمی برای دستیابی بعه
ای اهداف است (سند تدبیر سیاست خارجی روسیه.)2016 ،
 .2روابط روسیه و اسرائیل
نقش شوروی در تشکیل اسرائیل به سالهای پس از جنگ جهعانی بعاز معیگعردد.
«روابر شوروی و اسرائیل در ای دوران را میتوان در چهارچوب نظعام دو لط عی
حاکم بر جهان و تضاد دائمی دو نظام سرمایهداری به ره ری نمریکا و سوسیالیسم
به ره ری شوروی بررسی نمود.
در  29نوام ر  ،1947اتحاد جماهیر شوروی بعا هعدف مقابلعه بعا سیاسعتهعای
انگلیس از طرح تصوی

شدۀ مامع عمومی سازمان ملل در مورد تشکیل دو کشعور

مستقل در فلسطی حمایت کرد و بدی ترتی

بعه ظعاهر شعدن کشعور اسعرائیل در

نقشۀ جهان کمک کرد .ره ران کمونیستی اتحاد جماهیر شوروی و ره ران اسعرائیل،
روابطی دوستانه م تنی بر اعتماد دوسویه را با یکدیگر در پیش گرفتند .شوروی پعس
از اعالم تشکیل کشور اسرائیل در  15می  ،1948اولعی کشعوری بعود کعه نن را بعه
رسمیت شناخت و روابر دیپلماتیک با نن برلرار کعرد ) .(Носенко, 2016: 22-23امعا
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پس از نن اتحاد جماهیر شوروی برای بیش از چهل سال حامی فلسطینیان و نهضعت
نزادی بخش فلسطی و سایر اعراب بود .شوروی همننی بعه نوبعه خعود تهدیعدی
برای امنیت ملی اسرائیل به حسعاب معینمعد .دو کشعور در سعال  ،1970در جریعان
«عملیات لیقاز» شوروی ،در جنگ فرسایشی با مصر بهطور نظامی با یکدیگر درگیعر
شععدند

)2012: 10

 .(Daigle,بنععابرای پیشععرفت روابععر دوجان ععه از سععال  1991و

بهخصوص از زمانی که والدیمیر پوتی مس ولیت را بعه عهعده گرفعت نشعان دهنعدۀ
پیشرفت و چرخش چشمگیری

بوده است). (Krasna, 2018b: 9

رابطه فدراسیون روسیه و اسرائیل همراه با تکامعل سیاسعتهعای اسعتراتژیک
هردو در دوران پس از جنگ سرد ،تکامل یافته است .با توجه به سیاست م تنی بعر
والع گرایی ،ای روابر عمدتاً تاب ی از منعافع و بعه میعزان بسعیار کمعی م تنعی بعر
ارزشها و تاریخ مشترک دو کشور بوده است .منافع ای دو بعه نعدرت یکسعان و
همسو بوده است ،اما اغل

با یکدیگر و در عی اختالف دیدگاه و مواضع رایزنعی

میکردهاند و کوشیدهاند سوگیری روابر حتیالمقعدور خصعمانه ن اشعد .در موالعع
بحرانی نیز طرفی  ،با درک متقابل ،تالش لابعل تعوجهی بعرای کعاهش اختالفعات
کردهاند).(Krasna, 2018b: 6

در سال های اخیر ،روسیه نه تنهعا پیونعد خعود بعا کشعورهای مهعم منطقعه را
محکمتر کرده است که توانسته نقش مهمی در رفع اختالفات بی ننها داشته باشعد.
بهگونهایی که برخالف نمریکا با برلراری ارت اط با تقری عاً تمعامی بعازیگران اصعلی
خاورمیانه ،توانسته خود را بهعنوان یک «واسطه ضروری» نشان دهعد .رابطعۀ ایع
کشور با اسرائیل یک اهرم موازنهساز در مقابعل ایعران و کشعورهای عربعی اسعت.
روسیه میتواند از نیو خود برای مهار اسرائیل و کاست تنشها اسعتیاده کنعد و از
نناایی که بازیگران منطقهای روابر نزدیک روسیه با اسعرائیل را م تنعی بعر منعافع
می دانند نه م تنعی بعر ایعدئولویی ،معان ی بعرای تقویعت نقعش روسعیه در منطقعه
نمیشوند.

از زمان الحاق "کریمه" به روسیه ،و واکنش جدی کشورهای غربعی ،اهمیعت

اسرائیل برای روسیه بیشتر شده است .از نظر روسیه ،اسرائیل همنون یک شعکاف
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کوچک در دیوار مقاومت غرب در مقابل سیاست خارجی روسیه است .بعهواسعطۀ
رابطه نزدیک اسرائیل با روسیه و غرب ،ای دولعت معیتوانعد بعهعنعوان یعک پعل
ارت اطی و واسر برای کاسعت از تعنش بعی دو طعرف باشعد .از نظعر تحلیلگعران
روسی ،رابطه نزدیعک روسعیه بعا اسعرائیل و وجعود اللیتعی یهعودی در روسعیه و
مهمتری اللیت روسی در اسرائیل ،بهعنوان «انگشتی در چشم نمریکا» تلقی کردنعد
).(Krasna, 2018b: 8

بررسی روابر روسیه و اسرائیل نشان می دهد اگرچعه ایع دو در بسعیاری از
موضوعات برنامه های مختلیی را طی کردهاند ،در والع منافع ننها همیشعه مخعالف
ن وده است .خیزشهایی که از سال  ،2011جهان عرب را فرا گرفت س

