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Abstract
Introduction: Despite being on the anti-Israel front, Russia has put the
policy of strategic closeness with this actor on its agenda. Various
micro and macro factors have been involved in Russia’s decisionmaking process regarding proximity to Israel in a typical and complex
manner. These influencing factors on Russia's foreign policy have
continued since the collapse of the Soviet Union, so that the current
cooperation and interaction between Russia and Israel in regional and
international developments has introduced Russia as a strategic
partner in international forums.
Research Question: What role do micro and macro factors play in
Russia's decision-making regarding its strategic approach to Israel? At
the same time, its purpose is to give priority to the importance of the
factors influencing Russia's behavior and foreign policy regarding
Israel, especially during Putin's presidency.
Research Hypothesis: The research hypothesis indicates that the
strategic approach to Israel in foreign policy was caused by various
factors in Russia's decision-making process. These factors have had
different degrees of effectiveness at the micro and macro levels and
have restructured the strategy of getting closer to Israel. During Putin's
presidency, the role factor and then environmental variables have been
more effective than other factors in this decision.
Methodology (and Theoretical Framework if there are): In this article,
the authors have investigated the topic and hypothesis of the article
with qualitative content analysis method based on inductive approach.
In order to explain Russia's foreign policy towards Israel, while
paying attention to the level of macro analysis, factors at the level of
micro analysis should also be studied. Therefore, to explain Russia's
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foreign policy towards Israel, we have used James Rosena's theory to
provide a more accurate and comprehensive explanation of foreign
policy by combining two levels, macro and micro. Therefore, in the
analysis of Russia's foreign policy towards Israel, four variable factors
of the individual, role, government and society at the micro level and
environmental variables at the macro level have been emphasized.
Nevertheless, the factors affecting Russia's foreign policy at the micro
and macro levels have evolved based on a causal sequence and have
become a fixed pattern in Moscow's foreign policy. According to
Rosena, these factors have had different effects on Russia's foreign
policy. Therefore, each of these factors have played significant role in
Russia's decision to adopt a strategic approach towards Israel.
Results and Discussion: The findings indicate that the individual
factor including the norms, beliefs and perceptions of decision makers
is an important principle. During Putin's presidency, the feeling of the
same language has affected relations between Moscow and Tel Aviv.
However, during the presidency of Yeltsin and Medvedev, Western
tendencies have been more effective in Moscow's strategic approach
to Tel Aviv. In James Rosena's theory, the role of decision makers in
the government's foreign policy behavior is considered an effective
factor. Russia's formal and informal laws emphasize the important role
of president in directing the foreign policy. The President of Russia
determines Russia's foreign policy by appointing the Minister of
Foreign Affairs and his board as the main representative of the
government. Putin has made the best use of his position and role for
the strategic neighborhood with Israel and can give importance to his
role in the formation of the strategic neighborhood policy with Israel
according to national and international considerations. Therefore, the
role factor has priority over other factors. Although the dimension of
role has affected the relationships between the two actors during
Yeltsin's presidency, but the role of president was less prioritized in
Medvedev's period. Governmental structure as an important variable
in James Rosena's theory has influenced foreign policy. Since the
Russian political system is a combination of democracy and
authoritarianism, many democratic institutions do not have a special
place in Russian foreign policy. Therefore, Russia's foreign policy is
formulated and implemented around the axis of the executive power in
such a way that we observe the increased role of the executive power
as a main and important variable in proximity to Israel across the
diplomatic history. In addition, the role of the executive branch in the
Kremlin's foreign policy has been significantly strengthened during
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Putin's presidency and other institutions establish diplomatic relations
within the framework of the president's foreign policy. Social and
non-governmental aspects are another variable that have been capable
of affecting Russia's foreign behavior in such a way that the executive
power and its relevant institutions in formulating and implementing
foreign policy constantly interact with influential groups, such as the
pro-Western moderate network, Jewish organizations, media, etc. and
have affected the formation of the consensual nature of Russia's
foreign policy against Israel. Based on environmental variables,
Israel's role in solving Russia's disputes with the United States,
cooperation in the fight against terrorism, developments in the Middle
East and the Caucasus have led to the development of a neighborly
approach in Russia's foreign policy.
Conclusion: With the election of Putin to the presidency, Russia's
foreign policy has changed its direction to use Israel as a tool to gain
advantage from the West and the United States in order to achieve its
goals by exerting pressure on Israel in international and regional
developments. Putin knows that Israel's need for Russia to guarantee
its security in the developments in the Middle East, especially the
Syrian crisis, may meet Moscow's foreign policy goals and priorities.
So, in Putin's presidency, environmental variable is prioritized after
the role factor. In a general view, all five factors have not only
influenced Russia's foreign policy, but also interacted with each other.
Keywords: Israel, Decision Making, Middle East, Russia, Foreign
Policy
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عوامل مؤثر بر تصميمسازي روسيه نسبت به اسرائيل
علیاكبر جعفري*
دانشیار ،گروه روابط بینالملل ،دانشکدة حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه مازندران

جواد شفقتنيا آباد
کارشناسی ارشد ،گروه روابط بینالملل ،دانشکدة حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه مازندران
(تاریخ دریافت -1399/12/10 :تاریخ تصویب)1401/01/31 :

چکيده
روسیه همزمان با قرارگرفتن در جبهۀ مخالف اسرائیل ،سیاست نزدیکی راهبردی به اینن بنازیگر را در
دستور کار خود قرار داده است .عوامل منثرری در سن

کنالن و خنرد در تصنمیمسنازی روسنیه در

نزدیکی با اسرائیل بهصورت معمول و پیچیده دخیل بودهاند .این عوامل تأریرگذار در سیاست خنارجی
روسیه ،از زمان فروپاشی اتحاد شوروی تاکنون پیوستگی و استمرار داشتهاند ،تاجاییکه س

همکاری

و روابط کنونی روسیه با اسرائیل در تحوالت من قه و بینالملل ،جایگاه روسیه را در مجامع بینالمللنی
بهعنوان شریک راهبردی نشان داده است .با توجه به اهمیت موضوع ،در این نوشتار در پی پاسخ به این
پرسشها هستیم که چه عوامل مهمی در س

کالن و خرد در تصمیمسازی روسیه نسبت بنه نزدیکنی

راهبردی با اسرائیل تأریرگذار بوده است؟ همچنین چگونه برخی از عوامل نسبت بنه برخنی دیگنر بنر
رفتار و مواضع سیاست خارجی روسیه بهویژه در دوران پوتین در برابر اسرائیل اهمیت بیشتری داشنته
است؟ در پاسخ این فرضیه م رح می شود که نزدیکی راهبردی با اسرائیل در سیاست خنارجی ،نتیجنۀ
وجود عواملی در فرایند تصمیمسازی روسیه بوده است که البته در س

کالن و خنرد بنا درجنههنای

متفاوت از تأریرگذاری ظاهر و به بازتولید راهبرد نزدیکی با اسرائیل در سیاست خارجی روسنیه منجنر
شده است .در دوران ریاست جمهوری پوتین ،عامل نقش و بعد از آن متغیر محی نی نسنبت بنه دیگنر
عوامل بر این تصمیم تأریر بیشتری داشته است .روش پژوهش در این نوشتار تحلیل محتوای کیفنی بنا
رویکرد استقرایی است و از نظریۀ جیمز روزنا برای تبیین این موضوع بهره گرفتهایم.
واژگان اصلی :اسرائیل ،تصمیمسازی ،خاورمیانه ،روسیه ،سیاست خارجی.
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مقدمه
نگاهی به تاریخ روسیه نشان میدهد مسکو از زمان فروپاشی اتحاد شوروی ،سیاسنت نزدیکنی
راهبردی را در برابر اسرائیل در دستور کار خود قرار داده اسنت .اتحناد راهبنردی تنلآوینو بنا
ایاالت متحد و حضور در جبهۀ مخالف مسکو به کاربسنت اینن سیاسنت آسنیبی وارد نکنرد.
توافقنامههای جدید و گسترش روابط کنونی در حوزههای مختلف سیاسنی ،نظنامی و امنیتنی،
دو بازیگر را در صحنۀ بینالملل و من قه ،به س حی از همپوشانی و همسنویی در هند هنا و
رفتار رسانده است .بحران سوریه و تحریمهای ایاالت متحد علیه روسیه ،افقهای جدیندی در
روابط مسکو و تلآویو گشود .بنابراین ،تبیین میزان توسعۀ روابط دو بنازیگر در سن
کالن اهمیت دارد .جدا از توجه به س

تحلیل کالن ،عوامل تأریرگذار در س

تحلینل

تحلیل خرد بر

سیاست خارجی و فرایند تصمیمسازی روسیه بر راهبرد نزدیکی با اسرائیل انکارناپنذیر اسنت.
از اینرو ،برای شناخت عوامل مثرر بر تصمیمسازی روسیه در برابنر اسنرائیل ،توجنه بنه ینک
س

