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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 decision-

making 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. 
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 سازي روسيه نسبت به اسرائيل تصميم  مؤثر برعوامل 
 *ي جعفر اكبر ی عل

 مازندران ، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه المللروابط بین ، گروه دانشیار

 آباد  اينشفقت جواد
 دانشگاه مازندران  ،یاسیالملل، دانشکدة حقوق و علوم سن یگروه روابط ب ،کارشناسی ارشد

 (31/01/1401تاریخ تصویب:  -10/12/1399)تاریخ دریافت: 

 چکيده

با قرارگرفتن در جبهۀ مخالف اسرائیل، سیاست نزدیکی راهبردی به ایننن بننازیگر را در   زمانروسیه هم

سننازی روسننیه در مننریری در سننالن کننرن و خننرد در تصمیمدستور کار خود قرار داده است. عوامننل  

اند. این عوامل تأییرگذار در سیاست خننارجی خیل بودهد  دهیچیپ  و  معمولصورت  نزدیکی با اسرائیل به

که سالن همکاری تاجایی اند،شوروی تاکنون پیوستگی و استمرار داشته روسیه، از زمان فروپاشی اتحاد

المللننی روسیه را در مجامع بین الملل، جایگاهو روابط کنونی روسیه با اسرائیل در تحوالت منالقه و بین

به این  در پی پاسخ توجه به اهمیت موضوع، در این نوشتار ردی نشان داده است. باعنوان شریک راهببه

سازی روسیه نسبت بننه نزدیکننی که چه عوامل مهمی در سالن کرن و خرد در تصمیم  هستیم  هاپرسش

همچنین چگونه برخی از عوامل نسبت بننه برخننی دیگننر بننر   راهبردی با اسرائیل تأییرگذار بوده است؟

در دوران پوتین در برابر اسرائیل اهمیت بیشتری داشننته   ویژهواضع سیاست خارجی روسیه بهرفتار و م

شود که نزدیکی راهبردی با اسرائیل در سیاست خننارجی، نتیجننۀ است؟ در پاسخ این فرضیه مالرح می

های سازی روسیه بوده است که البته در سالن کننرن و خننرد بننا درجننهوجود عواملی در فرایند تصمیم

تأییرگذاری ظاهر و به بازتولید راهبرد نزدیکی با اسرائیل در سیاست خارجی روسننیه منجننر   ازتفاوت  م

 جمهوری پوتین، عامل نقش و بعد از آن متغیر محیالننی نسننبت بننه دیگننرریاستشده است. در دوران  

بننا   یفنن یک  یمحتوا  لیتحل  نوشتار  نی ادر    پژوهشروش  بیشتری داشته است.    عوامل بر این تصمیم تأییر

 ایم.و از نظریۀ جیمز روزنا برای تبیین این موضوع بهره گرفته است ییاستقرا کردی رو

 خاورمیانه، روسیه، سیاست خارجی. سازی،اسرائیل، تصمیم اصلی: واژگان
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 مقدمه 
شوروی، سیاست نزدیکننی   دهد مسکو از زمان فروپاشی اتحادنگاهی به تاریخ روسیه نشان می

آویو بننا تننل  اسرائیل در دستور کار خود قرار داده اسننت. اتحنناد راهبننردی  رراهبردی را در براب
وارد نکننرد.   ایننن سیاسننت آسننیبی  ۀ مخالف مسکو به کاربسننت هایاالت متحد و حضور در جب

های مختلف سیاسننی، نظننامی و امنیتننی، گسترش روابط کنونی در حوزه  های جدید ونامهتوافق
ها و در هنند  ییسننو هم پوشننانی ومنالقه، به سالحی از هم الملل وبیندو بازیگر را در صحنۀ  

های جدینندی در متحد علیه روسیه، افق  های ایاالترفتار رسانده است. بحران سوریه و تحریم
بننازیگر در سننالن تحلیننل  تبیین میزان توسعۀ روابط دو،  آویو گشود. بنابراینروابط مسکو و تل

لیل کرن، عوامل تأییرگذار در سالن تحلیل خرد بر از توجه به سالن تح  کرن اهمیت دارد. جدا
سازی روسیه بر راهبرد نزدیکی با اسرائیل انکارناپننذیر اسننت. سیاست خارجی و فرایند تصمیم

