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مقدمه
روزنامه »جروزالم پس��ت« چاپ اسرائیل، در 
6 آوری��ل/17 فروردین در خبری اعالم کرد 
که وزارت خارجه ط��ی بیانیه ای قدس غربی 
را ب��ه عن��وان پایتخت اس��رائیل به رس��میت 
ش��ناخت. در این بیانیه آمده اس��ت: »ما تعهد 
خ��ود را به اصول مصوب س��ازمان ملل برای 
راه حل فلسطینی- اسرائیلی اعالم می کنیم که 
ش��امل بخش ش��رقی قدس به عنوان پایتخت 
آینده دولت فلس��طین اس��ت. در عین حال، 
ما بای��د اعالم کنیم قدس غرب��ی را به عنوان 
پایتخت اس��رائیل در نظر می گیری��م«. بدین 
ترتیب روسیه به عنوان نخستین کشور، قدس 
غرب��ی را پایتخ��ت رژیم صهیونیس��تی اعالم 
ک��رد و آن را به رس��میت ش��ناخت. پیش از 
این جان کری در س��ال 2016 در خالل طرح 
دو دولتی، از تقس��یم مجدد قدس به گونه ای 

که نیمه ش��رقی آن پایتخت فلس��طین و نیمه غرب��ی آن پایتخت رژیم 
صهیونیستی قرار گیرد، سخن گفته بود. محمود عباس رئیس تشکیالت 
خودگردان نیز مذاکره در مورد طرح کری را منوط به پایان بخشیدن به 
شهرک سازی های اسرائیل در مناطق اشغالی دانست. این طرح مخالفت 
جمهوری خواهان حامی اس��رائیل که مقید به قانون سال 1980 کنست 
هس��تند را نیز برانگیخت. کنس��ت اسرائیل در س��ال 1980 طرح تغییر 
پایتخت از تل آویو به بیت المقدس را به تصویب رس��اند. بر اساس این 
طرح تمام »بیت المقدس« به عنوان پایتخت رژیم صهیونیس��تی انتخاب 
شد. این تصمیم از سوی سازمان ملل با قطعنامه 478 شورای امنیت، به 
دلیل گس��ترش غیرقانونی شهرک سازی ها و بیرون راندن هزاران عرب 
س��اکن بیت القدس در جنگ ش��ش روزه مورد نکوهش قرارگرفت و 
از سوی کش��ورهای دیگر که مؤظف شده بودند س��فارت خود را به 
بیت المقدس منتقل کنند، پذیرفته نشد. سازمان آزادی بخش فلسطین به 
ریاست »یاس��رعرفات« هشت سال پس از طرح تغییر پایتخت، در سال 
1988 بخش شرقی قدس را به عنوان پایتخت سیاسی خود برگزید که 
از س��وی اسرائیلی ها مورد قبول واقع نشد. از این رو اقدام مسکو مبتنی 
بر شناس��ایی بخش غربی بیت المقدس به دو دلیل حائز اهمیت اس��ت. 

روابط روسیه و اسرائیل و جایگاه 
مقاومت در معادالت روس ها

مناسبات روسیه با رژیم صهیونیستی، پس از ورود روس ها به جنگ سوریه و همکاری نزدیک با 
جبهه مقاومت، وارد مرحله ای حس�اس تر شد. اس�رائیل تالش می کند روسیه را وفادار به خود نگاه 
داش�ته و خطوط قرمز خود را در منطقه و به ویژه در قبال ایران، از طریق این کش�ور تأمین نماید. 
روس�یه نیز در مقابل خواهان روابطی دوس�تانه، نزدیک و تأثیرگذار با اسرائیل است تا موجودیت 
خود در خاورمیانه را به همه بازیگران منطقه ای شناسانده و از این طریق اهرم فشار قابل قبولی در 
مقابل غرب داشته باشد. در اواسط فروردین انتشار خبر شناسایی نیمه غربی قدس به عنوان پایتخت 
اس�رائیل از سوی مسکو، روابط نزدیک روس ها و اس�رائیلی ها را مورد تأکید دوباره قرار داد. این 
نوش�تار به این اقدام روس�یه در بستر مناسبات غالب بر روابط دو طرف پرداخته و اهداف هر کدام 

از پیشبرد تعامل دوستانه با یکدیگر را مورد بررسی قرار می دهد. 

تحلیل

اشاره:

دکتر وحیده احمدی*

*عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی
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روابط روسیه و اسرائیل و جایگاه 
مقاومت در معادالت روس ها

نخست آنکه، روس��یه نخستین کشوری است که این گام را در فضای 
بین المللی برداشته اس��ت. دوم آنکه، این موضع روسیه را باید در بستر 
مناسباتی دانست که در چند سال اخیر بر روابط تل آویو و مسکو حاکم 
بوده اس��ت. دیدارهای دیپلماتیک متعددی که مقامات صهیونیستی با 
کرملین داش��ته اند؛ همکاری های نظامی و اطالعاتی طرفین در منطقه؛ 
حج��م قابل توجه تب��ادل اقتصادی و تأکید هر دو بر گس��ترش روابط 
همه جانبه، جنبه های مشهود و آشکار رابطه روسیه و اسرائیل بوده است. 
به نظر می رسد برای شناخت اقدام اخیر روسیه باید سیر روابط، اهداف 
م��ورد نظر برای طرفین و پیامدهای احتمالی این روابط را به ویژه برای 

جمهوری اسالمی ایران تبیین نمود.