شد ای

دو خود را با یک چالش مشترک ی نی «اسالم رادیکعال» روبعهرو ب یننعد .در معورد
سععوریه ،مسععکو و تععلنویععو هععر دو مخععالف برکن عاری رییععم سععوریه بععه جهععت
لدرت گیری نیروهای اسالمگرا بودند .در مورد مصر نیز ای دو به دلیل نگرانعی از
روی کار نمدن «اخوان المسلمی » علناً در برابر انقالب مصر ایستادند و با برکناری
«حسععنی م ععارک» مخالیععت کردنععد .همننععی در مععورد ترکیععه ،روسععیه کععامالً از
تالشهای دولت عدالت و توس ه برای نیو بیشتر در خاورمیانعه ،بالکعان ،نسعیای
میانه و لیقاز و برهمخوردن توازن لدرت به نیع ترکیه نگران اسعت .اسعرائیل نیعز
کمابیش از همان درینه به سیاستهای دولت «اردوغعان» نگعاه معیکنعد و نگعران
افزایش نیو منطقهای ترکیه است (.)Valdai Club, 2012( )Kabalan, 2012
بهطور کلی انگیزه روسیه از رابطه با اسرائیل را چنی میتوان برشمرد:
 .1عاللۀ پوتی به اسعرائیل و یهودیعان و اتخعا سیاسعت ضعد یهودسعتیزی،
هرچند هنوز هم در جام ه وجود دارد ،ولعی او تمایعل دارد از نن بعرای نیازهعای
داخلی خود استیاده کند.
 .2نخ گان روسی به توانمندیهای نظامی ،التصادی و تکنولعوییکی اسعرائیل
والف هستند و می دانند ارت اط با اسرائیل کانال مطم نی برای ارت اط غیر مستقیم با
واشنگت است.
 .3وجود حام لابل توجه و نیو یهود در ارکان و ساختار سیاسعی روسعیه و
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نیز حضور روست ارها بهعنوان مهمتری و گسعتردهتعری اللیعت در اسعرائیل کعه
باعث گسترده شدن روابر تااری و سرمایهگذاری خارجی میشود.
 .4اسرائیل به خطوط لرمز روسیه احترام می گذارد و از الدامات تحریکنمیعز
در مقابل روسیه خودداری میکند و در صورتی که ما ور به اناام چنعی العدامی
باشد با مسکو رایزنی میکند .برای نمونه اسرائیل به تحریمهای غرب علیه روسعیه
نپیوست و از فروش اسلحه به اوکرای در سال  ،2014خودداری کرد.
 .5مسکو می داند ولوع جنگ علیه اسرائیل ،نتیاۀ نامطلوبی برای امنیت منطقه
دارد و باعث بازگشت نمریکا به خاورمیانه بعا تمعام لعوا معیشعود؛ بنعابرای معانع
الدامات تحریکنمیز در ای جهت میشود.
 .6ای باور وجود دارد مهاجرانی کعه در دهعۀ هشعتاد بعه اسعرائیل مهعاجرت
کردهاند به ت یری استمرار و دن العۀ میهعوم کعالن «ملعت روس» هسعتند و مسعکو
عاللهمند است ای پیوند را حیظ کرده و نننه را کعه اتحعاد جمعاهیر شعوروی بعا
سیاست خود از دست داده را حیظ نماید.
برای سیاست خاورمیانعهای مسعکو بسعیار مهعم اسعت کعه بتوانعد بعا تمعامی
کشورهای منطقه بهطور مت ادل رابطه داشته باشد و هیچگاه بهطور مشخص مطعابق
با منافع یکی از طرفی شناخته نشود

).(Blank, 2018

 .1-2روابط سیاسی و دیپلماتیک

نزدیکی بسیار اسرائیل با نمریکا بهعنوان بزرگتری دشعم روسعیه از یعکسعو و
همکاری روسیه با ایران بهعنوان مهمتری عامل بر ضعد امنیعت اسعرائیل از سعوی
دیگر ،باعث پینیده شدن روابر روسیه و اسرائیل شده است؛ زیعرا هریعک رابطعۀ
نزدیکی با دشم دیگری دارند .روابر اسرائیل و روسیه با روی کار نمعدن پعوتی
وارد مرحلۀ جدیدی شده است و با وجود اختالفعات بسعیار ،العدامات مهمعی در
جهت به ود روابر برداشته شده است.
یکی از م یارهای گسترش و نزدیکی روابر بی دو کشور ،ت داد ماللاتها و
گیتگوهای مستقیم و مستمر ره عران نن دو کشعور معی باشعد .روابعر دیپلماتیعک
روسیه و اسرائیل از سال  ،1991با تأسیس سیارت اسعرائیل در مسعکو و سعیارت
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روسیه در تلنویو مادداً احیا شد؛ پس از نن گیتگوهای سیاسی ف ال ادامعه داشعته
است .مناس ات سیاسی بی روسیه و اسرائیل پس از روی کار نمدن پوتی  ،با سعیر
«موشهکاتسا» رئیسجمهور اسرائیل به مسکو از سال  ،2001ادامه پیدا کرد .پعس از
نن مقامات سیاسی اسرائیل سیرهای مت دد دیگعری بعه روسعیه داشعتند .پعوتی در
سال  ،2005اولی سیر رسمی خود بعه اسعرائیل را اناعام داد ایع نخسعتی سعیر
رئیسجمهور فدراسیون روسیه به اسرائیل بود .بنیامی نتانیاهو بی سالهعای 2009
تا  ،2019پانزده مرت ه از روسیه دیدار کرد .عالوه بر ای  ،دیعدارهای رسعمی دیگعر
مقامات سیاسی بهطور گسعتردهای ادامعه داشعته اسعت РАА оо ооиии, 2019)( .در
طی ای مراودات سیاسی بیست تیاهمنامۀ همکاری در زمینعههعای مختلعف فنعی،
التصادی ،تااری ،امنیتی و سیاسی من قد شد و طرفی در جهت به ود چهارچوب
حقولی همکاریهای دوجان ه تالش نمودند