سازی روسیه در برابننر اسننرائیل، توجننه بننه یننک بر تصمیم مریررو، برای شناخت عوامل از این
ارجی روسیه در سننالن کننرن و خننرد ت خسالن تحلیل کافی نیست. عوامل تأییرگذار بر سیاس

و در طول زمان به الگوی رفتاری ماندگار   اساس توالی علی، استمرار و پیوستگی کامل دارندبر
هننای ایننن سیاسننت در دوره  ای کننه کاربسننت گونهاند. بهدر سیاست خارجی مسکو تبدیل شده

 اسننرائیل شننده  روابط عمیق تاریخی روسننیه و  جمهوری روسیه، سبب تحکیم  مختلف ریاست 
های معینننی از واقعیننت گرفتن جنبننهنادیده  تنهایی، سبب ها بهاست. انتخاب هریک از این سالن

 شود.های سیاسی میها و کنشپدیده
 دیپلماتیننک میننان که تاریخ دیپلماسی بیانگر سننالن بنناالیی از همگرایننی در روابننط  آنجااز  

سازی روسیه تصمیم بر مریرتبیین عوامل  رسد برای شناخت و  نظر میآویو است، بهمسکو و تل
اسرائیل با توجه به سالن تحلیل کرن، باینند دربننارة عوامننل سننالن تحلیننل خننرد نیننز   در برابر

سننازی از نظریۀ جیمز روزنا بننرای تبیننین عوامننل تصمیم  پژوهش و مالالعه کرد. در این نوشتار
تبیننین   دو سننالن کننرن و خننرد بننه  نکنیم تا با پیونننددادروسیه در برابر این بازیگر استفاده می

 بننر مننریرتری از سیاسننت خننارجی برسننیم. در بررسننی و تحلیننل عوامننل تر و جننامعدقیننق
سازی روسیه در برابر اسرائیل به چهار عامل فرد، نقننش، متغیرهننای حکننومتی و متغیننر تصمیم

ائیل جامعه در سالن خرد و متغیر محیالی در سالن کرن تأکید شده است. تضمین امنیننت اسننر
اخیر رهبران روسننیه بننر تأکینند گسننترش روابننط، بننر اهمیننت  در تحوالت خاورمیانه و سخنان

 گذاری روسیه در برابر این بازیگر افزوده است.شناسایی عوامل تأییرگذار در سیاست 
کننه چننه  هسننتیم هاپرسننش نینن به ا خپاس  یدر پ  نوشتار  نیادر  موضوع،    ت یتوجه به اهم  با

بننا  یراهبننرد یکنن ینسننبت بننه نزد هیروسنن  سازیمین و خرد در تصمدر سالن کر  یعوامل مهم
بر رفتننار و   گرید  یاز عوامل نسبت به برخ  یچگونه برخ  ،همچنیناست؟  شته  گذا  تأییر  لیاسرائ

داشننته   یشتریب  ت یاهم  لیدر برابر اسرائ  نیدر دوران پوت  ویژهبه  هیسرو  یخارج  است یمواضع س
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 ،یخننارج است یدر س لیبا اسرائ یراهبرد یکیه نزدک  شودمالرح می هیفرضدر پاسخ این است؟  
بوده است که البته در سالن کرن و خرد بننا   هیروس  سازیمیتصم  ندیدر فرا  یوجود عوامل  ۀجینت

 اسننت یدر س  لیبننا اسننرائ  یکنن یراهبرد نزد  دیبازتولظاهر و به    یگذارمتفاوت از تأییر  هایهدرج
عامننل نقننش و بعنند از آن   ،نیپوت  یرجمهو   است یشده است. در دوران ر  منجر  هیروس  یخارج
روش پژوهش در   .است داشته    یشتریب  تأییر  میتصم  نیعوامل بر ا  دیگرنسبت به    یالیمح  ریمتغ

کوشننیم بننا تقلیننل می ،بنننابراین این نوشتار تحلیل محتوای کیفی بننا رویکننرد اسننتقرایی اسننت.
د در آن، بننین ترین مضننامین موجننو شننده و اسننتخرال اصننلیآوریهننای گرداطرعننات و داده

آمده ارتباط ایجاد کنیم و به یک مدل برای ساختار متن دست های بههای پژوهش و یافتهپرسش
چه عوامل مهمی در سننالن کننرن  که کنیمتوجه به نظریۀ جیمز روزنا بررسی می  با  دست یابیم.