روابط متقابل مسکو و تل آویو
همزمان با ورود پوتین به کرملین در س��ال 2000، روابط اسرائیل و روسیه 
نیز بهب��ود یافت و تماس ه��ا و دیدارهای دوط��رف از آن تاریخ به بعد به 
صورت منظم، در دس��تور کار قرار گرفت و طرفین بر سر مسائلی همچون 
سفر گردش گران و توریس��ت ها بدون نیاز به اخذ روادید برای شهروندان 
طرف مقابل، توافق کردند. چندین عامل را باید به عنوان انگیزه های اصلی 
پوتین برای گسترش روابط با اسرائیل به ویژه در سال های ابتدایی ورود به 
عرصه حکومت روسیه برشمرد: نخست آنکه پوتین تالش می کرد مبارزه با 
جدایی طلبان چچن را به عنوان نقطه تشابهی میان روسیه و اسرائیل در مبارزه 
با تروریسم معرفی کند. وی این مقایسه را در جلسات متعددی که با مقامات 
اس��رائیلی داشت، به کار می برد. در مقابل اسرائیل نیز بر خالف کشورهای 
دیگر هرگز سیاست های مسکو در قبال چچنی ها را به انتقاد نگرفت. یکی 
دیگر از عواملی که پوتین بهبود روابط با اس��رائیل را به صورت جدی در 
دستور کار قرار داد، تمایل برای گسترش روابط اقتصادی با خاورمیانه بود. 
معامالت تجاری روسیه و اسرائیل در سال 2005 رشدی معادل یک میلیارد 
دالر را طی کرد و در سال 2014 به سه برابر یعنی در حدود سه و نیم میلیارد 
دالر رسید. س��ومین عامل را باید در تالش پوتین برای ایفای نقش روسیه 
در فرایند صلح خاورمیانه جستجو کرد. روسیه تحت رهبری پوتین به طور 
فزاین��ده ای به دنبال حضور در فرایند صلح خاورمیان��ه به جای غرب بود. 
پیوستن روسیه به گروه چهار جانبه متشکل از آمریکا، اروپا و سازمان ملل 
به منظور میانجی گری در درگیری های میان اس��رائیل و فلسطین در همین 
چارچوب قابل بررسی است. پوتین در ژوئن 2012 یعنی نه ماه پیش از آنکه 
باراک اوباما به عنوان رئیس جمهور آمریکا برای نخس��تین بار به اسرائیل 
س��فر کند، از سرزمین های اش��غالی دیدار کرد و در مالقات با شیمون پرز 
رئیس وقت رژیم صهیونیس��تی تأکید کرد: »صلح و آرامش در خاورمیانه 
جزو منافع ملی روسیه است. این تصادفی نبود که شوروی یکی از نخستین 

کش��ورهایی بود که اس��رائیل را به رسمیت شناخت 
و از تأس��یس آن حمای��ت کرد«. کنفرانس آش��تی 
ملی که در دی ماه گذش��ته، در مسکو برگزار شد و 
نمایندگان گروه های حماس، فتح، جهاد اس��المی و 
سایر گروه ها، در آن ش��رکت داشتند، نتیجه تالش 
مقامات روسی برای تحکیم جایگاه روسیه در فرایند 

صلح خاورمیانه به شمار می آید.
در این میان حضور تقریباً یک میلیون مهاجر 
روسی در اسرائیل، نقش مهمی در تقویت روابط 
مس��کو و تل آوی��و دارد. روس��ی س��ومین زبان 
محبوب در اس��رائیل پس از عبری و انگلیس��ی 
ش��ناخته شده اس��ت. روابط نظامی میان این دو، 
از دیگر عرصه هایی است که در چند سال اخیر 
بهبود قابل توجهی داش��ته اس��ت. در اواخر سال 
2015، به رغم نگرانی اس��رائیل در مورد روابط 
نظامی و سیاس��ی روس��یه با ایران، 10 هواپیمای 
جستجوگر بدون سرنشین به روسیه فروخته شد. 
در اکتبر 2016 که ازس��رگیری روابط اسرائیل 
و روس��یه پس از آنک��ه رواب��ط دیپلماتیک اتحاد 
جماهیر ش��وروی و اس��رائیل در پی جنگ ش��ش 
روزه، قط��ع و تن��ش بر روابط طرفین حاکم ش��ده 
بود، وارد بیس��ت و پنجمین س��ال خود شد، روابط 
طرفین در »باالترین س��طح ممکن« توصیف ش��د. 
»زوی هایفتز« سفیر اسرائیل در روسیه پیش تر یعنی 
در نوامبر 2015 از گس��ترش همکاری ها در بیست 
و پنجمین س��الگرد ازس��رگیری روابط اسرائیل و 
روسیه خبر داده بود. پوتین نیز در همان ماه، ضمن 
تأکید بر روابط س��ازنده دوطرف، از افزایش سطح 

همکاری ها ابراز رضایت کرده بود.  
اگرچ��ه رواب��ط روس��یه و اس��رائیل در بع��د 
دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی به صورت دوس��تانه 
به پیش رفته اما روس��یه به رغم این مسئله، استقالل 
خود را در برخی سیاس��ت ها ک��ه مؤید پایبندی به 
میانجی گ��ری و پیش��برد موازنه مثبت در مناقش��ه 
اس��رائیلی- فلس��طینی بوده، همچن��ان حفظ کرده 
اس��ت. در مارس 2006، رهبران حماس با دعوت 
پوتین به مس��کو س��فر کردند. پوتین حاضر نش��د 
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حماس را به عنوان یک گروه تروریس��تی بشناسد. 
میانجی گ��ری مذاکرات س��ازش می��ان تل آویو و 
رام اهلل که مس��کو در فرصت ه��ای مختلف تالش 
کرده اس��ت ب��ه آن جامه عمل بپوش��اند، از دیگر 
جنبه های سیاست مستقل روس��یه به شمار می آید. 
موض��ع روس��یه در قبال جمهوری اس��المی ایران، 
یکی دیگر از اختالف��ات دیدگاه های فیمابین بوده 
است. همگامی روسیه با توافق جامع هسته ای ایران 
و در مقابل خشم و هشدار اسرائیلی ها به گروه 5+1 
برای خودداری از پیش��برد چنی��ن توافقی نمایانگر 
این اختالف مواضع بود. در این میان ائتالف مسکو 
و ته��ران در س��وریه اوج این اخت��الف دیدگاه را 