).(ИИ Д, 2019

بحران چن در روسیه و م ارزه با تروریسم اسالمی ،بهعنوان یک عامل مهعم
در نزدیکی روابر بی اسرائیل و روسیه بوده است .درحالیکه ره عران کشعورهای
غربی نس ت به عملکرد روسیه در ای منطقه انتقاد و یا سکوت کردنعد« ،شعارون»
ای الدامات را ستود .وی چنی استدالل نمود که روسعیه و اسعرائیل هعردو معورد
تهدید یک دشم مشترک لرار

گرفتهاند).(Katz, 2018: 104

همننی در پی بحران کریمعه ،ععدم حضعور اسعرائیل در رأیگیعری مامعع
عمومی سازمان ملل متحد در ماه مارس  ،2014در محکوم کردن روسعیه بعه بهانعۀ
اعتصاب کارکنان وزارت امور خارجه ،دادن رأی ممتنع بعه حیعظ تمامیعت ارضعی
اوکرای و نپیوست به تحریمهای غرب علیه روسیه از جمله العدامات اسعرائیل در
جهت به ود روابر خود با روسعیه بعوده اسعت .علعیرغعم خشعم نمریکعا از ایع
الدامات اسرائیل ،مقامات ای دولت م تقدند تقابل با روسیه بعرای امنیعت اسعرائیل
خطرناک است

)2014

(Ravid,؛ زیرا رابطۀ خوب و نزدیک با پوتی یک عامل مهعم

برای حیظ امنیت اسرائیل است .به گیته «اولنا مالدوسکی» دانشمند اسعرائیلی اهعل
اوکرای  ،به نیع اسرائیل نیست که با روسیه بیگانه باشد؛ زیرا مسکو در مناطقی کعه
اسرائیل دوست دارد تأثیرگذار باشد ،بهخصوص ایعران ،نیعو دارد .بعدیهی اسعت
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اسرائیل عاللهمند است از دستیابی ایران به لابلیت هسعتهای جلعوگیری کنعد و بعا
وجود ننکه ایران بارها برنامۀ هستهای خود را صلحنمیز اعالم کرده اسعت ،ره عران
اسرائیل میخواهند که مسکو ای امر را تضمی کعرده و بعه نعوعی امکعان دسعتیابی
ایران به سالح هستهای را کنترل نماید که الزمۀ ای امر داشت یعک کانعال بعاز بعا
روسیه است

).(Harris, 2014

در بررسی علل بیطرفی اسرائیل در بحران کریمه ،بایستی نقعش وزیعر امعور
خارجه ولت اسرائیل« ،نویگدور لی رم » را در نظر گرفعت .لی عرم  ،کعه تعا سعال
 ،2015ای سمت را به عهده داشت ،یک روست ار اسرائیلی است که رابطۀ بسعیار
نزدیکی با پوتی دارد .وی در اظهاراتی اعالم کرد «ما روابر خوب و لابل اعتمادی
هم با نمریکا و ه م با روسیه داریم و با توجه به تاربیات مث ت ما ،م ای ایده که
اسرائیل ما ور است درگیر ای مس له شود را درک نمیکنم» .ای بیانات و همتراز
لرار دادن روابر اسرائیل با روسیه و نمریکا باعث خشم بیشتر کاخ سیید شد؛ زیعرا
نمریکا با توجه به پشتی انی دائمی از اسرائیل در سازمان ملل و کمعکهعای نظعامی
سالیانه به اسرائیل از یکطرف و کمکهای نظامی روسعیه بعه دشعمنان اسعرائیل از
سوی دیگر ،انتظار حمایت کامل اسرائیل را داشت .ای م ضعل جعدی دیپلماتیعک
در بحران کریمه باعث شد مقامات اسعرائیل از نزدیعک شعدن بیشعتر بعه مسعکو و
خشم بیشتر نمریکا جلوگیری کنند

).(Ravid, 2014

از سوی دیگر روسیه نیز در مول یتهای گوناگون حامی اسرائیل بعوده اسعت.
پوتی در اولی سیر خود به اسرائیل حمایت جدی خود برای امنیت کشعور یهعود را
ابراز کرد

)2005

 .(Krichevsky,در سال  ،2014نه تنها از انتقاد علیعه عملیعات نظعامی

اسرائیل در غزه خودداری کرد که حتی با نن ابراز تیاهم کرد .همننی با به رسعمیت
شناخت لدس غربی بهعنوان پایتخت اسرائیل در نوریل  ،2017روسیه ضعم اععالم
اینکه پایتخت نینده فلسطی در شرق لدس خواهد بود ،بیعان داشعت هعیچ لصعدی
برای خارس کردن سیارتخانه خود از تلنویو ندارد

).(Krasna, 2018b: 14

حضور روسیه در بحران سوریه باعث پینیدهتر شدن روابر اسرائیل و روسیه
شد .مهمتری مسأله برای اسعرائیل در ایع بحعران حضعور ایعران و حعزباهلل در
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نزدیکی مرزهای اسرائیل بود .اسرائیل نمیخواست ای دو بازیگر ،لدرت غالع

را

در سوریه بهدست نورند؛ زیرا در ای صورت مول یت مناس تری برای حملعه بعه
اسرائیل بهدست مینوردند .همی امر باعث گسعترش سعطح گیتگوهعای پعوتی و
نتانیاهو و به ت ع نن شکلگیری روابر نزدیکتر شد بهگونهای که مسکو مانع حمله
اسرائیل به اهداف حزباهلل در سوریه نشد .در والع اکنون که مخالیان داخلی اسعد
در خاک ای کشور شکست خورده اند ،نه تنها رلابت بعی مسعکو و تهعران بعرای
نیو در دمشق افزایش یافته است ،بلکه روسیه اعالم کعرده اسعت کعه از خواسعت
اسععرائیل بععرای خععروس نیروهععای ایرانععی از جنععوب سععوریه حمایععت مععیکنععد
).(Hiltermann, 2018