 .گذاشته است  سازی روسیه نسبت به نزدیکی راهبردی با اسرائیل تأییرو خرد در تصمیم

 پيشينۀ پژوهش
 موضننوع ایننن نوشننتار فارسننی در مننورد لی نه به زبننانبه زبان انگلیسی و  های بسیاریپژوهش

سازی روسیه نسننبت بننه بر تصمیم  مریر  بر موضوع عوامل  منتشر شده است، ولی تمرکز زیادی
ابننط رو «هیو روسنن  لیروابننط اسننرائ یدارینن پا دینن کلدر مقاله » (2008) رازوکس اسرائیل ندارند.

زا در عوامل چالش او با بیان کند.بررسی می شوروی  اتحاد  اریخی روسیه و اسرائیل را از دورةت
الملننل را روننندی صننعودی ها در تحننوالت منالقننه و بینبازیگر، همکاری کنونی آن  روابط دو
ا هایی رهای قفقاز، محنندودیت ایران و بحرانای هستهکند که برنامۀ گیرد. او تأکید میدرنظر می

روابننط در مقالننۀ »(  2018)  وجود آورده است. آوربننوو و کریننندر روابط روسیه و اسرائیل به
های نامهو توافق بررسی افزایش سالن روابط  « بامتحول شد  هیسور  یریبا درگ   لیو اسرائ  هیروس

بازیگر بر تهننران در بحننران  روابط دو تأییر 1آویو،مسکو و تل  جدید سیاسی، نظامی و اقتصادی
بردن راهبننرد دوسننویه در برابننر رکاکنند که روسیه بننا بننهاشاره می  هاکنند. آنریه را بیان میسو 

در (  2018)  موشکووا  کند.ایران و اسرائیل، منافع خود را در سوریه تأمین می  اسرمی  جمهوری
ار تبنن با بررسی جایگاه مهاجران روس« لیاسرائ انزبانروس  : نقشلیو اسرائ  هیروابط روسمقالۀ »

در روابط سیاسی روسننیه و  ایکنندهکند که این مهاجران اگرچه نقش تعییندر اسرائیل، ادعا می
 اند.را گسترش داده هاقتصادی آنروابط ا ولیاند، اسرائیل نداشته
بننا واکنناوی روابننط  «انننهیروابننط خاورم  محننور:  لیو اسرائ  هیروسدر مقالۀ »(  2018بارمین )

بحننران سننوریه منننافع و   وسننیه درر  دهنندت خاورمیانننه نشننان میروسیه و اسرائیل در تحننوال
 وامننل»ع عنننواندر مقالننۀ خننود بننا ( 2020)  اورلوو  کند.مرحظات امنیتی اسرائیل را رعایت می

بننا بررسننی چرایننی و چگننونگی گسننترش جدید«    دورةدر    لیو اسرائ  هیمشارکت روس  یاساس
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 روابننط اقتصننادی و تجربننۀ  ارزه با تروریسم،د که مبگیرنتیجه می  اخیر روسیه و اسرائیل،روابط  
در   (1401)  کننوالیی  اسننت.  کشننور  دو  تأییرگننذار در نزدیکننی  دوم از عوامل مهم  جهانی  جنگ

با تمرکز بننر  ای روسیه،ها و پیامدهای تحول در سیاست خارجی خاورمیانهها، عاملکتاب زمینه
ی گسننترش روابننط روسننیه و هنناعلت ،  در این منالقه  روسیه  ل تغییرهای سیاست خارجیعوام

 یو فرهنگنن   یاجتمنناع  ی،اقتصنناد  ی،اسنن یدر ابعنناد سرا    یاتحاد شورو  یپس از فروپاشاسرائیل  
اصننلی روسننیه در منالقننه اسننت و   اینک ایران یکی از شریکان  کندمی  دیتأک . او  کندیمبررسی  

 .از نزدیکی تهران و مسکو جلوگیری کند  کوشد با گسترش روابط با روسیهاسرائیل می
 «نیدر دوره پننوت  یسننتیونیصهرژیم  و    هیشدن روابط روسیهبردرا»در مقالۀ  (  1396)  رومی