انعکاس داد.
روابط روس��یه و اس��رائیل، پ��س از حضور 
نیروهای روسی در س��وریه وارد مرحله جدیدی 
ش��د. ورود مسکو به بحران س��وریه، وضعیت را 
برای اس��رائیل پیچیده کرد و در ابتدا نگرانی های 
بس��یاری را ب��رای اس��رائیلی ها ایجاد ک��رد اما با 
هماهنگی ه��ا و رایزنی ه��ای دو ط��رف، روابط 
تل آویو و مس��کو همچنان ب��ه دور از تنش پیش 
رفت. همراهی نتانیاهو با گادی آیزنکوت رئیس 
س��تاد کل و گرتس��ی گال��وی رئی��س اطالعات 
نظامی ارتش اس��رائیل در سفر به مسکو در اوایل 
عملیات نظامی روس ها در سوریه)ش��هریور 94(، 
نش��ان از نگرانی های قابل توجه اسرائیل در مورد 
همکاری روسیه و ایران در جنگ سوریه داشت. 
رئیس جمهور روس��یه در این دی��دار با تأکید بر 
»سیاست بسیار مس��ئوالنه« مسکو در خاورمیانه و 
جایگاه »منافع اس��رائیل« برای این کشور، تالش 
ک��رد واهم��ه صهیونیس��ت ها از همکاری ه��ای 
خود ب��ا ایران را کاهش داده و ب��ه آنها در مورد 
رعای��ت خطوط قرم��ز مورد نظ��ر اطمینان کامل 
ببخش��د. ضم��ن آنک��ه در پ��ی دیدار رؤس��ای 
ستادهای کل نیروهای مس��لح روسیه و اسرائیل، 
طرفین توافق کردند که کارگروه مشترکی برای 
هماهنگ��ی اقدام��ات دوطرف در س��وریه ایجاد 
نماین��د. پس از آن اس��رائیل همواره تالش کرده 

اس��ت هماهنگی های متقابل با مس��کو را افزایش ده��د که این امر در 
دیدارهای مکرر مقامات دو طرف بروز یافت. بدون احتس��اب دیدار 
پوتی��ن و نتانیاه��و در اس��فندماه، از آغاز عملیات نیروهای روس��ی تا 
پایان س��ال 2016، این دو چهار بار با یکدیگر مالقات کرده و در هر 
دیدار بر تحکیم روابط مس��کو و تل آویو تأکی��د کردند. در دیداری 
که نتانیاهو در خردادماه با رئیس جمهور روس��یه داش��ت، توافق هایی 
در مورد مهاجران روس��ی و بازگرداندن تانک اس��رائیلی که س��وریه 
آن را در س��ال 1982 در جن��گ لبن��ان به غنیمت گرفته و به روس��یه 
اهداء کرده بود، انجام گرفت که به نظر می رسد برای نمایش تفاهم و 
روابط دوس��تانه طرفین در مقابل افکار عمومی به ویژه جبهه مقاومت، 
صورت گرفت. در آبان ماه نیز دیمیتری مدودف نخس��ت وزیر روسیه 
همراه هیئتی اقتصادی- دیپلماتیک وارد س��رزمین های اش��غالی شد و 
با مقامات اس��رائیل دیدار ک��رد. وی در دیدار با رووین ریولین رئیس 
جمه��ور و نتانیاهو نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی بر ل��زوم افزایش 
همکاری ه��ا تأکید کرد. در اس��فندماه نیز والدیمیر پوتی��ن و بنیامین 
نتانیاهو یک بار دیگر در مس��کو با یکدیگر دیدار داش��تند و در مورد 
مس��ائل مختلف با یکدیگر رایزنی کردند. تأکید بر روابط دوس��تانه، 
اه��داف مش��ترک، هماهنگی های میدان��ی در س��وریه و حفظ منافع 
مش��ترک در تمام دیدارهای طرفین، تکرار ش��ده است. جالب آنکه 
در همه دیدارها، مقامات صهیونیستی تالش کردند با تأکید بر مواضع 
خصومت آمیز خود در قبال جمهوری اسالمی ایران، روسیه را شریک 
خ��ود در این موضع، جلوه دهن��د و در این راه از هیچ گونه تطمیع نیز 
فروگذار نکرده اند. اسرائیل در تجارب پیشین نیز به روس ها نشان داده 
بود که در ازای فش��ار بر ایران، منافع روس��یه در س��طح بین المللی را 
دنبال می کند. پس از آنکه مسکو در پی فشار غرب و اسرائیل در سال 
2010 ق��رارداد 800 میلیون دالری با ایران برای فروش سیس��تم دفاع 
هوای��ی اس 300 را تعلیق کرد، اس��رائیل با اع��الم بی طرفی در بحران 
اوکراین و خودداری از فروش س��الح به کیف، این مسئله را به خوبی 
به روس��یه نش��ان داده بود که پاداش اقدامات این کشور را داده و آن 
را در انح��ای مختلف جب��ران می کند. با این حال روس��یه تا کنون به 
خوبی توانسته است موضع گیری اسرائیل علیه ایران را مدیریت کرده 
و با کلی گویی و سکوت دیپلماتیک در چنین موقعیت هایی از مهلکه 
مورد نظر صهیونیس��ت ها در قبال ایران بگریزد. در واقع موضع روسیه 
در قبال ایران همچون تالش��ی که برای نقش آفرینی بی طرفانه در قبال 
فلس��طینی ها دارد، از جمله نقاط اختالف دیدگاه این کشور با اسرائیل 
اس��ت که دو طرف ت��الش دارند ب��ا مدیریت و هوش��یاری آن را به 

حوزه ای تنش آفرین تبدیل نکنند.
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دستاوردهای روابط متقابل روسیه و اسرائیل در مقطع کنونی
در جهان سیاس��ت، خاورمیانه منطقه ای با چالش های امنیتی بسیار جدی 
تلق��ی می ش��ود. از جمله مواردی ک��ه وضعیت منطق��ه را متأثر از خود 
می سازد، سیاست خارجی اسرائیل است که از اهمیت بسیاری برخوردار 
است و در این میان روابط اسرائیل و روسیه عنصر قابل توجهی به شمار 
می آید. برای آنکه بتوان انتظارات و دس��تاوردهایی که روابط روسیه و 
اسرائیل را به یکدیگر پیوند زده است، به خوبی ادراک کرد، تبیین نگاه 
مس��کو به اسرائیلی ها و در مقابل نگاه تل آویو به روس ها ضروری است. 