با توجه به سیاستهای جدید اسرائیل م نی بر تنوعبخشی به روابعر خعارجی
خود با دیگر کشعورهای جهعان و گسعترده شعدن روابعر دیپلماتیعک اسعرائیل بعا
کشورهای منطقه همنون عمان ،لطعر و بحعری در سعالهعای اخیعر از یعک سعو
(2018a

 )Krasna,و توجه روسیه به کشورهای خاورمیانه و حاشعیۀ خلعیج فعارس

باعث شده عالوه بر سوریه ،مناطق دیگری وجود داشته باشد کعه منعافع روسعیه و
اسرائیل با یکدیگر همخوانی داشته و یا با یکدیگر درگیری نداشته باشند .هر دو از
سرنگونی محمد مرسی ،رئیس جمهور منتخ

اخوان المسلمی توسر «ع عدالیتاح

السیسی» ،ره ر نظامی مصر در سال  ،2013استق ال کردند .روسیه و اسرائیل هر دو
با عربستان س ودی و اماراتمتحده عربی همکاری دارند

).(Katz, 2018: 106

مسکو همننان به انتقاد از اسرائیل برای رفتار با فلسطینی ها ادامه می دهد ،امعا
تاکنون پوتی از فلسطینیها حمایت مادی نکعرده اسعت کعه بعه ننهعا امکعان دهعد
اسرائیل را به چعالش بکشعند .بنعابرای  ،علعی رغعم اینکعه هعر یعک از نزدیعک بعا
بزرگتری دشم طرف مقابل همکاری میکنند ،روسیه و اسعرائیل روابعر متقابعل
محکمی را بر اساس منافع مشترک و تمایل متقابل بعرای پیگیعری ننهعا بعا وجعود
اختالفاتشان برلرار کردهاند

).(Katz, 2018: 106

 .2-2روابط اقتصادی و فنی

از سرگیری روابر دیپلماتیک و مهاجرت گستردۀ یهودیان روسعیه بعه اسعرائیل در
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سالهای اولیۀ پس از فروپاشی ،منار به نغاز روابر التصادی و فنعی رو بعه رشعد
بی اسرائیل و روسیه شد .مهمتری مسع له در نن زمعان همکعاری در حعوزههعای
تااری و فناوری بود ،از ای رو در همان سالهای ابتدایی توافقنامههایی در حعوزۀ

فناوری همنون :لرارداد همکعاری علمعی _ فنعی  ،1992لعرارداد همکعارییهعای
علمی و فناوری  ،1994لرارداد همکاری در حعوزه علعوم پزشعکی  1994و علعوم
کشاورزی  1994بی روسیه و اسرائیل بسته شد .عالوه بعر ایع توافعق تاعارت و
همکاریهای التصادی  ،1994من قد شد

)2019

 .(ИИ Д,در سالهای ب عد لعرارداد

همکاری در حوزههای جدیدتر فناوری همنون تحقیقات فضعایی  ،2011فنعاوری
هستهای  2013و فناوری نانو  ،2016منق د شد .نمودار  ،1تراز تاارت بی روسیه
و اسرائیل را از سال  2001تا سال  2018نشان میدهد.
نمودار .1تراز تجاری روسیه و اسرائیل در سالهای ( 2018-2001واحد :هزار دالر)
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1,189,170

1,148,902

1,205,761

1,246,851

1,143,121
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909,582

867,769

1,400,000
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935,485
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749,776
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591,964

800,000
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400,000

223,425
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Source: trademap.org

خر روند تراز تااری در ای نمودار بیانگر روند منیی در ای بازۀ زمانی میباشد.
سهم روسیه در تاارت اسعرائیل حعدود 3.2درصعد و سعهم اسعرائیل در تاعارت
روسیه نزدیک به صیر میباشد

)2020

 .(Trademap,سطح تاارت در بهتری حالت

حدود یک میلیارد و سیصد میلیون دالر در سال  ،2008به واسطه حضور لی عرم و

یک شورای التصادی اسرائیلی _ روسعی بعوده اسعت) .(RAZOUX, 2008: 4امعا از
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سال  ،2011با برلراری روابر دیپلماتیک لویتعر بعی روسعیه و اسعرائیل ،روابعر
تااری نیز روند رو به رشدی را تاربه کرد.
علیرغم ای رابطۀ التصادی ض یف ،به دلیل خنثعی کعردن اثعر تحعریمهعای
غرب ،اسرائیل برای التصاد سیاسی روسیه مهم است؛ زیرا اسرائیل بهعنوان یکی از
نزدیکتری متحدان غرب از ای نظر که هیچگونه محدودیتی بر روابعر التصعادی
دوجان ه نداشته و از اعمال تحریمهای شخصی بر شهروندان روسی اجتناب کعرده
است بینظیر است .(Krasna, 2018b: 14)،بعاوجود فشعارها و تحعریمهعای غعرب،
اسرائیل معذاکراتی را بعرای ان قعاد توافعقنامعه در زمینعۀ تاعارت نزاد بعا اتحادیعه
التصادی اوراسیا متشکل از پنج کشور روسعیه ،لزالسعتان ،بعالروس ،لرلیزسعتان و
ارمنستان در نوریل  ،2018نغاز نموده است.