تحلیل کافی نیست .عوامل تأریرگذار بر سیاست خارجی روسیه در سن

کنالن و خنرد

براساس توالی علی ،استمرار و پیوستگی کامل دارند و در طول زمان به الگوی رفتاری مانندگار
در سیاست خارجی مسکو تبدیل شدهاند .بهگونهای کنه کاربسنت اینن سیاسنت در دورههنای
مختلف ریاست جمهوری روسیه ،سبب تحکیم روابط عمیق تناریخی روسنیه و اسنرائیل شنده
است .انتخاب هریک از این س

ها بهتنهایی ،سبب نادیدهگرفتن جنبههنای معیننی از واقعینت

پدیدهها و کنشهای سیاسی میشود.
از آنجا که تاریخ دیپلماسی بیانگر سن

بناالیی از همگراینی در روابنط دیپلماتینک مینان

مسکو و تلآویو است ،بهنظر میرسد برای شناخت و تبیین عوامل مثرر بر تصمیمسازی روسیه
در برابر اسرائیل با توجه به س تحلیل کنالن ،بایند دربنارة عوامنل سن تحلینل خنرد نینز
پژوهش و م العه کرد .در این نوشتار از نظریۀ جیمز روزنا برای تبینین عوامنل تصنمیمسنازی
روسیه در برابر این بازیگر استفاده میکنیم تا با پیوننددادن دو سن

کنالن و خنرد بنه تبینین

دقیننقتننر و جننامعتننری از سیاسننت خننارجی برسننیم .در بررسننی و تحلیننل عوامننل مننثرر بننر
تصمیم سازی روسیه در برابر اسرائیل به چهار عامل فرد ،نقنش ،متغیرهنای حکنومتی و متغینر
جامعه در س

خرد و متغیر محی ی در س

کالن تأکید شده است .تضمین امنینت اسنرائیل

در تحوالت خاورمیانه و سخنان اخیر رهبران روسنیه بنر تأکیند گسنترش روابنط ،بنر اهمینت
شناسایی عوامل تأریرگذار در سیاستگذاری روسیه در برابر این بازیگر افزوده است.
با توجه به اهمیت موضوع ،در این نوشتار در پی پاسخ به این پرسنشهنا هسنتیم کنه چنه
عوامل مهمی در س کالن و خرد در تصمیمسازی روسنیه نسنبت بنه نزدیکنی راهبنردی بنا
اسرائیل تأریر گذاشته است؟ همچنین ،چگونه برخی از عوامل نسبت به برخی دیگر بر رفتنار و
مواضع سیاست خارجی روسیه بهویژه در دوران پوتین در برابر اسرائیل اهمیت بیشتری داشنته
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است؟ در پاسخ این فرضیه م رح میشود که نزدیکی راهبردی با اسرائیل در سیاست خنارجی،
نتیجۀ وجود عواملی در فرایند تصمیمسازی روسیه بوده است که البته در س کالن و خرد بنا
درجههای متفاوت از تأریرگذاری ظاهر و به بازتولید راهبنرد نزدیکنی بنا اسنرائیل در سیاسنت
خارجی روسیه منجر شده است .در دوران ریاست جمهوری پوتین ،عامنل نقنش و بعند از آن
متغیر محی ی نسبت به دیگر عوامل بر این تصمیم تأریر بیشتری داشته است .روش پژوهش در
این نوشتار تحلیل محتوای کیفی با رویکنرد اسنتقرایی اسنت .بننابراین ،منیکوشنیم بنا تقلینل
اطالعات و دادههنای گنردآوریشنده و اسنتخراا اصنلیتنرین مضنامین موجنود در آن ،بنین
پرسشهای پژوهش و یافتههای بهدستآمده ارتباط ایجاد کنیم و به یک مدل برای ساختار متن
دست یابیم .با توجه به نظریۀ جیمز روزنا بررسی میکنیم که چه عوامل مهمی در سن

کنالن

و خرد در تصمیمسازی روسیه نسبت به نزدیکی راهبردی با اسرائیل تأریر گذاشته است.
پيشينۀ پژوهش
پژوهشهای بسیاری به زبان انگلیسی ولی نه به زبنان فارسنی در منورد موضنوع اینن نوشنتار
منتشر شده است ،ولی تمرکز زیادی بر موضوع عوامل مثرر بر تصمیمسازی روسیه نسنبت بنه
اسرائیل ندارند .رازوکس ( )2008در مقاله «کلیند پاینداری روابنط اسنرائیل و روسنیه» روابنط
تاریخی روسیه و اسرائیل را از دورة اتحاد شوروی بررسی میکند .او با بیان عوامل چالشزا در
روابط دو بازیگر ،همکاری کنونی آنها در تحنوالت من قنه و بنینالملنل را رونندی صنعودی
درنظر میگیرد .او تأکید میکند که برنامۀ هستهای ایران و بحرانهای قفقاز ،محدودیتهنایی را
در روابط روسیه و اسرائیل بهوجود آورده است .آوربنو و کالینن ( )2018در مقالنۀ «روابنط
روسیه و اسرائیل با درگیری سوریه متحول شد» با بررسی افزایش س

روابط و توافقنامههای

جدید سیاسی ،نظامی و اقتصادی مسکو و تلآویو1،تأریر روابط دو بازیگر بنر تهنران در بحنران
سوریه را بیان میکنند .آنها اشاره میکنند که روسیه با بنهکناربردن راهبنرد دوسنویه در برابنر
جمهوری اسالمی ایران و اسرائیل ،منافع خود را در سوریه تأمین میکند .موشکووا ( )2018در
مقالۀ «روابط روسیه و اسرائیل :نقش روسزبانان اسرائیل» با بررسی جایگاه مهاجران روستبنار
در اسرائیل ،ادعا میکند که این مهاجران اگرچه نقش تعیینکنندهای در روابط سیاسی روسنیه و
اسرائیل نداشتهاند ،ولی روابط اقتصادی آنها را گسترش دادهاند.
بارمین ( )2018در مقالۀ «روسیه و اسرائیل :محنور روابنط خاورمیاننه» بنا واکناوی روابنط
روسیه و اسرائیل در تحوالت خاورمیاننه نشنان منیدهند روسنیه در بحنران سنوریه مننافع و
مالحظات امنیتی اسرائیل را رعایت میکند .اورلوو ( )2020در مقالنۀ خنود بنا عننوان «عوامنل
اساسی مشارکت روسیه و اسرائیل در دورة جدیند» بنا بررسنی چراینی و چگنونگی گسنترش

1. Moscow-Tel Aviv
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روابط اخیر روسیه و اسرائیل ،نتیجه میگیرد که مبارزه با تروریسم ،روابنط اقتصنادی و تجربنۀ
جنگ جهانی دوم از عوامل مهم تأریرگنذار در نزدیکنی دو کشنور اسنت .کنوالیی ( )1401در
کتاب زمینهها ،عاملها و پیامدهای تحول در سیاست خارجی خاورمیانهای روسیه ،با تمرکز بنر
عوامل تغییرهای سیاست خارجی روسیه در این من قه ،علتهنای گسنترش روابنط روسنیه و
اسرائیل پس از فروپاشی اتحاد شوروی را در ابعناد سیاسنی ،اقتصنادی ،اجتمناعی و فرهنگنی
بررسی میکند .او تأکید میکند اینک ایران یکی از شریکان اصنلی روسنیه در من قنه اسنت و
اسرائیل میکوشد با گسترش روابط با روسیه از نزدیکی تهران و مسکو جلوگیری کند.
رومی ( )1396در مقالۀ «راهبردیشدن روابط روسیه و رژیم صهیونیسنتی در دوره پنوتین»
به ماهیت و چیستی روابط راهبردی روسنیه و اسنرائیل در دوران ریاسنت جمهنوری پنوتین و
تأریر این روابط بر جایگاه و منافع ایران در من قنه منیپنردازد .او منیگویند روابنط روسنیه و
اسرائیل در پرتو تحوالت بینالمللی و با توجه به نیازمندیهای متقابل در س های مختلف بنه
مرحلهای از گفتمان و مشارکت راهبردی رسیده و توانسته است بنر مننافع اینران در تحنوالت
من قه به ویژه بحران سوریه تأریر بگذارد .شعربا