باید دید این دو بازیگر منطقه ای یکدیگر را چگونه ادراک می کنند.
غ��رب و به ویژه اروپا )و نی��ز آمریکای دوره اوباما( تالش می کنند تا 
روابط خود با اس��رائیل را در س��طوح مختلف خارجی و داخلی بر اساس 
موازنه ب��ه پیش برند و در این چارچوب همان گونه که روابط اقتصادی و 
سیاسی خود را با اسرائیل حفظ می کنند، منتقد برخی سیاست های این رژیم 
در خالل جنگ با فلسطینی ها و شهرک سازی نیز هستند. در مقابل به نظر 
می رسد روسیه با نگاه واقع بینانه ای که به منافع ملی خود دارد از شیوه های 
مذاکره و چانه زنی برای تقویت همکاری خود با اس��رائیل در هر کجا که 
ممکن است، استفاده می کند. اگرچه هیچ یک از دو کشور اصراری برای 
پنهان کردن اختالفات خود ندارند اما هر دو مش��تاق همکاری با یکدیگر 
در زمینه هایی که دارای اهداف و منافع مش��ترک هستند، بوده اند و تالش 
دارند از انتقاد و مداخله در سیاست های یکدیگر پرهیز داشته باشند. این در 
حالی است که سیاست خارجی کشورهای غربی به رغم روابط تاریخی با 
اسرائیل همچون فرانسه و یا پیوستگی های عاطفی همچون آلمان، بیش از 
پیش به سوی آنچه می توان آن را آرمان گرایی خواند، سوق یافته است و 
سیاستمداران و دیپلمات های غربی روابط خارجی خود با سایر کشورها را 
بر اساس میزان توسعه دموکراتیکی که مد نظر دارند، تعیین می کنند. این 
مسئله در مورد اسرائیل، با پیچیدگی های بیشتری همراه بوده است. اگرچه 
این رژیم از جنگ سرد به بعد بخش جدایی ناپذیری از نظم سیاسی غرب 
ش��د، اما وضعیت منحصر به فرد اس��رائیل همچون تأسیس آن و نیز منافع 
امنیتی اسرائیل که به یک بستر و محیط جنگی گره خورده است؛ گره ای 
که این رژیم هیچ تالشی برای بازشدن آن نمی کند،  برای اعضای مختلف 
جامعه غربی قابل پذیرش نیس��ت. شهرک سازی یکی از مهمترین مسائل 
غیر قابل قبول برای غربی ها است. از این رو سیاست غربی نسبت به اسرائیل 
محتاط تر ش��ده و در نتیجه نقش آن در ساختار سیاست خارجی اسرائیل، 
به مراتب کمتر شده است. این در حالی است که سیاست خارجی روسیه 
چنین چالش��ی را مرتفع کرده اس��ت؛ زیرا سیاس��ت خارجی روسیه حول 
محور منافع، مناسبات خود را با سایر کشورها مشخص می نماید و اسرائیل 
در این میان بهترین نمونه این نوع نگاه اس��ت. روس��یه به دنبال آن اس��ت 

که در منطقه به عنوان یک »ناظر عادل« شناس��ایی و 
نقش آن به رسمیت شناخته شود. در این چارچوب، 
اس��رائیل نقش مهمی در پیش��برد این نقش خواهد 
داش��ت. روسیه خود را ش��ریک بالقوه و جایگزین 
توانمندی ب��ه جای ای��االت متحده برای اس��رائیل 
در نظر گرفته اس��ت. پوتین در دی��دار با نتانیاهو در 
ژوئن 2016، با تأکید بر سطح باالی تعامل روسیه و 
اسرائیل، ادعا کرد: »در اینجا یعنی روسیه، بسیاری بر 
اهمیت روابط با اسرائیل تأکید دارند نه فقط به دلیل 
آنکه اس��رائیل یکی از بازیگ��ران کلیدی در منطقه 
اس��ت بلکه روابط تاریخی ما که به دوره ش��وروی 
بازمی گردد، این رابطه را مس��تحکم کرده اس��ت«. 
ب��ر خالف ادعای پوتین آنچه مس��کو را به تل آویو 
پیوند زده و آن را برای کرملین حائز اهمیت بس��یار 
کرده اس��ت، همان نقش کلیدی اسرائیل در منطقه، 
رابطه آن با آمریکا و نیز س��طح اقتصادی قابل توجه 
که حوزه هایی همچ��ون تکنولوژی، داروس��ازی، 
پزشکی، کش��اورزی و بخش انرژی را در بردارد و 
همچنین تعداد قابل توجه روسی زبانان در اسرائیل به 
مثابه پل غیر قابل ان��کاری در روابط این دو و رفت 
و آمدهای آن��ان که ظرفیت ه��ای منحصربه فردی 
برای سرمایه گذاری روس ها در اسرائیل را به ارمغان 
می آورند، بوده است. مسلم آن است که چشم پوشی 
از ای��ن ظرفیت ها و امکانات، توجیهی عقالنی برای 
کرملی��ن ندارد. تالش برای بهبود موقعیت اقتصادی 
و اس��تفاده از امکاناتی که در پی رابطه با اس��رائیل، 
روس��یه می تواند از آن سود برد، به ویژه در شرایطی 
که تحریم روس��یه از س��وی غ��رب، در پی بحران 
اوکراین به کاهش واردات به این کش��ور و کاهش 
ارزش پول آن منجر ش��ده اس��ت، از دیگر مواردی 
اس��ت که روس ها به آن اندیش��یده اند. مدودف در 
دیدار خود از اس��رائیل به صورت آشکار به این امر 
پرداخت: »حج��م معامالت ما با اس��رائیل می تواند 
30درص��د بیش��تر از حج��م کنونی باش��د، بحران 
اقتص��ادی جهانی، کاه��ش ارزش روبل و همچنین 
کاهش واردات به روسیه موجب این وضعیت شده 
اس��ت. از این رو هدف تحریک و تش��ویق تجارت 

روابط روسیه و اسرائیل و جایگاه 
مقاومت در معادالت روس ها
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متقاب��ل در زمینه ه��ای ان��رژی، گاز، کش��اورزی، 
داروس��ازی، تکنولوژی است که برای هر دو طرف 