).(u АСС, 2018: 80-81

نمودار  .2میزان واردات سوختهای معدنی و نفت اسرائیل از جهان و روسیه
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Source: trademap.org

عمدۀ کاالهای صعادراتی اسعرائیل بعه روسعیه در بخعش محصعوالت و تاهیعزات
کشاورزی بوده است که یکی از دالیل نن العدام تالفعیجویانعۀ روسعیه در مقابعل
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تحریمهای غرب م نی بر کاهش واردات ای دست کاالها از اروپا بعوده اسعت کعه
در نتیاۀ نن روسیه برای تهیۀ مایحتاس خود متمایعل بعه اسعرائیل شعد .مهعمتعری
کاالهای تاعاری اسعرائیل ع ارتنعد از :سع زیاات و مغزهعا ،ینراتورهعای برلعی و
تاهیزات اپتیکی (اتاقبازرگانیتهران )1398 .و

).(Trademap, 2020

با بررسی محصوالت صادراتی روسیه به اسعرائیل مشعخص معیشعود عمعدۀ
صادرات روسعیه م تنعی بعر معواد خعام اسعت و صعادرات محصعوالت م تنعی بعر
تکنولوییهای پیشرفته به دلیل مسائل سیاسی و التصعادی بعا معانع جعدی مواجعه
هستند .علت ای امر به اولویت سیاست خارجی اسرائیل برمیگعردد .اصعول ایع
سیاست در همان سال های ابتدایی تشکیل اسرائیل و روابر خاص با نمریکا شعکل
گرفت که م نای نن یکی توافق نامه تاعارت نزاد بعی نمریکعا و اسعرائیل در سعال
( 1985کععه بععه موج ع

نن ش عرکتهععای نمریکععایی در زمین عۀ سععاخت و تاهیععز

زیرساختهای مهم شهری همنون مدیریت فرودگعاه ،راهنهع و بنعادر مشعارکت
داشتند) و دیگری «تیاهمنامه همکاری در زمینۀ تحقیق و توس ه ،ت ادل دانشعمندان
پشتی انی لاستیکی تاهیزات دفاعی» ( 1987کعه بعه موجع

نن امکعان مشعارکت

تامی کنندگان نمریکایی در منالصات خرید اسلحه و فناوریهای دفاعی اسرائیل را
فراهم میکند) است .اسرائیل از لحاظ تأمی سیستمهای دفاعی ،محصوالت نظعامی
و محصوالت م تنی بر تکنولویی کامالً به نمریکا وابسته است .همننی با توجه به
توافق های ج رانی ،نمریکا بازارهای بزرگعی بعرای فعروش محصعوالت م تنعی بعر
تکنولویی تولید شده توسر شرکتهای اسرائیلی فراهم میکند.
مانع اساسی دیگر ،کمک هزینهای است که نمریکا به کشعورهای دیگعر بعرای
خرید تاهیزات نظامی از اسرائیل می دهد .نمریکعا بعه دیگعر کشعورها اجعازه داده
است برای خرید اسلحۀ ساخت اسرائیل از کمکهای نظامی نمریکا اسعتیاده کننعد.
ای کمکهزینه در عی حالی که باعث رشد صنایع نظامی اسرائیل میشود ،باععث
کاهش رلابت سایر کشورها از جمله روسیه در بازار اسرائیل شده است

. (Magen

)& Karasova, 2015: 68-69

از دیگر عوامل ،اختالف بی منعافع روسعیه و اسعرائیل در بازارهعای جهعانی
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است .اسرائیل بهطور م مول در بازار مصعرفکننعدگان سعنتی محصعوالت نظعامی
روسیه مانند هند ،جنوب شرلی و نمریکای التی بازیگر ف الی بعوده اسعت کعه در
ای بی پینیدهتعری شعرایر در هنعد ،شعریک دیرینعه روسعیه در زمینعۀ فنعاوری
موشکی ،به وجود نمده است .اسرائیل در سالهای اخیر به توانایی بسیار خوبی در
زمینۀ تولید سیستمهای موشکی که بهطور سعنتی در انحصعار روسعیه بعوده اسعت
دست یافته

است ).(Magen & Karasova, 2015: 71

یکی از مهمتری جن ههای رابطۀ التصادی روسیه و اسرائیل ،صن ت توریسعم
میباشد .اگرچه در سالهای مختلف و به دالیل متیاوت همنون بحعران التصعادی
روسیه و بحرانهای بی المللی میزان مسافرت گردشگران روسیه به اسعرائیل متغیعر
بوده است ،بهطور کلی ب د از نمریکا ،روسیه مهمتری من ع گردشگری اسرائیل بعه
حساب مینید). (Israel Ministry of Tourism, 2019
یکی از حوزههای همکاری های التصادی بالقوه ،همننعی یعک عامعل تعنش
احتمالی ،بی روسیه و اسرائیل ،تولید گعاز در مدیترانعه شعرلی اسعت .اسعرائیل از
ابتدای تشکیل به شدت به منابع انریی خارجی وابسته بوده و تا سال  ،2004هعیچ
من ع تااری نیت و گاز ط ی ی نداشت .مهعمتعری من عع اسعرائیل در بخعش گعاز
ط ی ی سوئیس ،مصر ،ترکیه ،روسیه ،اسپانیا و ایتالیا هسعتند ) .(Trademap, 2019بعا

کشف دو میدان گازی بزرگ "لِویاتان" و "تامار" در شعرق دریعای مدیترانعه بعی

سالهای  2009و  ،2010اسرائیل به من ع بزرگی از گاز مایع دست یافعت .پعس از
نن دولت اسرائیل م نای سیاست انریی خود را بعر ایع اکتشعافات بنعا نهعاد و بعا
عضویت در ماامع رسمی و غیررسمی بعی المللعی تعالش کعرد حضعور خعود را
بهعنوان یک بازیگر لدرتمند جدید جهانی و در راستای تقویت وضع یت خعود در
خاورمیانه پررنگ کند ).(Dentice, 2019: 3در ای بی روسیه تالش نمود در مراحل
مختلف استخراس ،فرنوری و انتقال گاز اسرائیل مشارکت داشته باشد که در همعی
راستا شرکت روسی «گازپروم» بهعنوان یکی از مهمتری سعهامداران میعدان گعازی
«لویاتان» ف الیت خود را نغاز کرد