و جرسنت ( )2020در مقالنۀ خنود «روابنط

روسیه و اسرائیل در پرتو نقش من قهای ایران» تغییر روابط روسیه و اسرائیل در دوران پوتین و
تأریر ایران بر این روابط را بررسی کردهاند .آنها میگویند روسیه و اسرائیل در سالهای اخینر
با تغییر رویکرد و در تأریر شرایط بینالمللی روابط گستردهای در ابعاد مختلف تجربه کردهاند.
پژوهشهایی که آوردیم ،کمتر به عوامل تأریرگذار در سیاست خنارجی روسنیه نسنبت بنه
نزدیکی با اسرائیل پرداختهاند .در این پژوهشها به عوامل تأریرگذار در سیاست خارجی روسیه
در س

تحلیل خرد هم کمتر اشاره شده است و نمیتوان تبینین جنامعتنری نسنبت بنه اینن

موضوع داشت .با توجه به تغییر ساختار نظام بینالملل و تحوالت اخیر در من قنه ،آرنار توجنه
کمتری به توافقنامهها و رویدادهای جدید بنین دو بنازیگر دارنند .از ایننرو ،در اینن نوشنتار
میخواهیم با بررسی عوامل مثرر بر تصمیمسازی روسیه نسبت به اسرائیل ،دیدگاه واقنعگنرا و
جامعی به چشمانداز روابط روسیه و اسرائیل و تحلیلگران سیاست خارجی بیندازیم.
چارچوب نظري
تبیین سیاست خارجی ،شناخت عمیقتر و جامعتری از سیاست خارجی دولتها به ما میدهد.
در این نوشتار برای تبیین و تحلیل سیاست خارجی روسیه در برابر اسنرائیل ،از نظرینۀ جیمنز
روزنا استفاده میکنیم .روزنا با ارائۀ نظریهای میانبرد و مختلط ،دو س

تحلیل خنرد و کنالن

در حوزة م العات سیاست خارجی را به یکدیگر پیوند داد .بهاعتقاد روزننا آنچنه در م العنات
سیاست خارجی اهمیت دارد ،نشاندادن شیوة تأریرگذاری عوامل در فراینند سیاسنت خنارجی
است .روزنا میخواهد در تحلیل سیاست خارجی نشان دهد که در چه شرای ی چه عواملی در
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س

کالن و خرد اهمیت بیشتری دارند ( .)Rosenau, 1971:98-99از دیدگاه او رفتار خارجی

دولتها متأرر از پنج عامل فرد ،نقش ،متغیرهنای حکنومتی و متغینر جامعنه در سن
متغیرهای محی ی در س کالن است که مختصر ،آنها را بررسی میکنیم.

خنرد و

 .1فرد :ویژگی های منحصربهفرد تصمیمگیرندگان در ساختار سیاسی قدرت ،نقنش مهمنی
در شکلدهی سیاست خارجی دارد .بهگونهایکه همۀ جنبههای شخصیتی تصمیمگیرنده ،یعننی
ارزشها ،استعدادها و تجربههای پیشین را دربرمنیگینرد و زمیننۀ تمنایز گزیننههنای سیاسنت
خارجی یا رفتارش از دیگر تصمیمگیرندگان میشود.
 .2نقش :مجموعۀ دوم به نقش افراد تصمیمگیرنده ،بدون توجه به ویژگنیهنای شخصنیتی
ایفاکنندگان نقش اشاره دارد.
 .3متغیرهای حکومتی به جنبههایی از ساختار حکومتی تمرکز دارد که گزینههنای سیاسنت
خارجی را مقدور یا محدود میسازد و در کل ،بر آنها تأریر دارد.
 .4متغیر جامعه به جنبههای غیرحکومتی جامعه اشاره دارد که بنر رفتنار سیاسنت خنارجی
تأریر میگذارد .در این زمینه ،جهتگیریهای ارزشی عمدة یک جامعنه ،مینزان صننعتیشندن،
میزان وحدت ملی ،انجمنها ،گروهها و سازمانهای غیردولتی متغیرهایی هستند که در محتوای
آرمانهای سیاست خارجی مشارکت دارند.
 .5متغیرهای محی ی :جنبه های انسانی و غیرانسنانی ،شنامل محندودیتهنا و امکنانهنای
بینالمللی و محی ی کنه در خنارا از دولنت روی منیدهند و گزیننههنای سیاسنت خنارجی
تصمیمگیرندگان را مشروط یا محدود میکند و بهطور کل در تأریر قنرار منیدهند (

Rosenau,

.)1971: 108-109
روزنا بهدنبال نشاندادن میزان نقش هرینک از عوامنل تأریرگنذار در شنکلگینری سیاسنت
خارجی است .بنابراین ،از نظر او میزان نفوذ هریک از عوامل در شکلگیری سیاسنت خنارجی
به دالیل ساختار سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و جغرافیایی در کشورهای مختلف متفاوت اسنت
( .)Rosenau, 1971:110در نگاه کلی ،نظریۀ روزنا با پیونددادن دو س

تحلیل خنرد و کنالن

نگاه جامعتری برای کشف ریشههای عوامل مثرر بر تصمیمسازی روسیه در برابر اسرائیل به ما
می دهد .به باور او میزان تأریرگذاری هریک از عوامل در شکلگیری سیاست خارجی متفناوت
است .در این چارچوب هریک از عوامل در س

خرد و کالن تأریر قابل توجنه و متفناوتی در

تصمیمسازی روسیه نسبت به نزدیکی راهبردی با اسرائیل داشته است.
پيشينۀ روابط روسيه و اسرائيل
نقش مهم اتحاد شوروی در سال 1948در تأسیس اسرائیل ،چرخشگاه روابط روسیه و اسنرائیل
بوده است .انقالب روسیه و نقش مهم یهودیان در این عرصه ،لنین بنیانگذار اتحاد شنوروی را
به سکوت نسبت به اعالمیه بالفور و موافقت با مهاجرت یهودیان

روستبار واداشنت ( Pirzad,
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 .)2015: 27دوران استالین ،بهدلیل حضور گستردة یهودیان در ارتش سر و همراهی با اتحناد
شوروی در پیروزی جنگ جهانی دوم ،زمینۀ حمایت سیاسنی شنوروی از تأسنیس اسنرائیل را
فراهم کرد ( .)Bocharov, 2013: 25در آن زمان استالین بناور داشنت کنه رژینم صهیونیسنتی
سوسیالیستی ،میتواند موقعیت انگلنیس در خاورمیاننه را تضنعیف کنند (.)Razoux, 2008: 2
اگرچه با جنگ اعراب و اسرائیل در سال  1967و حمایت تسلیحاتی و مشناورة نظنامی اتحناد
شنوروی از اعنراب ،روابنط دو بنازیگر ق نع شند ( .)Remez & Ginor, 2017: 337بنا ورود
گورباچف به کرملین و اجرای سیاستهای «گالسنوست»1و «تفکر جدید» ،ضمن بهبود روابنط
دو طر  ،فرصتهای جدیدی برای مهاجرت یهودیان

روسی فراهم شند ( Koolaee & Azizi,

.)2022: 127-131, 137-139
با فروپاشی اتحاد شوروی و رویکارآمدن یلتسین غنربگنرا در سناختار سیاسنی روسنیه،
یهودیان روسی در س گستردهای به اسرائیل مهاجرت کردند .مهاجران روسی ننهتنهنا سنبب
گسترش همکاری شدند ،بلکه تأریر مثبتی بر اقتصاد و صنعت دفناعی داشنتند .بنهگوننهای کنه
دوسوم مهاجران یهودی روستبار ،تحصیالت دانشنگاهی و بنیش از  10درصند آنهنا مندر
مهندسنی داشنتند ( .)Fedorchenko, 2016: 248همکناری در زمیننۀ فنناوری ( ،)1994فننی و
نظامی ( ،)1995ارتباطات پستی ( )1995و ماهوارهای و مخابراتی ( )1996توافقهای مهنم اینن
دوره بودنند ( .)Koolaee& Azizi, 2022: 142-161بنا رسنیدن پنوتین بنه ریاسنت جمهنوری
روسیه ،اسرائیل اهمیت ویژهای در بازیابی جایگاه بینالمللی روسیه پیدا کرد .دورة دوم ریاست
جمهوری پوتین ،اوا همکاریهای سیاسی ،نظامی و اقتصادی دو بازیگر ،بهویژه در حوزههنای
مبارزه با تروریسم ،بحرانهای قفقاز و معامالت بازرگانی بوده است .پوتین نخستینبار در سال
 2005بهطور رسمی به اورشلیم سفر کرد و بر نقش تاریخ و فرهنگ در گسترش روابط سیاسی
تأکید کرد .پوتین از زمان ریاست جمهوری ،خود را پاسدار اقلیت یهود در روسیه و کنل اروپنا
معرفی کرده است (.)Averbukh & Klein, 2018: 2
دوران ریاست جمهوری مدودیف ،موضوع هستهای اینران محنور اصنلی روابنط مسنکو و
تلآویو بود .مهمترین دلیل جلوگیری از عرضۀ سامانۀ دفاعی اس 300بنه اینران در اینن دوره،
تضمین امنیت و منافع اسرائیل بود ( .)Jabbarinasir, 2020: 55در این دوره ضمن شندیدترین
تحریم ها علیه ایران (ق عنامههای  1887و  ،)1929حمایت سیاسی و نظامی روسیه از اسنرائیل
به شکل قابل توجهی افزایش یافت .تناریخ روسنیه نشنان منیدهند دوران ریاسنت جمهنوری
یلتسین و مدودیف ،عصر طالیی روابط روسنیه و اسنرائیل اسنت .پنوتین نینز در معادلنههنای
من قهای و بینالمللی ،مالحظههای امنیتی اسرائیل را در نظر میگیرد .بننابراین ،عوامنل منثرر و