جمهننوری پننوتین و   در دوران ریاسننت   به ماهیت و چیستی روابط راهبردی روسیه و اسننرائیل
و  هیروابننط روسنن   گوینندپننردازد. او میتأییر این روابط بر جایگاه و منننافع ایننران در منالقننه می

به   مختلف  هایمتقابل در سالن  یهایازمندینبا توجه به  و    یالمللنیو تحوالت بدر پرتاسرائیل  
و توانسته است بننر منننافع ایننران در تحننوالت   دهیرس  یراهبرد  مشارکت از گفتمان و    یامرحله
روابننط در مقالننۀ خننود »(  2020سوریه تأییر بگذارد. شعربا  و جرسننت )  ویژه بحرانمنالقه به
تغییر روابط روسیه و اسرائیل در دوران پوتین و  «رانیا یارتو نقش منالقهدر پ  لیو اسرائ  هیروس

های اخیننر گویند روسیه و اسرائیل در سالمی  هااند. آنتأییر ایران بر این روابط را بررسی کرده
 اند.ای در ابعاد مختلف تجربه کردهالمللی روابط گستردهتأییر شرایط بین با تغییر رویکرد و در

وسننیه نسننبت بننه به عوامل تأییرگذار در سیاست خننارجی ر  هایی که آوردیم، کمترپژوهش
 هیروس یخارج است یس در رگذاریتأیعوامل  به  هاپژوهش  نیا  دراند.  پرداختهنزدیکی با اسرائیل  

تری نسننبت بننه ایننن تننوان تبیننین جننامعو نمی  است   شده  اشارهکمتر  هم  خرد    لیدر سالن تحل
آیننار توجننه الملل و تحوالت اخیر در منالقننه، تغییر ساختار نظام بین موضوع داشت. با توجه به

 در ایننن نوشننتار، روبننازیگر دارننند. از ایننن  ها و رویدادهای جدید بننین دونامهکمتری به توافق
گرا و دینندگاه واقننع  سازی روسیه نسبت به اسرائیل،تصمیم  بر  مریرخواهیم با بررسی عوامل  می

 .میندازیبتحلیلگران سیاست خارجی    ابط روسیه و اسرائیل وانداز روجامعی به چشم

 چارچوب نظري
دهد. ها به ما میتری از سیاست خارجی دولت تر و جامعتبیین سیاست خارجی، شناخت عمیق

برای تبیین و تحلیل سیاست خارجی روسیه در برابر اسننرائیل، از نظریننۀ جیمننز   در این نوشتار
برد و مختلط، دو سالن تحلیل خننرد و کننرن ای میاننا با ارائۀ نظریهروز  کنیم.روزنا استفاده می

اعتقاد روزنا آنچننه در مالالعننات به  پیوند داد.  در حوزة مالالعات سیاست خارجی را به یکدیگر
تأییرگذاری عوامل در فرایننند سیاسننت خننارجی   دادن شیوةسیاست خارجی اهمیت دارد، نشان

است خارجی نشان دهد که در چه شرایالی چه عواملی در خواهد در تحلیل سیاست. روزنا می
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او رفتار خارجی  از دیدگاه (.Rosenau, 1971:98-99) سالن کرن و خرد اهمیت بیشتری دارند
و   ها متأیر از پنج عامل فرد، نقش، متغیرهای حکننومتی و متغیننر جامعننه در سننالن خننرددولت 

 کنیم.را بررسی میها متغیرهای محیالی در سالن کرن است که مختصر، آن
گیرندگان در ساختار سیاسی قدرت، نقننش مهمننی فرد تصمیممنحصربه  های. فرد: ویژگی1

یعنننی   ،رندهیگ میتصمهای شخصیتی  جنبه  که همۀایگونهدهی سیاست خارجی دارد. بهدر شکل
ت های سیاسنن گیننرد و زمینننۀ تمننایز گزینننهمیدربرهای پیشننین را  ها، استعدادها و تجربهارزش

 شود.گیرندگان میخارجی یا رفتارش از دیگر تصمیم
شخصننیتی  هننایگیرنده، بدون توجه بننه ویژگی. نقش: مجموعۀ دوم به نقش افراد تصمیم2