).(Nurieva, 2017: 116

بعا ایع حعال مشعخص

نیست دستیابی اسرائیل به گاز ط ی ی زمینۀ همکعاری بیشعتر بعا روسعیه را فعراهم
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میکند و یا عاملی برای ایااد تنش با روسیه بهعنوان بزرگتری دارنده خایر گعاز
ط ی ی جهان میشود

).(Krasna, 2018b, 15

توس ۀ روابر روسیه با رل ای منطقهای اسرائیل بهخصوص ایران نیز از جملعه
موانع تقویت ای دست از همکاریها است .از نناا که اسرائیل ایعران را بعهعنعوان
مهمتری عامل بر ضد امنیت خود در منطقه معیدانعد لعذا بارهعا از همکعاری بعی
روسیه و ایران ابراز ناخشنودی کرده است .عالوه بر ای در سالهای اخیر با ورود
روسیه به مس لۀ بحران سوریه و کمکهای نظامی بهخصوص اسعتقرار سعامانه اس
 300در سوریه ) (Alalamtv, 1398باعث نگرانی بیشتر اسرائیل شد.
 .3-2همکاریهای نظامی

یکی از ض یفتری بخشهای همکاریهای بی اسرائیل و روسیه ،بخعش نظعامی
است .با توجه به وابستگی شدید نظعامی اسعرائیل بعه نمریکعا و سعاخت زیربنعای
نظامی اسرائیل بر م نای ساختارهای نمریکایی ،روابر نظعامی نن بعا روسعیه بسعیار
محدود بوده است .تاکنون هیچ تمری مشترک نظامی بی ای دو وجعود نداشعته و
همکاریها محدود به مشارکت در نمایشگاه یا مسابقات نظامی بوده است.
در زمینۀ تاارت تسلیحات نظامی نیز هم از نظر حام و هعم از نظعر کیییعت
بسیار ناچیز است .از نناایی که روسیه دومعی و اسعرائیل هشعتمی تولیدکننعده و
صادرکنندۀ اسلحه در جهان میباشند؛ لذا زمینۀ رلابت ای دو بیشتر از زمینعههعای
همکاری ننها است .مهمتری شرکای تااری روسیه در زمینۀ اسعلحه و تاهیعزات
نظامی ع ارتند از افغانستان ،چی  ،هنعد ،یونعان ،مصعر و ایعران

)2019b

 .(SIPRI,و

مهععمتععری شععرکای اسععرائیل ع ارتنععد از هنععد ،کلم یععا ،شععیلی ،نفریقععای جنععوبی،
ن ربایاان ،نمریکا ،تایوان ،سنگاپور ،ترکیه و چی

).(SIPRI, 2019a

ط ق نمار مؤسسه بی المللی تحقیقعات صعلح اسعتکهلم (سعیپری) ،اسعرائیل هعیچ
واردات اسلحهای از روس یه نداشعته و روسعیه نیعز تنهعا در پعی دو لعرارداد نظعامی در
سالهعای  2010-2009بعه ارزش  200میلیعون دالر و در سعالهعای  2014-2013بعه
ارزش  300میلیون دالر خرید تاهیزات نظامی از نوع په ادهای با برد کوتعاه و متوسعر
از اسرائیل داشته است  2019a) .(SIPRI,اسرائیل با لراردادن ایع تکنولعویی در اختیعار
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روسیه امیدوار بود روسیه از دادن سامانه  S-300به ایران امتناع کند .ای په ادهعا کعه در
سال  ،2008در جنگ روسیه و گرجستان توسر ارتش گرجستان استیاده شعده بودنعد،
توجه روسیه را جل

کرده بودند .روسیه با خرید و مونتعای ننهعا امیعدوار بعود شعکاف

تکنولوییکی نشکاری که در ای زمینه دارد بپوشاند

).(Hilsman, 2019

در سال  ،2015پس از اعتراض روسیه به فروش په اد اسرائیلی بعه اوکعرای ،
لرارداد دیگری بی اسرائیل و روسیه بعرای فعروش په عاد منق عد شعد

(Hilsman,

) .2019اما با توجه بعه حساسعیت نمریکعا در خصعوص تکنولعویی سعاخت ایع
په ادها ،ای لراداد هیچگاه اجرایی نشد

).(Krasna, 2018b: 15

مهمتری مواجهۀ نظامی بعی اسعرائیل و روسعیه پعس از مداخلعۀ روسعیه در
بحران سوریه به وجود نمد و طی نن اسرائیل کعه نگعران درگیعریهعای ناخواسعتۀ
هوایی بود راهکاری را برای هماهنگی بی فرماندهی نیروی هوایی روسیه و مرکعز
عملیات نیروی هوایی اسرائیل فراهم کرد .ایع سعازوکار چیعزی فراتعر از ابعزاری
برای هماهنگی برای جدا کردن نیروها در هنگام عملیات ن ود.
 .3ایران و روابط دوجانبۀ روسیه و اسرائیل
ایران و روسیه روابر پینیدهای با یکعدیگر دارنعد .ایع دو کشعور در بسعیاری از
موضوعات مشترک مورد عالله همکاری دارند؛ بعا ایع حعال متحعد اسعتراتژیک و
راه ردی نیستند .ایران نیرویی ضد غربی است ،که کامالً با منافع روسیه همخعوانی
دارد .اردوگاه ضد نمریکایی به ره ری ایران در خاورمیانه و بعا توجعه بعه «دشعم
دشم م  ،دوست م است» باعث تقویعت نیعو روسعیه در منطقعه شعده اسعت.
هرچند شکاف هایی در روابر روسیه و ایران وجود دارد ،وال یت ای است که ننها
با کنار گذاشت اختالفات بهنیع اهداف مشعترک ،در جهعت تقویعت روابعر خعود
هستند