1. Glosnost
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تصمیم ساز مختلفی در سیاست خارجی روسیه بر راهبرد نزدیکی با اسنرائیل تأریرگنذار اسنت.
این عوامل توانستهاند سیاست خارجی روسیه را با ارربخشی بر تصمیمگیرندگان ،معنا بخشنند.
اسرائیل نیز در طول تاریخ با رعایت خ وط قرمز مسکو در معنادالت من قنهای و بنینالمللنی،
ضمن حمایت روسیه در دستیابی به هد های اقتصادی و راهبردی ،روند صعودی به گسترش
همکاریها داده است.
عوامل مؤثر بر تصميمسازي روسيه نسبت به اسرائيل با تأكيد بر نظریۀ جيمز روزنا
در این بخش عوامل مثرر بر تصمیمسازی روسیه نسبت به اسرائیل را تجزیه و تحلیل میکننیم.
س

عالی روابط و همکاریهای اخیر روسیه و اسرائیل در ابعاد مختلف ،جایگاه مسنکو را در

مجامع بینالمللی بهعنوان شریک راهبردی نشان داده است .بنا توجنه بنه اهمینت موضنوع ،از
نظریۀ روزنا برای تبیین این موضوع استفاده میکنیم تا با پیوند دو س

کالن و خرد ،سیاسنت

خارجی را دقیقتر و جامعتر تبیین کنیم .در بررسی و تحلینل عوامنل منثرر بنر تصنمیمسنازی
روسیه در برابر اسرائیل پنج عامل فرد ،نقش ،متغیرهای حکومتی و متغیر جامعه در س خنرد
و متغیر محی ی در س

کالن را بررسی میکنیم:

 .1فرد
در تبیین عوامل مثرر بر تصمیمسازی روسیه ،ویژگیهای افراد تصمیمگیرندة اصلی در سیاست
نزدیکی راهبردی با اسرائیل اهمیت دارد .با توجه به اینکه رئیسجمهور در روسیه ،تصمیمگینر
اصلی در سیاست خارجی است ،باورها ،ارزشها و ویژگنیهنای فنردی او منورد توجنه قنرار
میگیرد .تصور رؤسایجمهور روسیه بر ضندیتنداشنتن اسنرائیل بنا ایندئولوژی کمونیسنت،
موجب گسترش روابط با آنها شده است .یکی از دالیل گسترش روابط با تلآویو در سالهای
نخستین پس از فروپاشی اتحاد شوروی ،برداشت و تصور یلتسین از نشناختن اسرائیل بهعنوان
دشمن ایدههای سوسیالیستی بوده است ( .)Kazan, 2004: 223دلیل این تصور تاحدودی ناشی
از نقش مهاجران یهودی روس تبار کمونیست در تحقق ایدههای صهیونیستی در سنرزمینهنای
اشغالی فلس ین است ( .)Razoux, 2008: 2همچنین ،رهبری اسنرائیل در سنالهنای  1948تنا
 1977توسنط حنزب کنارگر سوسیالیسنت بنوده اسنت (.)Findley & Rothney, 2006: 711
برداشت و تصور مقامهای روسیه از اسرائیل بهعنوان جمعیتی با فرهنگ و ساختار مشابه ،زمینۀ
نزدیکی و گسترش روابط با این بازیگر را در تصمیمگیرندگان سیاست خارجی مسکو بهوجود
آورد .پوتین در سال  2005در مرکز فرهنگی تلآویو ،اسرائیل را ق عۀ کوچکی از خا روسنیه
معرفی کرد (.)Roumi, 2017: 46حس همزبانی میان رؤسایجمهور روسیه و رهبنران اسنرائیل
به عاملی تقویتکننده در نزدیکی مسکو به تلآویو تبندیل شنده اسنت .بنهگوننهای کنه ریشنۀ
بسیاری از نخستوزیران اسرائیل تابهامروز در قلمروی امپراتوری پیشنین روسنیه بنوده اسنت.
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بیتردید حس همزبانی میان تصمیمگیرندگان اصنلی ،زمیننۀ تنداوم روابنط را فنراهم منیکنند
(.)Averbukh & Klein, 2018: 4
احزاب در اسرائیل در تبلیغات انتخاباتی خود با استفاده از زبان روسی ،تمرکز خنود را بنر
مهاجران روسی قرار دادهاند ( .)Orlov, 2020: 109در سند تدبیر سیاسنت خنارجی روسنیه در
سال  2016بر نقش زبان روسی و اهمیت آن در امور فرهنگی و تحکیم اتحاد جامعۀ مهناجران
روسی تأکید شده است ( .)Rashidi, 2019: 82گرایشهای فکری افراد تصنمیمگیرننده ،نقنش
مهمی در تجزیهوتحلیل سیاست خارجی دارد .غربگرایان جایگاه ویژهای در سناختار سیاسنی
روسیه دارند .براساس این رویکرد ،روسیه برای دستیابی به جایگاه بینالمللی و رشد و توسنعۀ
اقتصادی نیازمند گسترش روابط با غرب است .بنابراین ،اعتماد کامل به نهادهای بنینالمللنی و
خوشبینی به همکاری با غرب از هد هنای اصنلی غنربگراینان بنوده اسنت (

& Koolaee

 .)Hadipoor, 2020: 653در این زمینه یکی از دالیل نزدیکی روسیه به اسرائیل در ابتدای پنس
از فروپاشی اتحاد شوروی ناشی از گرایش فکری یلتسین به غرب بنوده اسنت .در اینن دوره،
بیشترین توافقنامهها بین دو طر

بسته شده است ( .)Koolaee & Azizi, 2022: 142- 165در

نگاه کلی ،روسها سیستم ارزشهای خود را بنهعننوان سیسنتم ضندغربی در نظنر ندارنند .از
سویی زمانی که غرب ،اصول و ارزشهای سیاست خارجی روسیه را بنهرسنمیت منیشناسند،
روابط روسیه با غرب نیز گسترش مییابد .از اینرو ،ایدههای لیبرال غنرب در سناختار و سنند
سیاسنت خنارجی جایگناه وینژهای دارد ( .)Arm & Barzegar, 2019: 282همچننین ،نگناه
غربگرا و لیبرال مدودیف بهعنوان عامل تأریرگذار در سیاست خارجی روسیه در برابر اسرائیل
مورد توجه قرار گرفته است .هنوز این نگاه در ساختار تصمیمگیری روسیه نفوذ زیادی دارد.
هویتسازی و دیگرسازی نقش مهمی در سیاستگذاری خارجی دارد .بننابراین ،برداشنت
تصمیمگیرندگان اصلی از وضعیت ،سبب شکلگرفتن هویت خود و دیگری بهعننوان دوسنت،
دشمن و رقیب میشود و این هویت دیگری در جهتگیری سیاست خارجی تأریر داشته است.
برداشت رؤسای جمهور روسیه از اسرائیل در تحوالت خاورمیاننه و نظنام بنینالملنل بنهوینژه
بحران سوریه و گرجستان بهعنوان دوست ،در شکلدهی سیاست نزدیکنی مسنکو منثرر بنوده
است .نزدیکترین عامل تأریرگذار در سیاست خارجی ،ویژگنیهنای فنردی اسنت .از ایننرو،
احساسات ،برداشتها ،گرایشهای فکری رؤسای جمهور روسیه بنر رفتنار سیاسنت خنارجی
مسکو در برابر اسرائیل تأریر داشته است .با توجه به اینکه میزان نزدیکی راهبنردی بنه اسنرائیل
در دوران مختلف ریاست جمهوری روسنیه متفناوت بنوده اسنت ،نقنش عوامنل روانشنناختی
ادراکی در تجزیهوتحلیل عواملمثرر بر تصمیمسازی روسنیه اهمینت دارد .برداشنت و تصنور
پوتین در سالهای اخیر از اسرائیل بهعنوان دوست و حامالن فرهنگی روسیه بر رفتار سیاسنت
خارجی روسیه تأریر قابل توجهی گذاشته است.
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 .2نقش
براساس نظریۀ روزنا در تجزیهوتحلیل سیاست خارجی ،میتوان نقشی را که تصمیمگیرنندگان
اصلی در سیاست خارجی دولتها دارند ،بهعنوان عامل تأریرگذار بررسی کرد .در زمیننۀ تبینین
عوامل مثرر بر تصمیمسازی روسیه در نزدیکی راهبردی با اسرائیل ،به نقنش رئنیسجمهنور و
حدود اختیارهایش و نقش وزیر امور خارجه باید توجه کرد .عوامل و انگینزههنای مختلنف و
متفنناوتی در شننکلگیننری نزدیکننی روسننیه بننه اسننرائیل دخالننت دارننند .در ایننن چننارچوب،
رئیسجمهور در دولت روسیه جایگاه مهمنی دارد .بننا بنر قنانون اساسنی فدراسنیون روسنیه،
رئیسجمهور تعیین و رهبری سیاست خارجی روسیه را برعهده دارد و بهعنوان رئنیس دولنت،
نمایندة فدراسیون روسیه در روابط بینالملل است .تقریباً همۀ دیدارها و دیدارهای انجنامشنده
بین مقامهای روسیه و اسرائیل با حضور رئیسجمهور روسیه بوده است .بهگونهای که از سنال
دیدار کردهاند ( Rostami & Pourloghman,