مزایای کسب و کار را موجب می شود«.
میانجی گری اسرائیل برای روسیه، یکی دیگر از 
دستاوردهایی اس��ت که می تواند انگیزه قابل قبولی 
برای تداوم رابطه دوستانه مسکو و تل آویو به شمار 
آید. این امر به باور برخی کارشناسان در قضیه تنش 
روسیه و ترکیه به وقوع پیوست و بر این اساس دیدار 
ژوئ��ن 2016 نتانیاهو و پوتین، با هدف میانجی گری 
تل آوی��و در رابطه مس��کو و آن��کارا انجام گرفت. 
اگرچه اس��رائیل برای میانجی گری در این قضیه به 
واسطه روابط غیرمس��تحکم خود با ترکیه، مناسب 
نبود اما در مقابل، میانجی گری میان آمریکا و حتی 
اروپا با روسیه، از جمله عرصه هایی است که اسرائیل 
می تواند در آن به خوبی به نفع روس��یه، ایفای نقش 
کند. ضمن آنکه روس��یه با وجود اسرائیل می تواند 
انس��جام جبهه غرب علیه خود را بشکند و از اجماع 
حداکثری بازیگران مه��م علیه خود ممانعت نماید. 
خودداری اس��رائیل از همراهی با تصمیمات تنبیهی 
روس��یه در بح��ران اوکراین مهمتری��ن نمونه از این 

صف شکنی به شمار می آید. 
در مقاب��ل، اس��رائیل س��اخت روابط��ی مؤثر و 
با ثبات با روس��یه را به عنوان کش��وری که نزدیک 
مرزهای��ش ق��رار گرفت��ه، در نظ��ر دارد. اگرچ��ه 
همکاری چندوجهی روس��یه با ای��ران مانع بزرگی 
برای مش��ارکت همه جانبه میان اس��رائیل و روسیه و 
تبدیل آنها به متحدان اس��تراتژیک است و تل آویو 
از این مس��ئله رضایت ندارد اما تالش برای کس��ب 
حداکثر منافع از سوی اسرائیل حتی با توجه به رابطه 
روسیه و ایران همواره مورد نظر این رژیم بوده است. 
روسیه برای اسرائیل جایگزین قابل قبولی در مقابل 
غرب اس��ت. رابطه با روس��یه برای اسرائیل، فارغ از 
بهانه گیری های غربی ها از اسرائیل است. بده بستان، 
معامل��ه و چانه زنی در مورد منافع مش��ترک، امری 
شناخته ش��ده برای هر دو طرف اس��ت و بر خالف 
غرب، روس��یه در چانه زنی و بده بستان های سیاسی 
به دنبال اقناع وجدان آرمان گرایانه به س��بک غربی 

نیست بلکه بهینه سازی منافع کشورش را ارجح بر اخالق مداری های دست 
و پاگیر اروپایی ها می داند. این مسئله واهمه اسرائیل را در مداخله گری های 
روسیه در س��وریه و نیز در همکاری های مختلف با ایران کاهش می دهد 
زیرا روس ها بر مبنای موازنه مثبت، سیاس��ت خارجی خود را پیش برده و 
حاضر به دلخوری متحدان خاورمیانه ای خود نیس��تند. در واقع روس��یه به 
دنبال آن است که از سوی کلیت منطقه و یا دست کم بازیگران مهم آن، 
به عنوان بازیگری تأثیرگذار و مهم شناخته شود. تنها در این شرایط است 
که آمریکا و غربی ها ناگزیر به پذیرش نقش تأثیرگذار روسیه با مختصات 
و ویژگی های و نیز ادعاهای کنونی آن خواهند ش��د. در این میان اسرائیل 

نقش مهمی را ایفاء می کند. 
عامل دیگری که اسرائیل در حال حاضر برای دستیابی به آن از خالل 
روابط خود با روس��یه دنبال می کند، کنترل سوریه و تضمین خطوط قرمز 
خود است. به نظر می رسد روسیه در راستای همان نقش آفرینی تأثیرگذار، 
قبل از ورود به جنگ سوریه نیز به دنبال اعمال قواعد تعامل و تفاهم میان 
جبهه های مختلف درگیر در جنگ این کش��ور بود. از این رو شاید بتوان 
گفت حتی ورود مس��کو به عرصه س��وریه بر خالف آنچه بسیاری تصور 
می کنند، با اس��تقبال تل آویو همراه شد زیرا جنگ روسیه با افراط گرایان 
نه تنها خطر بلندمدت آنه��ا را برای این رژیم کاهش می داد بلکه حضور 
روسیه، ضمانت قابل قبولی برای رعایت خطوط قرمز اسرائیل با هزینه ای 
کمتر بوده اس��ت. از این رو، اسرائیل در دیدار سال 2015 خود با پوتین به 
صراحت خطوط قرمز اسرائیل مبتنی بر کنترل حزب اهلل و نظارت بر تبادل 
تس��لیحات آن از سویی و از س��وی دیگر بلندی های جوالن و حفظ این 
منطقه از حضور نیروهای مقاومت را مشخص کرد. رویکرد مسالمت آمیز 
روس��یه نس��بت به بمباران مواضع حزب اهلل در مواقعی که اسرائیل ادعای 
تبادل سالح سنگین میان ایران و حزب اهلل را دارد، در چارچوب این توافق 
قابل تبیین است. اگرچه دمشق از این توافق روسیه و اسرائیل رضایت ندارد 
اما روس ها بر حفظ آن تأکید داش��ته و پیش��برد معامله ای را که با اسرائیل 
کرده اند، حائز اهمیت می دانند. با این حال نقش روس��یه در جلوگیری از 
برخورد نظامی میان اس��رائیل و سوریه حتی مورد تأکید بشار اسد نیز بوده 
اس��ت و اسد پس از برخوردی که میان موشک های سوری و هواپیماهای 
اس��رائیلی در دو ماه اخیر پیش آمد، به صورت آشکار بر این مسئله صّحه 
گذاش��ت. در 17 مارس نیروهای نظامی س��وری و اس��رائیلی به س��مت 
یکدیگر ش��لیک کردند. به گفته منابع اسرائیلی نیروهای دفاعی سوری به 
سوی یک هواپیمای نظامی اسرائیلی که به قصد حمله به مواضع حزب اهلل 
وارد حریم هوایی سوریه شده بود، آتش گشودند و بر اساس منابع سوری 
که تل آویو آن را تأیید نکرد، این هواپیما را ساقط کردند. برخی منابع این 
خبر را این گونه مطرح کردند که موش��ک ضدهوایی س��وری در تعقیب 