).(Krasna, 2018

با وجود روابر مث ت بی تلنویو و مسکو ،مس لۀ هستهای ایران ،همکاری بعا
ایران در حمایت از سوریه و بشار اسد و نیز پذیرش همکاری سعهجان عه عملیعاتی
با حزب اهلل ل نان و ایران،دالیعل عمعدۀ اخعتالف بعی روسعیه و اسعرائیل هسعتند.
بدونشک برهم خوردن ت ادل هستهای که تا پیش از ای در خاورمیانه حعاکم بعود
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میتواند نیندۀ روابر روسیه و اسرائیل را به چالش بکشد.
در دوره های تشکیل فدراسیون روسیه ،ره ران ای کشعور همنعون همتایعان
نمریکایی خود ،سیاستی را برای جلوگیری از گسترش لدرت هستهای بعهویعژه در
منطقهی بیث اتی همنون خاورمیانه در پیش گرفته بودند که ایع رویکعرد مطعابق
خواست و اراده اسرائیل بود؛ زیرا یکی از اولویتهای اصعلی تمعامی دولعتهعای
اسرائیل جلوگیری از نص

زرّادخانه هستهای رلی

در خاورمیانعه بعوده اسعت تعا

انحصار هستهای اسرائیل در منطقه حیظ شود و کارایی اسعتراتژی بازدارنعدگی نن
افزایش یابد

).(RAZOUX, 2008: 7

اما بهنظر میرسد روسیه در دورههای اخیر از ای سیاست فاصله گرفته اسعت
و لراردادهای احداث نیروگاههای هستهای بعا برخعی کشعورهای منطقعه همنعون
مصر ،لطر ،اردن ،عربستان ،امارات ،ترکیعه و الازایعر من قعد کعرده اسعت
)3

.(Giuli,

 2017:اما همننان دغدغۀ جدی اسرائیل ،مس له همکعاری کعرملی بعا تهعران و

تأیید مادد حق ایران برای داشت انریی هستهای است .تلنویعو نگعران اسعت در
صورت دستیابی ایران بعه بمع

اتمی،کشعورهای عربعی ماننعد مصعر و عربسعتان

س ودی برای دستیابی به تواناییهای هستهای تشویق شوند .بهگونهای که برخی از
مقامات اسرائیل ای بازی دوگانۀ مسکو را محکوم کرده و به ای نتیاه رسعیدهانعد
که رابطه با روسیه یک بازی احمقانه است ،اما ای نگرش همننان در اللیت لعرار
دارد و اسرائیل در رابطۀ نزدیک با مسکو مزیتهای بسیاری را میبیند حتی اگر در
عععدم همکععاری بععرای جلععوگیری از توس ع ۀ برنامععه هسععتهای ایععران مععتهم باشععد
).(RAZOUX, 2008: 8

از سوی دیگر برای بررسی رویکعرد روسعیه در ایع مسع له بایعد ماعدد بعه
بررسی سیاست خارجی ای کشور بهخصوص در ل ال خاورمیانه و لعدرت نن در
ای منطقه پرداخت .روسیه در خارس از مرزهای خود از لحاظ نظامی و دیپلماتیک
در راستای دستیابی به هدف اصلی خود ی نی ت دیل شدن بعه یعک لعدرت بعزرگ
بی المللی گام برمیدارد و رسیدن به ای هدف فراتر از روابر دوجان ه و یعا حتعی
منطقهای است .ای رهیافت همراه با رویکرد والعگرایانعه در خاورمیانعه بعهخعوبی
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هدایت میشود.
سیاست خارجی روسیه در دهههای گذشته م تنی بر برلراری ت ادل در ایاعاد
رابطه با تمامی کشورها و بازیگران منطقه و عدم حمایت یکسویه و دائمی از یک
کشور یا گروه خاص بوده است؛ ال ته روسیه در ای منطقه باید با محعدودیتهعای
زیادی مقابله کند .ای کشور لدرت غال

منطقه و حاکم بر امنیت شناخته شدۀ نن

نیست و بنیادهای التصادی و مالی سیاست خعارجی ایع کشعور بعهطعور کلعی و
بهطور خاص در خاورمیانه ،هنوز برای کشوری که خود را در نینده بهعنعوان یعک
لدرت بزرگ تصور میکند ،ناکافی اسعت؛ لعذا در صعورت تشعدید تعنشهعا بعی
اسرائیل و ایران که ممک است منار به حمالت هوایی و موشکی شعود ،احتمعاالً
روسیه ما ور به محدود کردن رابطۀ خعود هعم بعا اسعرائیل و هعم ایعران شعود .و
تالشهای ف لی مسکو نیز دلیقاً با هدف جلوگیری از بروز چنی وض یتی و کمک
به ایااد نرامش ،توازن و بازدارندگی متقابل بی ایران و اسرائیل میباشد