 2018در مورد بحران سوریه بارها پوتین و نتانیاهو
 .)2019: 76همچنین ،در  23ژانویۀ 2020پوتین بنا حضنور در مراسنم هفتنادوپنجمین مراسنم
هولوکاست با نتانیاهو دیدار کرد .بعد از رئیسجمهور ،وزیر امور خارجه نقش دیگری است که
در فرایند سیاستگذاری خارجی روسیه فعال است .وزیر امور خارجۀ روسیه در حوزة مسنائل
سیاست خارجی پیرو رئیس جمهور است .از اینرو ،وزیران امور خارجنه در چنارچوب راه و
روش سیاست خارجی رئیس جمهور با اسرائیل روابط برقرار کردهاند .بهگوننهای کنه سنرگئی
الورو

در دوران ریاست جمهوری پوتین بارها از اسرائیل بازدید کرد.

شاید بتوان گفت نقشهای مختلفی در سیاستگذاری خنارجی روسنیه تأریرگذارنند ،ولنی
هرکدام از آنها نشان میدهد که رئیس جمهور روسیه بهویژه پنوتین از جایگناه و نقنش خنود
بیشترین استفاده را برای نزدیکی راهبردی با اسنرائیل کنرده اسنت و توانسنته بنا درنظرگنرفتن
مالحظات داخلی و بینالمللی به نقش خود بهعنوان رئیسجمهور در شنکلدهنی بنه سیاسنت
نزدیکی راهبردی با اسرائیل اهمیت بخشد.
 .3متغيرهاي حکومتی
براساس این متغیر ،ساختار حکومت یکی از متغیرهای مهم در فراینند تصنمیمسنازی سیاسنت
خارجی است .بنا بر قانون اساسی روسیه ،تصمیمگیری و اجنرای سیاسنت خنارجی در حنوزة
اختیارهای قوة مجریه است .از زمان ریاست جمهوری پوتین قدرت در سیاست خارجی توسط
قوة مجریه بهشدت متمرکز شده است و قوة مقننه و قضائیه نقش خاصی در سیاسنت خنارجی
روسیه ندارد ( .)Omelicheva, 2013: 103-104قوة مقننه روسیه تاحندودی توانسنته اسنت در
نزدیکی روسیه با اسرائیل نقش مهمی ایفنا کنند .در اینن زمیننه ،روابنط نزدینک مجلنسهنای
قانون گذاری روسیه و اسرائیل ،زمینۀ تصویب قانون سفر بدون ویزا بنرای دو طنر را فنراهم
کرده است ( .)Bocharov, 2013: 25بنا بر قانون اساسی روسیه ،رئیسجمهور بنهعننوان رئنیس
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قوة مجریه در سیاست خارجی روسیه نقش اصلی دارد .در چند دهۀ اخیر توافقها و دیدارهای
انجامشده بین رؤسای جمهور روسیه با رهبران اسرائیل در مسئلۀ تحوالت خاورمیاننه و برنامنۀ
هستهای ایران ،نمایانگر نقش اصلی قوة مجریه در فرایند سیاستگذاری خارجی روسیه است.
کابینۀ دولت یکی از متغیرهای مهم و تأریرگذار در سیاست خارجی روسیه است .هریک از
کابینههای دولت روسیه براساس هند هنای سیاسنت خنارجی بنا برقنراری روابنط تجناری،
اقتصادی ،علمی و موارد دیگر در نزدیکی راهبردی با اسرائیل مثرر بوده اسنت .در اینن زمیننه
همکاریهای فرهنگی ،علمی و آموزش و پرورش روسیه با اسرائیل در قالب انجمنها ،برپنایی
نمایشگاهها و همایشها تأریر درخور توجهی در توسعۀ فرهنگ و زبان روسی در میان یهودیان
روستبار اسرائیل داشته اسنت ( .)Roumi, 2017: 46-47توافنقنامنههنای همکناری در زمیننۀ
تجارت ( ،)1994علمی و فنی ( ،)1994کشناورزی و صننایع وابسنته بنه آن ( ،)1994پزشنکی
( ،)1994ارتباطات پستی ( ،)1995گمر ( ،)1997مبارزه بنا جنرایم (( )1997
 ،)217پژوهشهای فضایی ( ،)2011فناوری هسنتهای ( )2011و ننانو (Averbukh & ( )2016
Kazan, 2004:

 )Klein, 2018: 6بین مسکو و اسرائیل بیانگر نقش تأریرگذار کابینۀ دولت روسنیه در سیاسنت
نزدیکی با اسرائیل است.
پننس از رئننیس جمهننور و هیئننت دولننت ،نیروه نای مسننل و نهادهننای امنیتننی بننا انجننام
توافقنامههای نظامی و همکاری های اطالعاتی با اسرائیل ،نقش قابل تنوجهی بنر توسنعۀ اینن
سیاست خارجی داشتهاند .در این زمینه روسنیه بنهدلینل پیشنرفتهبنودن اسنرائیل در تجهینزات
راداری و رادینویی ،بنه تولیند محصنوالت مشنتر نظنامی پرداختنه اسنت (

& Shariatinia

 .)Miremadi, 2015: 114تولید محصوالت مشتر  ،نقش مهمی در نزدیکی روسیه به اسنرائیل
داشته است .بر این مبنا در سال  2019شرکت اسرائیلی جنرال رباتیک بنه سناخت ربناتهنایی
نظامی در روسیه اقدام کرده است ( .)Sputnik News, 2019تبادل اطالعاتی و نظامی روسیه بنا
اسرائیل در مورد دریافت کدهای پهبادهای اسرائیلی گرجستان و دراختیارگذاشتن سنامانههنای
دفاعی ایران در بهکارگرفتن سیاست نزدیکی روسیه نقش پررنگی داشنته اسنت (

& Mousavi

 .)Naeini, 2019: 505همچنین ،در بحران سوریه ،وزارت دفاع و نهادهای امنیتنی و اطالعناتی
روسیه با مقامهای اسرائیل توافقها و دیدارهای مهمی داشتهانند ( Averbukh & Klein, 2018:
 .)6از اینرو ،نقش این متغیر در سالهای اخینر بنهوینژه در تحنوالت خاورمیاننه در سیاسنت
نزدیکی با اسرائیل بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.
سیاست خارجی دولتها نیز در تأریر ماهیت نظام سیاسی و ساختار دینوانسناالر اسنت .از
آنجایی که نظام سیاسی روسیه ترکیبی از دموکراسی و اقتدارگرایی است ،بسنیاری از نهادهنای
دموکراتیک ،جایگاه ویژهای در سیاست خنارجی روسنیه ندارنند .بننابراین ،سیاسنت خنارجی
روسیه پیرامون محور قوة مجریه تدوین و اجرا میشود .در تناریخ روسنیه نقنش قنوة مجرینه
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بهعنوان یک متغیر اصلی و مهم در نزدیکی با اسرائیل افنزایش یافتنه اسنت .بنهگوننهایکنه در
دوران ریاست جمهوری پوتین بهطور چشمگیری نقش قوة مجریه در سیاست خارجی کرملین
تقویت شده است و نهادهای دیگر در چارچوب روش سیاست خارجی رئیس جمهنور روابنط
دیپلماتیک برقرار میکنند.
 .4متغير جامعه
براساس متغیر جامعه ،ارزشهای مشتر جامعه ،شبکههای غیررسمی و گنروههنای بنانفنوذ و
تاحدودی افکار عمومی نقش مهمی در رفتار تصنمیمگیرنندگان روسنیه در سیاسنت نزدیکنی
راهبردی با اسرائیل داشته اند .چندین مکتب فکری در سیاست خارجی روسیه وجنود دارد کنه
همه بر فرایند تصمیمسازی مسکو در عرصۀ بینالملل تأریر گذاشتهاند .غربگراینان ،روسنیه را
از نظر جغرافیایی و فرهنگی بخشی از غرب میدانند و عالقهمنند بنه توسنعۀ روابنط سیاسنی،
فرهنگی و اقتصادی باربات با همۀ دولتهنای غربنی هسنتند .اینن دیندگاه در دوران ریاسنت
جمهوری یلتسین در ساختار سیاسی کشور مسنلط شند ( .)Rashidi, 2016: 260بهبنود روابنط
روسیه با اسرائیل در این دوره در تأریر اینن نگنرش فکنری بنوده اسنت (