ل
حلی

ت
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جنگنده اس��رائیلی وارد حریم هوایی اس��رائیل شده و اس��رائیل ناگزیر به 
پرتاب موش��ک آرو2 برای س��رنگون کردن موشک س��وری شده است. 
چند روز پس از آن یک پهپاد بدون سرنش��ین اس��رائیلی توسط نیروهای 
سوری ساقط شد، رویدادی که هر دو طرف آن را تأیید کردند. آیگدور 
لیبرمن وزیر جنگ رژیم صهیونیس��تی در پی ای��ن برخوردها، اعالم کرد 
که اگر چنین اقداماتی ادامه یابد، اس��رائیل سیس��تم دفاع هوایی سوریه را 
نابود خواهد کرد. در این میان بش��ار اس��د رئیس جمهور سوریه، دفاع از 
مرزهای کش��ور را حق و وظیفه کش��ورش توصیف کرد. س��فیر اسرائیل 
نی��ز در پی این رویداد، به کرملین احضار ش��د. اگرچه اقدام اس��د در دو 
برخورد اخیر با هواپیماهای اسرائیلی می تواند بر اساس چراغ سبز کرملین 
یا اقدامی مقطعی و تکرارنشدنی ارزیابی شده و یا حتی تصادفی و بر مبنای 
ناهماهنگی میان مس��کو و دمشق تحلیل شود اما اهمیت حضور روسیه در 
سوریه را بیش از پیش نشان داد. بر این مبنا حضور روسیه در سوریه، نه تنها 
اجازه بلندپروازی های خارج از مذاکرات مس��کو و تل آویو را به اسرائیل 
نمی دهد، بلکه جبهه مقاومت را نیز از درگیری گسترده با اسرائیلی ها و در 

نتیجه بازشدن جبهه دیگری در مقابل اسرائیل، بازمی دارد.

روابط روسیه و اسرائیل و جایگاه جمهوری اسالمی ایران
بالندگی روابط روسیه و اس��رائیل و نیز دستاوردها و اهدافی که این 
رابطه را مس��تدام می کند، امری آش��کار و ملموس در فضای کنونی 
بین المللی اس��ت. س��ؤال مهم آن اس��ت که در این رواب��ط جایگاه 
جمهوری اسالمی ایران در کجا قرار گرفته است؟ آیا می توان روابط 
روس��یه و جبهه مقاوم��ت با محوریت ای��ران را تاکتیکی و در مقابل 
روابط اس��رائیل و روسیه را اس��تراتژیک توصیف نمود؟ آیا روسیه 

ایران را قربانی روابط خود با اسرائیل خواهد کرد؟ 
همان گونه که اصل »بازگش��ت به خاورمیان��ه« که پس از روی کار 
آمدن پوتین در دستور کار دولت وی قرار گرفت، موجب بهبود روابط 
این کش��ور با اسرائیل ش��د، روابط روس��یه و ایران نیز مورد بازتعریف 
جدی قرار گرفت. وی تالش کرد با دوست و دشمن به صورت یکسان 
برخ��ورد کند تا بتواند منافع مورد نظ��ر را از قِبَل بازتعریف روابط خود 
به دس��ت آورد. رابطه روسیه با ایران بخش��ی از این تالش بود. با وجود 
بی اعتمادی ریشه داری که در تجربه تاریخی ایران نسبت به روسیه وجود 
دارد و با وجود س��ابقه طوالنی آنها در رقاب��ت با یکدیگر، برخی منافع 
مش��ترک، روس��یه و ایران را در کنار یکدیگر قرار داده است که شاید 
نخستین آن را بتوان تقابل ژئواستراتژیک آنها با آمریکا دانست. در بستر 
سیاس��ت خارجی پوتین که بر اس��اس حاصل جمع صفر با غرب، بنیان 
نهاده شد، رابطه با ایران به چند دلیل در دستور کار قرار گرفت: نخست 

اینکه گمان می رف��ت گفتمان »گفتگوی تمدن ها« 
که توسط دولت وقت ایران پیگیری می شد، ایران 
را به آمریکا نزدیک ک��رده و آن را از حوزه نفوذ 
روس��یه خارج کن��د. این در حالی ب��ود که به نقل 
از یکی از وزرای روس��ی، »ب��رای ما ایران طرفدار 
آمریکا، بدتر از ایران هس��ته ای اس��ت«. لغو قانون 
محدودیت فروش تسلیحات به ایران از سوی پوتین 
در سال 2000، اولین نش��انه های تمایل روس ها به 
روابط نزدیک تر با کشورمان توصیف شده است. 
دالیل اقتصادی، دومین دلیل دولت جدید روس��یه 
برای بهب��ود روابط با ایران بود. ایران می توانس��ت 
بازار پرس��ودی برای معامله نظامی و همکاری های 
تسلیحاتی برای روسیه باشد. همچنین ایران و روسیه 
در مبارزه با جدایی طلبان و اقلیت های افراط گرا نیز 