.(Trenin,

)2018: 26-27

در ادامه به عواملی که به روسیه کمک میکند بتوانعد روابعر خعود را هعم بعا

ایران هم با اسرائیل ادامه بدهد میپردازیم :عامل اول که در مثلث روسعیه _ ایعران

_ اسرائیل وجود دارد ای است که علی رغم اختالفات فراوان ،یک عاللۀ مشعترک
بی ای سه و حتی غرب و کشورهای عربعی منطقعه وجعود دارد و نن م عارزه بعا
جهادگران افراطی اهل سنت است .ای نیروها که شامل القاعده و داعش هستند نعه
تنها ضد اسرائیلی و ضد شی ه هستند که ضد روسها نیز هستند .اسرائیل از زمعان
پایان جنگ اعراب در سال  ،1973از رییم اسد به خاطر کنترل مرزهعای سعوریه و
اسرائیل حمایت کرده است و به همی دلیل ازحمایت روسیه و ایران از بشار اسعد
موافقت کرد؛ زیرا سقوط اسد منار به روی کار نمدن جهادگران سنی میشد.
عامل دیگر اینکه ،ایران علیرغم نارضایتی از نزدیکعی روسعیه و اسعرائیل ،بعا
توجه به اینکه به سامانههای موشکی پدافند هوایی روسیه برای مقابله بعا حمعالت
احتمععالی اسععرائیل بععه تأسیسععات هسععتهای و نظععامی خععود نیععاز دارد و همننععی
نمیخواهد انگیزه روسیه برای حمایت از منافع ایران در عرصعۀ بعی الملعل کاسعته
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شود؛ لذا مخالیت چندانی نمیکند .به همی ترتی

اسرائیل نیز نمیتواند روسیه را

به کاهش همکاری با روسیه به دلیل نزدیکی مسکو با تهعران کنعد؛ زیعرا ایع امعر
ممک است منار به حمایت روسیه ازتهران و به ت ع نن حعزباهلل ل نعان شعود .در
ای بی مسکو به خوبی از اهرمی که در نتیاۀ روابطش با دیگران در اختیعار دارد،
نگاه است.
نتیجه گیری
پس از فروپاشی شوروی ،فدراسیون روسیه با توجه بعه مشعکالت معالی و مسعائل
داخلی عدیدهای که با نن دست به گری ان بود و با توجه به سیاسعت غالع

در نن

دوره که روسیه را بخشی از غرب در نظر میانگاشت و بردار سیاست خارجی ای
کشور را به سمت غعرب لعرار داده بعود ،از توجعه بعه خاورمیانعه و فرصعتهعای
بسیاری که در ای منطقه برای روسیه وجعود داشعت بازمانعد .بعا روی کعار نمعدن
پوتی در سال  2000م .و اتخا سیاست موازنه سازی میعان بعازیگران بعی المللعی،
سیاست خارجی روسیه در ل ال کشورهای ای منطقه تغییر کعرد .در همعی راسعتا
روابر روسیه با اسرائیل نیز دچار تحول و چرخش لابل تعوجهی شعد و روسعیه و
اسرائیل ب د از حدود چهل سال ،در صدد تعرمیم سعطح روابعر برنمدنعد .عوامعل
مختلیی همنون عدم انتقاد اسرائیل از الدامات کرملی در چن و اوکعرای  ،ععدم

پیوست اسرائیل به تحعریم هعای غعرب علیعه روسعیه و توسع ۀ روابعر تاعاری _
التصادی در خاورمیانه باعث سعوق دادن پعوتی بعه گسعترش رابطعه بعا اسعرائیل
بهخصوص در سالهای اولیه ریاست جمهوری وی

شدند.

بررسی روابر روسیه و اسرائیل از جن ههای مختلف سیاسی ،فرهنگی ،نظعامی
و التصادی نشان می دهد روابر ای دو هرچنعد ضع یف ،امعا رو بعه گسعترش بعا
سرعت اندک است .مهمتری بُ د روابر اسرائیل و روسیه پیونعدهای فرهنگعی بعه
واسطه حضور میلیونی روس زبانان اسرائیلی در خاک اسرائیل است .روابر سیاسی
و دیپلماتیکی ای دو با سیر پوتی به تلنویو پس از حدود نیملرن دگرگعون شعد.
روسیه و بهخصوص شخص پوتی با توجعه بعه دسعتاوردهای رابطعه بعا اسعرائیل
بهعنوان مهمتری حامی غرب در خاورمیانه تالش نمود روابر خود را در راسعتای
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منافع مشترک افزایش دهند .با وجود مناس ات گستردۀ فرهنگی ،روابر التصعادی و
نظامی ای دو وض یت مناس ی ندارند .روابر تااری محدود به تاارت مواد اولیعه
است و تاارت کاالهای م تنی بر تکنولعویی بعه دلیعل الگعوی سیاسعت خعارجی
اسرائیل به صورت بسیار محدودی اناعام معیشعود .روابعر نظعامی نیعز بعه دلیعل
وابستگی شدید صنایع نظامی اسرائیل به نمریکا ض یفتری رابطه بعی اسعرائیل و
روسیه است.
با وجود تالش های بسیار برای گسترش روابر دوجان عه ،وجعود موضعوعات
مهم استراتژیک همنون مس لۀ ایران ،سوریه و فلسطی  ،مانع گسترش ایع روابعر
شد ه است .عالوه بر ای با توجه به نزدیکی بسعیار اسعرائیل بعا نمریکعا بعهعنعوان
بزرگتری دشم روسیه از یکسو و همکاری روسیه با ایران بعهعنعوان مهعمتعری
عامل ضد امنیت اسرائیل از سعوی دیگعر ،باععث پینیعده شعدن روابعر روسعیه و
اسرائیل شده است؛ زیرا هریک رابطۀ نزدیکی با دشم دیگری دارند که در نتیاعۀ
ای عوامل طرفی تالش نمودهاند با حیظ چهارچوب روابر و با همعاهنگی کعافی
برای جلوگیری از مسائلی که به ای روابر لطمه وارد میکنند تعا حعد امکعان ایع
روابر را گسترش دهند .مروری گذرا بر نمار و ارلام م ادالت تاعاری و مناسع ات
التصادی دو طرف حاکی از نن است که ای روابر در نیندۀ نزدیک علیرغم همعۀ
مناس ات دوجان ه و ظرفیتهای محتمل ،به دالیل عدیده امکان توسع ۀ گسعترده را
ندارد و از ای جهت ،چندان تهدیدی ،متوجه جمهوری اسالمی نخواهد بود.
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