Koolaee & Azizi,

 .)2022: 149-165امروزه غربگرایان با حضور در بدنۀ تصمیمگیری سیاست خارجی روسنیه،
نقش مهمی در توسعۀ روابط روسیه با اسرائیل دارند .با تسلط اوراسیاگرایان ،گسترش روابط با
اسرائیل نیز در اولویتهای سیاست خارجی روسیه قرار گرفنت ( Mousavi & Naeini, 2019:
 .)497سیاست خارجی روسیه در طول تاریخ نشان دهندة مبارزه و رقابت بین این مکتنبهنای
فکری بوده است و هرکدام از آنها بر روابط مسکو با تلآویو تأکید داشتهاند.
در داخل روسیه شبکههای غیررسنمی و گنروههنای بنانفنوذ بنرای تأریرگنذاری بنر رفتنار
تصمیمگیرندگان و گزینههای سیاست خارجی روسیه رقابت میکنند .م العۀ آنها نقش مهمنی
در تبیین و تحلیل درست سیاسنت خنارجی روسنیه دارد .در طنول تناریخ تصنمیمگیرنندگان
سیاست خارجی ،منافع و مالحظههای آنها را در فرایند تصمیمسنازی در نظنر منیگیرنند .در
روسیه گروههای بانفوذ و شبکههای پنهان و غیررسمی متعددی وجنود دارنند (

Omelicheva,

 .)2013: 103-104شبکۀ غربگرای میاننهرو ،از قدرتمنندترین شنبکههنای غیررسنمی کنه در
توسعۀ روابط روسیه با اسرائیل تأریر داشته است .شرکت گاز پروم1و مثسسههای وابسته بنه آن
در درون این شبکه قرار دارند .دوران ریاست جمهوری مندودیف اینن شنبکه قندرت و نفنوذ
زیادی داشته است ( .)Rashidi, 2016: 259بهگونهایکه اکتشا

و استخراا اخیر نفتوگناز در

سواحل مدیترانۀ اسرائیل را شرکت گاز پروم انجام داده است ( .)Roumi, 2017: 50این شنبکه
بهدلیل تمایلهای غربی خود نقش تأریرگذاری در گسترش روابط روسیه با دولتهای غربنی و

1. Gazprom
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اسرائیل در دوران مدودیف داشنته اسنت ( .)Trushin, 2019: 9بنا توجنه بنه اینکنه در دوران
پوتین ،شرکت گاز پروم و مثسسههای وابسته به آن بخشهای مهمی از سهام خود را به دولت
واگذار کردند؛ شبکۀ غربگرای میانهرو بر جهتدهی سیاست خنارجی پنوتین تنأریر گذاشنته
است (.)Omelicheva, 2013: 103-104
سازمانهای یهود روسی از نیمۀ دوم دهۀ  ،1990تأریر زیادی بر سیاست خارجی مسنکو در
برابر اسرائیل داشتهاند .کنگرة یهودیان روسیه1را در سال  1996گروهی از باننکداران بنزر و
کارآفرینان یهودی بهرهبری گوسیلنکی با هد احیای زندگی در روسیه تأسنیس کردنند .اینن
کنگره با متحدکردن سازمانهای مختلف یهودی در سراسنر روسنیه و ایجناد حندود  40مرکنز
من قهای در مسائل فرهنگی ،آموزشی و اجتماعی سرمایهگذاری میکند (
 .)51کنگرة یهودیان روسیه ،کنگرة سازمانها و جوامع یهنودی در

Jabbarinasir, 2020:

روسنیه2،فدراسنیون

جوامنع

یهودی روسنیه )Ekaterina, 2003: 19(3مرکنز جنامع یهودینان مسنکو4،خاننۀ جامعنۀ یهنودی
مسکو5،مرکز فرهنگی یهود6و مانند اینهنا توانسنتهانند بنا انسنجام دروننی ،سیاسنت خنارجی
مسکو را در نزدیکی با اسرائیل برای چند دهه در کنترل خنود بگیرنند (.)Elishev, 2013: 174
هریک از این سازمانها متشکل از شبکهای از مثسسهها و سازمانها و نهادهای متعندد اسنت،
بهطوریکه کنگرة سازمانها و جوامع یهودی روسیه حدود  100سنازمان یهنودی در  68شنهر
روسیه دارد .فدراسیون جوامع یهودی روسیه با ایجاد شبکهای از مثسسهها ،یهودیان در سراسر
فدراسیون روسیه را آموزش میدهد .این سازمانها بهدلیل حمایت از دولت پوتین ،نفوذ زیادی
در دستگاه دیپلماسی روسیه دارند .با کمک این سازمانها ،بسیاری از روزنامههنا و مجلنههنای
یهودی مانند رودنینک7و آلنف در روسنیه منتشنر منیشنوند ( .)Jabbarinasir, 2020: 51اینن
سازمانها توانستهاند در الیههای مختلف تصمیمگیری و تصمیمسازی روسیه نفنوذ کننند و بنا
البیگری در گسترش روابط مسکو با تلآویو نقش مهمی داشته باشند.
رسانهها با تأریرگذاری بر افکار عمومی میتوانند یک موضنوع را در دسنتور کنار سیاسنت
خارجی دولتها قرار بدهند .از این رو ،یکی از دالینل گسنترش روابنط ،تصنویری اسنت کنه
شبکههای تلویزیونی و رسانهها از اسرائیل بنهعننوان ینک رژینم نظنامی و اقتصنادی پیشنرفته
منعکس میکنند .بهویژه اینکه شبکههای رسانهای یهودی روستبار در فدراسیون روسیه بیشنتر
خبرهای اسرائیل را پخش میکنند .بنابراین ،با پخش اخبار مثبت و دستکاری آن ،تأریر وینژهای
1. Russian Jewish Congress
2. Congress of Jewish Organizations and Communities in Russia
3. Russian Federation of Jewish Communities
4. Moscow Jewish Comprehensive Center
5. Moscow Jewish Community House
6. Jewish Cultural Center
7. Rodnik
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در نگرش مثبت روسها نسبت به اسرائیل داشتهاند ( .)Roumi, 2017: 47در نظرسنجی مردمی
مرکز م العات سواال در سال  2017حدود  57درصد جامعۀ روسیه نگرش مثبنت بنه اسنرائیل
داشتهانند ( .)Averbukh & Klein, 2018: 2احسناس شنباهت فرهنگنی روسهنا از جمعینت
صهیونیستی و رهبران آنها ،تأریر چشمگیری بر روابط روسیه با اسنرائیل داشنته اسنت .ریشنۀ
خانوادگی بیشتر رهبران ارشد اسرائیل در قلمروی امپراتوری پیشین بوده است (