دارای مشترکاتی بودند. 
ع��الوه بر این نگاه روس��یه به جه��ان، لزوم 
برخ��ورداری از متحدان��ی همچ��ون ای��ران را 
ض��روری ک��رده اس��ت. از دید مس��کو ایاالت 
متحده برای مس��کو، همواره نقطه مقابل بوده و 
این تقابل، فارغ از آنکه برخی رؤس��ای جمهور 
همچون ترام��پ به دنبال بهبود روابط با روس ها 
هستند، همچنان ادامه خواهد داشت. مسئله دیگر 
آنکه فرهنگ سیاس��ی در روسیه نیز از این تقابل 
اس��تقبال می کند. سوتالنا الکسویچ روزنامه نگار 
روس��ی و برنده جایزه نوبل ادبیات، می نویس��د: 
»مردم روس��یه، مردم جنگ هس��تند؛ م��ا تاریخ 
دیگری جز این نداریم. ما یا در حال آماده شدن 
برای جنگ هس��تیم و یا در حال جنگ بوده ایم. 
میلیتاریسم روس��ی ریشه در فیزیولوژی روس ها 
دارد«. ساختار سیاس��ی کنونی روسیه که پوتین 
آن را هدایت می کند نیز، برای اهداف داخلی و 
نیز نظم ژئوپلیتی��ک مورد نظر خود به این تقابل 
نیازمند است. بنابراین ایران برای روسیه، جایگاه 
قاب��ل توجهی در مناف��ع ملی و بالطبع سیاس��ت 
خارجی این کش��ور دارد. همان گونه که ارتباط 
با اسرائیل و رعایت خطوط قرمز آن برای روسیه 
حائز اهمیت اس��ت، این کشور نشان داده که به 
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تعهدات خود در قبال جمهوری اسالمی ایران و 
محور مقاومت که ایران جایگاه اصلی را در آن 
دارد نیز پایبند بوده اس��ت. پیشبرد موفقیت آمیز 
موازن��ه مثب��ت در قب��ال بازیگران منطق��ه ای از 
سوی روسیه، نش��ان از پش��توانه ای استراتژیک 
و مس��تحکم در اقدامات این کش��ور داش��ته و 
در نتیج��ه اطمین��ان خاطر متح��دان آن را منجر 
می شود. این مس��ئله در مواضع مختلف روس ها 
خود را نش��ان داده است. انتقاد پوتین از اسرائیل 
به دلیل آنچه وی »اتهامات بی اس��اس« در قضیه 
حمالت شیمیایی اخیر در سوریه نامید، نمونه ای 
از استقالل رأی روسیه و پایبندی به تعهدات خود 
در قبال مقاوم��ت بود. پوتین در پی موضع وزیر 
جنگ رژیم صهیونیستی که اذعان داشته اطمینان 
100درصد دارد که مسئول حمله شیمیایی اخیر 
در س��وریه، بشار اسد اس��ت، در تماس تلفنی با 
نخست وزیر رژیم صهیونیس��تی، به انتقاد از این 
رویکرد پرداخت و گفت: »اتهامات بی اس��اس، 
قب��ل از تحقیق��ات کامل و بی ط��رف بین المللی 
برای ما غیرقابل قبول اس��ت«. دیمیتری پسکوف 
سخنگوی کرملین نیز نسبت به قضاوت عجوالنه 
غرب نس��بت به اسد در حمله ش��یمیایی اخیر به 
خان شیخون در اس��تان ادلب، هشدار داد. پیش 
از آن نیز در جریان ورود جنگنده های اسرائیلی 
در ماه مارس/اس��فند، به حریم هوایی س��وریه، 
سفیر رژیم صهیونیس��تی از سوی مسکو احضار 
شد. اگرچه سفارت اسرائیل از اظهارنظر دربارۀ 
احضارش��دن سفیر خود در مس��کو امتناع کرده 
بود اما وزارت امور خارجه روس��یه به صراحت 
اعالم کرد که احضار س��فیر رژیم صهیونیس��تی 
در خصوص »حوادث اخیر در سوریه و اطراف 
آن« بوده اس��ت. رسانه های اس��رائیلی نیز مدعی 
شده بودند که این جنگنده ها کاروان تسلیحاتی 
حزب اهلل لبن��ان را هدف قرار داده اند اما با توجه 
به واکنش روس��یه می توان گفت اسرائیل خارج 
از مذاکرات و توافق های فیمابین خود و روس ها 
عم��ل کرده اس��ت. از ای��ن رو به نظر می رس��د 

روسیه ش��ریکی قابل اعتماد برای جمهوری اس��المی ایران است به 
شرطی که انتظار از آن در چارچوب تعهدات مورد توافق این کشور 
باش��د. در واقع جمهوری اسالمی ایران نباید از روسیه انتظار رویکرد 
و عملکرد همس��ان ب��ا خود در رابطه با اس��رائیل، آمریکا و غرب را 
داش��ته باش��د؛ زیرا دو کش��ور اگرچه دارای اش��تراک نگاه و منافع 
هستند اما رویکرد روس��یه در منافعی ریشه دارد که این کشور برای 
خود تعریف کرده است و نه تنها در قبال ایران بلکه در قبال بازیگران 
دیگر همچون اس��رائیل نیز بر اساس قواعد حاکم بر منافع خود عمل 
می کند و تعهدات را بر اساس آنها می پذیرد؛ تعهداتی که صراحتاً در 
مذاکرات و چانه زنی  با طرف های خود بر آنها تأکید می کند. روسیه 
این تعهدات را نه کمتر و نه بیشتر در عرصه عمل اجرا می سازد حال 
ممکن اس��ت طرف این تعهدات، جمهوری اسالمی ایران، سوریه و 

فلسطین باشد و یا رژیم صهیونیستی. 
در حال حاضر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بر این مسئله 
تأکید دارد که ائتالف پوتین و ایران در س��وریه در آینده ای نزدیک 
فرومی پاش��د. این در حالی است که در وضعیت کنونی روسیه جای 
آمریکا را در خاورمیانه به ویژه س��وریه گرفته است. در صورتی که 
روس��یه بنا بر آنچه آمریکا می خواهد از منطقه خارج شود، نتیجه آن 
در حض��ور فع��ال آمریکا و در نهایت ضعف روس ها خود را نش��ان 
می دهد. بنابراین، روس��یه بر ه��م زدن ائتالف با ایران را باید با هزینه 
بازگش��ت قدرتمن��د آمریکا به منطق��ه، بپردازد؛ مس��ئله ای که برای 

روس ها خط قرمز به شمار می آید.