& Averbukh

 .)Klein, 2018: 2از اینرو ،فرهنگ روسیه و پیشینۀ خانوادگی رهبران تأریر زیادی بنر جننبش
صهیونیست داشته است ( .)Epshtein & Kuzmin, 2008: 88بهگونهایکه شهروندان روستبنار
بهتقریب یکچهارم از کل جمعیت اسرائیل را تشکیل میدهند ( .)Jabbarinasir, 2020: 49بنر
این مبنا زبان روسی بهعنوان زبان سوم در مدرسههای اسرائیل تدریس میشود و در بین مقامها
و ادارهها استفاده میشنود ( .(Moshkova, 2018: 387-388بننابراین ،وجنود برخنی از عناصنر
فرهنگی مشتر میان دو طر موجب گسترش روابط روسیه با اسرائیل شده است.
تجربۀ تاریخی مشتر میان روسنیه و اسنرائیل در جننگ جهنانی دوم سنبب نزدیکنی دو
بازیگر شد .روسیه و اسرائیل هر ساله برای قربانیان جنایتهای آلمان ننازی در جننگ جهنانی
دوم مراسم و بزرگداشت میگیرند ( .)Roumi, 2017: 47دیدار پوتین از مراسنم هولوکاسنت و
جانبازان یهود روسی در جنگ جهانی دوم ،نمایانگر تأکید بر روابنط تناریخی بنین دو بنازیگر
است ( .)Averbukh & Klein, 2018: 2فعالیت کلیسنای ارتندکس روسنیه در اسنرائیل ،ابنزار
مهمی برای تقویت و گسترش روابط فرهنگی است .با فرستادن گروه نمایندگی ویژه و تأسیس
مرکزی در اورشلیم نقش مهمی در گسترش روابط روسیه داشتهانند .رهبنر کلیسنای ارتندکس
روس و مقامهای دیپلماتیک روسیه بارها از نمایندگی کلیسای خود در اسرائیل بازدید کردهانند
( .)Koolaee& Azizi, 2022: 155بنابراین ،متغیرهای جامعنۀ تأریرگنذار بنر سیاسنت خنارجی
روسیه ،مکتبهای فکری ،فرهنگ ،گروههای بانفوذ و افکار عمومی بر فرایند تصنمیم نزدیکنی
با اسرائیل تأریر داشته است .تصمیمگیرندگان سیاست خارجی روسیه در طول تناریخ در تنأریر
این متغیرها قرار گرفتهاند که همۀ متغیرهای اشارهشده با درجۀ اهمیت متفاوت و به شکلهنای
مختلف بر رفتار سیاست خارجی روسیه در برابر اسرائیل در دورههای مختلف تأریر داشنتهانند.
در نتیجه ،متغیرهای جامعه در محی ی بیرونی از حکومت در کنار عوامل دیگر بر تصنمیمهنا و
شکلگیری سیاست خارجی روسیه تأریر گذاشته است.
 .5متغير محيطی
در چارچوب نظریۀ جیمز روزنا محیط بینالمللی و کنشهای بنازیگران بنر سیاسنت خنارجی
دولتها تأریر میگذارد .تأریر متغیر محی ی بر سیاست خارجی روسیه در نزدیکی با اسنرائیل را
میتوان در چند بعند بررسنی کنرد .روسنیه پنس از شکسنت جننگ سنرد ،بازگشنت قندرت
اوراسیاگرایی و ایجاد یک دنیای چندق بی را اولویت سیاست خارجی خود قرار داد .بننابراین،
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حلوفصل اختال ها با آمریکا و کاهش تحریمهای غرب اهمیت وینژهای بنرای روسنیه دارد.
روسیه میداند البی های صهیونیستی در آمریکا نقش مهمی در دستیابی بنه اینن هند دارنند.
بنابراین ،در طول تاریخ توسعۀ روابط مسکو و تلآویو بهموازات بهبود روابط روسیه و آمریکنا
بوده است .دوران یلتسین بهدلیل همکاری و روابط همهجانبۀ روسیه با آمریکا ،به عصر طالینی
نزدیکی روسیه و اسرائیل مشهور شده اسنت ( .)Freedman, 1995: 233-234همچننین ،بهبنود
روابط روسیه و آمریکا در دوران مدودیف ،روابط روسیه با مخالفان این رژیم را محدود کنرده
بود ( .)Sveshnikova, 2018: 150بهگونهای که در سال  2010مدودیف با هد بهبود روابط با
اسرائیل در راستای تنظنیم دوبنارة روابنط بنا غنرب و آمریکنا بنه تحنریم علینه اینران و لغنو
محمولههای اس  300پرداخت ( .)Trushin, 2019: 10پوتین در جهت هد های اسنرائیل بنه
همکاری و هماهنگی با آمریکا در بعضی از مسائل همچون بحنران سنوریه و مسنئلۀ هسنتهای
ایران پرداخته است .بنابراین ،مسکو توانسته است ضمن گسترش روابط با اسنرائیل از تننش و
تعارض بین خود و آمریکا در تحوالت من قه جلوگیری کند.
با گسترش گروههای افراطی اسالمی در من قه ،روسیه در جهت مبارزه با تروریسم ،روابنط
با اسرائیل را گسترش داده است .روسیه با داشتن حدود  20میلیون جمعینت مسنلمان ،همیشنه
نگران بنیادگرایی اسالمی در فدراسیون روسیه است .افراطگرایی اسالمی در میان مردم مسلمان
روسیه بهویژه من قۀ چچن به شکل چشمگیری رشد کرده اسنت ( Taheri & Hasheminasab,
 .)2010: 224-225درگیری روسیه با جداییطلبان چچنی موجنب گسنترش اسنالم افراطنی در
جمعیت مسلمان فدراسیون روسیه شد .اسرائیل برخال

غرب در مسئلۀ چچن با حمایتهنای

پزشکی و نظامی به مسکو کمک کرد ( .)Abedi, 2009: 123در همین زمیننه ،نیروهنای امنیتنی
اسرائیل در سال  2004بهصورت مخفیانه نیروهای ضدترور روسیه را آموزش دادنند (
 .)2017: 53همچنین ،در سال  2005روسیه کارشناسان خود را به اسرائیل فرستاد تا شبیه دیوار
Roumi,

حائل غزه و کرانۀ بناختری در مرزهنای چچنن طراحنی کننند .اسنرائیل از تجربنۀ روسنیه در
مبارزههای خیابانی در چچن استفاده کنرد ( .)Razoux, 2008: 5بندینترتینب ،در سنال 2010
نهادهای امنیتی و نظامی دو طر در مسکو توافقنامۀ همکاری نظامی  5ساله در منورد مبنارزه
با تروریسم امضا کردند ( .)Roumi, 2017: 53این همکاری پنیش از آن در فنروش پهبادهنای
بدون سرنشین اسرائیل به روسیه بهمنظور نظارت و کنترل بر چچن نمود یافته است (

Razoux,

 .)2008: 5پوتین نیز در کنفرانس خبری در سال  2012در اسرائیل بنر تقوینت همکناریهنا و
استفاده از تجربههای اسرائیل در مبارزه با تروریسم تأکیند کنرد (

Mousavi & Naeini, 2019:

.)505
تعمیق روابط روسیه با اسرائیل را میتوان همکناریکنردن و همکنارینکنردن اسنرائیل در
حیات خلوت روسیه دید .یکی از تهدیدهای اصلی برای امنیت ملی روسیه ،دخالنت آمریکنا و
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ناتو در کشورهای اتحاد شوروی است .بهگونهایکه در درگیری روسنیه و گرجسنتان در سنال
 ،2008اسرائیل در برابر مسکو متعهد شد همکاری فننی و نظنامی بنا تفلنیس را متوقنف کنند.
همچنین ،مقامهای اسرائیل درخواست روسیه مبنی بر امتناع از فنروش اسنلحه بنه اوکنراین در
بحران  2014و رعایت خ وط قرمز روسیه در بحران سوریه را

پذیرفتند (Jabbarinasir, 2020:

 .)52نزدیکی این راب ه را میتوان در محکومنکنردن روسنیه در مسنئلۀ پیوسنتهسنازی کریمنه
توسط اسرائیل در سازمان ملل دید ).)Mousavi& Naeini, 2019: 505
تحریم های اقتصادی آمریکا و اتحادیۀ اروپا علینه مسنکو ،اوضناع اقتصنادی روسنیه را بنا
چالش روبهرو کرده است .روسیه برای حل مشکالت خود با صنایع پیشرفتۀ اسرائیل مشنارکت
کرده است تا بتواند از تجربههای دو طر  ،سود فراوانی بهدسنت

آورد ( Mousavi & Naeini,

 .)2019: 509اگرچه در سال  2019شیوع ویروس کرونا ،روابط اقتصادی دو بازیگر را در تأریر
قرار داده است ،براساس اطالعات تجربههای بینالمللنی سنازمان ملنل متحند ،روابنط تجناری
روسیه و اسرائیل تا قبل شنیوع کروننا رونند صنعودی داشنته اسنت .در سنال  ،2020واردات
اسرائیل از روسیه به ارزش  1.4میلیارد دالر بوده است .نمودار  1وضنعیت واردات اسنرائیل از
روسیه در چند سال اخیر را نشان میدهد.
نمودار  :1ميزان واردات اسرائيل از روسيه (واحد :هزار دالر)
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Source: Trademap, 2021

از سویی طرحهای سرمایهگذاری مشتر در زمینههای خنط راهآهنن ،دارو ،پنژوهشهنای
کشاورزی و فناوری اطالعات و ارتباطات سبب نزدیکی دو طر شنده اسنت (.)Тасс, 2016
براساس متغیر س

نظام ،گسترش روابط مسکو با اسرائیل بهگونهای است که میتوان از چنند
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بعد آن را بررسی کرد .در سالهای اخیر نقش کاتالیزوری1اسرائیل در حلوفصل اخنتال هنای
روسیه با آمریکا و کاهش تحریمهای مسکو ،نقش مهمی در نزدیکی روسیه بنا اسنرائیل داشنته
است .بهطوریکه روسیه در تحوالت خاورمیانه بنهوینژه در بحنران سنوریه توانسنته اسنت بنا
استفاده از مهرة اسرائیل ضمن محدودکردن رقیب خود ایران در من قه ،امتیازهایی از آمریکنا و
اتحادیۀ اروپا بگیرد.
گسترش روابط راهبردي روسيه و اسرائيل
بحران سوریه و تحریمهای غرب علیه روسیه افقهای جدیندی در روابنط مسنکو و تنلآوینو
گشود .از یک سو ،تضمین امنینت اسنرائیل در سنوریه توسنط مسنکو و از سنوی دیگنر نقنش
کاتالیزوری اسرائیل در حلوفصل اختال های روسیه با آمریکا زمیننهای شند کنه همندیگر را
بازیگری تأریرگذار و مهم در دستیابی به هد ها و منافع خود بدانند .رهبران دو طر

در مورد

تحوالت اخیر در سوریه و مسئلۀ هستهای ایران توافقها و دیدارهایی داشتهاند .در این ارتبناط،
روسیه و اسرائیل برای جلوگیری تصادفی میان ارتشهای خنود ،ینک مرکنز همناهنگی ایجناد
کردهاند ( .(Vasetsova, 2016: 12روسیه نیز با کاهش و محدودیت پایگاههای نظامی اینران در
جنوب غربی سوریه توانسته است امنینت آن را تنأمین کنند ( .)Barmin, 2018: 3-4همچننین،
روسیه با کاهش حضور نیروهای ایرانی در ارتفاعهای جوالن ،از انتقنال تسنلیحات نظنامی بنه
لبنان جلوگیری کرده است ( .)Murciano, 2017: 5نمود این همکاری مذاکرة روسیه با اسرائیل
در حلوفصل بحران سوریه در نشست ژنو است (.)Vakhshikhtech, 2019: 284
جدا از روابط سیاسی ،توافقنامه و همکاریهنای جدیند در زمیننههنای اقتصنادی ،فننی و
تجاری نزدیکی راهبردی دو بازیگر را افزایش داده است .نداشتن تجربنۀ کنافی اسنرائیل بنرای
استخراا اکتشا های اخیر میدانهای نفتی در سواحل مدیتراننه ،زمیننهای شند کنه روسنیه در
حوزة راهبردی دیپلماسی انرژی خود ،همکاری در حوزة اکتشا و استخراا را گسترش دهند
( .)Maryasis, 2017: 131روابط فرهنگی نیز با افزایش در متقابل و برداشت نخبگان و مردم
روسیه و اسرائیل از یکدیگر ،زمینهساز گسترش روابنط در دیگنر ابعناد شنده اسنت .گسنترش
روابط فرهنگی اخیر دو بازیگر بهویژه همکناریهنای علمنی ،سن روابنط را در حنوزههنای
مختلف گسترش داده است ( .)Ria News, 2019همچنین ،جایگاه دوم توریستهای روسی در
سفر به اسرائیل ،همکاری های گردشگری و لغو ویزا ،سبب افزایش نزدیکی فرهنگی دو طنر
شده است ( .)Roumi, 2017: 47روسیه و اسرائیل در س

بهنسنبت بناالیی از درهنمتنیندگی

منافع و وابستگی متقابل و در زمینۀ منافع و امنیت خود در جهنت کناهش تهدیندها ،بنهسنوی
راهبردیشدن روابط پیش رفتهاند .با توجه به روابط راهبردی روسیه با اسرائیل میتنوان نتیجنه
1. Catalytic

46

گرفت ،عوامل مختلفی در س
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خرد و کالن بر سیاست خارجی روسنیه نقنش داشنته کنه در

بعضی شرایط برخی از عوامل نسبت به بقیه تأریر بیشنتری بنر رفتنار سیاسنت خنارجی داشنته
است .در بخش نتیجه ،آنها را تجزیه و تحلیل میکنیم.
نمودار  :2مدل تحليلی پژوهش

Source: Authors

نتيجه
موضوع نزدیکی راهبردی با اسرائیل از زمان فروپاشی اتحاد شوروی مهمترین مسئلۀ م العنات
سیاست خارجی روسیه بوده است .برای تبیین عوامل مثرر بنر تصنمیمسنازی مسنکو در برابنر
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اسرائیل از نظریۀ جیمز روزنا استفاده و پنج عامل تأریرگذار در س
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خرد و کالن در تبیین این

موضوع را هم زمان م العه و بررسی کردیم .براساس این چنارچوب نظنری ،مینزان اررگنذاری
عوامل در طول زمان در نوسان بوده و بر یکدیگر ارر متقابل داشتهاند .در عامل فرد ،اگرچنه در
دوران پوتین بهدلیل سیاستهای اوراسیاگرایی و بازیابی جایگاه قدرت پیشین ،حس هنمزبنانی
بر روابط مسکو و تلآویو تنأریر داشنته ،در دوران یلتسنین و مندودیف بنهدلینل گنرایشهنای
غربگرایانه در ویژگیهای فردی خود ،بیشتر از دیگر عوامل بر نزدیکنی راهبنردی مسنکو بنر
تل آویو تأریر داشته است .قوانین رسمی و غیررسمی روسنیه بنر اهمینت اصنلی نقنش رئنیس
جمهور در جهتدهی سیاست خارجی روسیه تأکید دارند .رئیسجمهور روسیه ضمن انتخناب
وزیر امور خارجه و کابینۀ خود به عنوان نمایندة اصلی دولت ،رفتار سیاست خارجی روسنیه را
تعیین و رهبری میکند .پوتین از نقش رئیس جمهور برای نزدیکی راهبردی در برابر اسنرائیل،
بیشترین استفاده را کرده است .بنابراین ،میتنوان عامنل نقنش را در دوران پنوتین در اولوینت
عوامل در نظر گرفت .در این مورد دیدارهای دیپلماتیک پوتین با مقامهای اسرائیلی بر اهمینت
نقش افزوده است.
اگرچه در دوران یلتسین نقش بر روابط دو بازیگر تأریر داشنته اسنت ،در دوران مندودیف
بهدلیل حضور پوتین در پست نخستوزیری ،نقش رئیس جمهور کمرنگ شنده بنود .سناختار
حکومتی روسیه بهگونهای است که قوة مجریه به رهبری رئیس جمهور ،مسئول تصمیمگیری و
اجرای سیاست خارجی است و بسیاری از نهادهای دموکراتینک در سیاسنت خنارجی روسنیه
جایگاه خاصی ندارند .از اینرو ،قوة مجریه از زمنان فروپاشنی اتحناد شنوروی تناکنون نقنش
اصلی مذاکرات و اجرای توافقهای مسکو با اسرائیل را داشته است .در دورة پوتین نقنش قنوة
مجریه در روابط با اسرائیل بهشکل قابل توجهی افنزایش یافتنه اسنت .جنبنههنای اجتمناعی و
غیرحکومتی عوامل دیگری است که بر رفتار خارجی روسیه تأریر گذاشته است ،بهگوننهایکنه
قوة مجریه و نهادهای مرتبط با آن در تدوین و اجرای سیاست خارجی ،دائم بنا گنروههنای بنا
نفوذ ،سازمانهای یهودی و رسانهها ارتبناط دارد و در شنکلگینری ماهینت تنوافقی سیاسنت
خارجی روسیه در برابر اسرائیل تأریر گذاشته است.
براساس متغیر محی ی ،نقش اسرائیل در حنلوفصنل و اخنتال هنای روسنیه بنا آمریکنا،
همکاری در مبارزه با تروریسم و تحوالت خاورمیاننه و قفقناز ،رویکنرد نزدیکنی در سیاسنت
خارجی روسیه را گسترش داده است .در دوران ریاست جمهنوری پنوتین ،سیاسنت خنارجی
روسیه به این سو میرود که با استفاده از مهرة اسرائیل بتواند از غنرب و آمریکنا در تحنوالت
خاورمیانه و کاهش تحریمها امتیازهایی بگیرد .پوتین منیدانند کنه نیناز اسنرائیل در تحنوالت
خاورمیانه بهویژه در سوریه برای تأمین امنیت خود هد ها و اولوینتهنای سیاسنت خنارجی
مسکو را تأمین میکند .بنابراین ،در دوران ریاست جمهوری پوتین متغیر محی ی بعند از عامنل
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 در نگاه کلی همۀ عوامل مثرر و تصمیمساز در شنکلدهنی سیاسنت.نقش اهمیت ویژهای دارد
خارجی روسیه در برابر اسرائیل با درجههای متفاوت در دورههای ویژه بنر اینن تصنمیم نفنوذ
.داشتهاند
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