روسیه و فلسطین
رویکرد روس��یه در قبال فلسطین بر اساس چندین عامل تعیین می شود 
ک��ه مهمترین آنها عبارتند از: نخس��ت؛ نقش آفرینی مؤثر روس��یه در 
مهمتری��ن مناقش��ه خاورمیانه به گونه ای که موضع روس��یه از س��وی 
طرف ه��ای منطقه ای و فرامنطقه ای ش��ناخته ش��ود. دوم؛ تالش برای 
حفظ توازن و تعادل در روابط روس ها با مثلث اس��رائیل؛ تش��کیالت 
خودگردان و گروه های فلس��طینی کرانه باختری و کش��ورهای عربی 
حام��ی آنها همچ��ون مصر و قط��ر، گروه های مقاومت غ��زه به ویژه 
حماس و نیز جبهه مقاومت منطقه ای با محوریت ایران. سوم؛ مشغولیت 
روس��یه در مناقشه فلسطینی- اس��رائیلی، باید دستاوردهای قابل قبولی 
در چارچوب منافع ملی روس ها داش��ته و صرفاً پرداخت هزینه بدون 
دس��تاورد ملموس، نباشد. بر اس��اس این موارد، اگرچه روسیه مایل به 
ایفای نقش میانجی گرایانه در رابطه با اس��رائیل و فلس��طین اس��ت اما 
ورود عجوالنه به این فضا را در چارچوب منافع خود نمی داند. از نظر 
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روس��یه، اسرائیلی ها به دلیل خودداری از عقب نشینی از کرانه باختری 
و فلس��طینی ها به دلیل اقدامات خشونت آمیز علیه صهیونیست ها، مانع 
پیشبرد مذاکرات و دستیابی به توافق شده اند. از این رو مسکو خود را 
ناتوان  از آن می داند که وارد این مناقش��ه ش��ده و در این تسلسل باطل 
گرفتار آید. مسئله دیگر آنکه مسکو تا قبل از بسته نشدن پرونده سوریه 
و خروج موفقیت آمیز روس��یه از آن خواهان ورود به سایر پرونده ها و 
شکاف های منطقه ای نیس��ت. با این حال سؤال این است که شناسایی 
قدس غربی به عنوان پایتخت اسرائیل با چه انگیزه ای از سوی روس ها 
صورت گرفت؟ برای پاس��خ به این س��ؤال باید به این نکته توجه کرد 
که روس��یه اقدام نامتعارف و دور از ذهنی به نفع اس��رائیل انجام نداده 
اس��ت. فارغ از رابطه دوس��تانه و نزدیک مس��کو و تل آویو، شناسایی 
قدس غربی، گامی در راس��تای طرح دودولتی و بازگشت اسرائیل به 
مرزهای 1967 بوده اس��ت ک��ه غربی ها اعم از آمری��کا و اروپا و نیز 
تشکیالت خودگردان و کش��ورهای عربی منطقه، تالش می کنند آن 
را بر اس��رائیلی ها بقبوالنند و صهیونیست ها را به عقب نشینی از اراضی 
اشغال ش��ده خارج از مرزهای 1967، وادار کنند و اسرائیل با بهانه های 
مختلف، به یکه تازی ادامه داده و منکر تش��کیل کش��ور فلسطین شده 
اس��ت. اگرچه موضع روس��یه بر خالف رویکرد جمهوری اس��المی 
ایران، به مسئله فلسطین است اما انتظار اینکه روسیه که دارای روابطی 
نزدیک و دوس��تانه با اس��رائیل اس��ت، رفتاری همچون ایران در قبال 
مس��ائل فلسطین داشته باشد، ساده اندیش��انه و ناشی از ناآگاهی و نبود 
شناخت در مورد روسیه و نیز مناسبات ایران و روسیه است. نکته دیگر 
آنکه روسیه در کنار شناسایی قدس غربی، قدس شرقی را نیز به عنوان 
پایتخت دولت آینده فلسطین به رسمیت شناخت؛ امری که اسرائیلی ها 
سالهاس��ت آن را رد کرده و هیچ اعتباری برای آن قائل نیس��تند و در 
س��ال 1980 با تصویب قانون کنس��ت، ادعای مالکی��ت کل قدس را 
قانونی نیز کردند. از این رو اقدام روسیه در شناسایی بخشی از قدس به 
عنوان پایتخت اسرائیل عالوه بر اینکه ریشه در روابط دوستانه مسکو و 
تل آویو و رقابت با واش��نگتن دارد باید بر مبنای زیرکی روسیه تحلیل 
ش��ود. روس��یه با این اقدام از آن رو که نخستین کشور شناسایی کننده 
بود، ضمن آنکه گوی س��بقت را از آمریکا و دولت ترامپ که سخن 
از انتقال پایتخت به عنوان امتیازی برای اسرائیل زده است، ربود، بلکه 
اس��رائیل را نیز در یک تطمیع انجام ش��ده گرفتار کرد. یعنی شناسایی 
ق��دس غربی در قبال شناس��ایی قدس ش��رقی برای فلس��طینی ها را به 
اسرائیل دیکته کرد و مهم تر از آن سنت شناسایی قدس غربی را برای 
س��ایرین به گونه ای بنیان نهاد که بر شناس��ایی قدس ش��رقی و کشور 

آینده فلسطین در آن تأکید شود.

نتیجه گیری
تجربه چند س��اله اخیر این را نش��ان می دهد 
که اوضاع هر چقدر پیچیده باش��د، روس��یه 
و ایران دلیلی برای دوس��تی با یکدیگر پیدا 
خواهن��د کرد. با این حال توجه به یک نکته 
بس��یار مهم است و آن بازی در زمین روسیه 
و مدیری��ت انتظ��ارات جمهوری اس��المی 
ای��ران از این کش��ور در چارچ��وب قواعد 
بازی در این زمین اس��ت. روس ها بر اساس 
منافع خ��ود خواهان حض��ور در خاورمیانه 
و نزدیک��ی با بازیگران مط��رح آن همچون 
ایران که با دش��من دیرینه آنها یعنی آمریکا 
روابط تنش آلود دارد، هس��تند. در این میان 
برای رابطه با اس��رائیل نیز جای��گاه ویژه ای 
قائل هستند و آن را راهکاری برای شکست 
ت��الش غ��رب ب��رای منزوی کردن روس��یه 
می دانند. در واقع روس��یه ب��ر این امر واقف 
اس��ت که هر چه روابط خود را با بازیگران 
مهم در سطح منطقه، گسترده تر سازد، برنامه 
غربی ها برای تحمی��ل انزوای تنبیهی مربوط 
ب��ه بح��ران اوکراین را خنث��ی خواهد کرد. 
از ای��ن رو، حضور در خاورمیان��ه، رابطه با 
جبه��ه مقاومت به ویژه ای��ران و نیز رابطه با 
رژیم صهیونیستی برای روس ها حائز اهمیت 
اس��ت. در ای��ن میان، ای��ران اگ��ر خواهان 
حمایت بیشتر روس ها از مقاومت و پایبندی 
بیش��تر به منافع و مطالبات خود اس��ت، باید 
تالش کند با چانه زنی، مذاکره و بده بس��تان 
سیاسی، منافع بیشتری برای روس ها تعریف 
ک��رده و در ی��ک ب��ازی عاقالن��ه، پایبندی 
روس ها را به خ��ود تضمین کند. البته این به 
معنای سرسپردگی به هر هزینه ای به روس ها 
منفعت خواهی روس ها،  اتفاقاً  نیس��ت چون 
هوش��یاری و زیرکی ایران را در همگامی با 

آنها می طلبد.
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