 ایفاکنندگان نقش اشاره دارد.
های سیاسننت هایی از ساختار حکومتی تمرکز دارد که گزینننهمتغیرهای حکومتی به جنبه  .3

 ها تأییر دارد.سازد و در کل، بر آنمیخارجی را مقدور یا محدود 
های غیرحکومتی جامعه اشاره دارد که بننر رفتننار سیاسننت خننارجی متغیر جامعه به جنبه  .4

شنندن، های ارزشی عمدة یننک جامعننه، میننزان صنعتیگیریگذارد. در این زمینه، جهت تأییر می
یرهایی هستند که در محتوای های غیردولتی متغها و سازمانها، گروهمیزان وحدت ملی، انجمن

 های سیاست خارجی مشارکت دارند.آرمان
هننای ها و امکانهای انسننانی و غیرانسننانی، شننامل محنندودیت متغیرهای محیالی: جنبننه  .5
های سیاسننت خننارجی دهنند و گزینننهالمللننی و محیالننی کننه در خننارل از دولننت روی میبین

 ,Rosenau) دهنندتأییر قننرار می طور کل درکند و بهگیرندگان را مشروط یا محدود میتصمیم

1971: 108-109.) 
گیری سیاسننت یننک از عوامننل تأییرگننذار در شننکلدادن میزان نقش هردنبال نشانروزنا به

گیری سیاسننت خننارجی یک از عوامل در شکل، از نظر او میزان نفوذ هرخارجی است. بنابراین
 فیایی در کشورهای مختلف متفاوت اسننت دالیل ساختار سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و جغرا  به
(Rosenau, 1971:110.) دو سالن تحلیل خننرد و کننرن  در نگاه کلی، نظریۀ روزنا با پیونددادن

روسیه در برابر اسرائیل به ما   سازیمیتصم  بر  مریرعوامل  های  تری برای کشف ریشهنگاه جامع
گیری سیاست خارجی متفنناوت شکل  یک از عوامل درگذاری هرمیزان تأییر  او  دهد. به باورمی

یک از عوامل در سالن خرد و کرن تأییر قابل توجننه و متفنناوتی در چارچوب هراست. در این 
 سازی روسیه نسبت به نزدیکی راهبردی با اسرائیل داشته است.تصمیم

 پيشينۀ روابط روسيه و اسرائيل
روابط روسیه و اسننرائیل  در تأسیس اسرائیل، چرخشگاه1948در سال شوروی  نقش مهم اتحاد

شننوروی را  گذار اتحادبوده است. انقرب روسیه و نقش مهم یهودیان در این عرصه، لنین بنیان
 ,Pirzad) تبار واداشننت به سکوت نسبت به اعرمیه بالفور و موافقت با مهاجرت یهودیان روس
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 و همراهی با اتحنناد دلیل حضور گستردة یهودیان در ارتش سرو. دوران استالین، به(27 :2015
شوروی در پیروزی جنگ جهانی دوم، زمینۀ حمایت سیاسننی شننوروی از تأسننیس اسننرائیل را 

داشننت کننه رژیننم صهیونیسننتی  در آن زمان استالین بنناور (.Bocharov, 2013: 25)فراهم کرد 
 .(Razoux, 2008: 2) تواند موقعیت انگلننیس در خاورمیانننه را تضننعیف کننندسوسیالیستی، می

 نظننامی اتحنناد  و حمایت تسلیحاتی و مشنناورة  1967چه با جنگ اعراب و اسرائیل در سال  اگر
ا ورود (. بنن Remez & Ginor, 2017: 337) شننوروی از اعننراب، روابننط دو بننازیگر قالننع شنند

و »تفکر جدید«، ضمن بهبود روابط   1های »گرسنوست«ف به کرملین و اجرای سیاست گورباچ
 ,Koolaee & Azizi) ی مهاجرت یهودیان روسی فراهم شدهای جدیدی برادو طر ، فرصت 

2022: 127-131, 137-139.) 
گننرا در سنناختار سیاسننی روسننیه، کارآمدن یلتسننین غربشوروی و روی  با فروپاشی اتحاد

 تنها سننبب ای به اسرائیل مهاجرت کردند. مهاجران روسننی نننهیهودیان روسی در سالن گسترده
ای کننه گونننهیر مثبتی بر اقتصاد و صنننعت دفنناعی داشننتند. بههمکاری شدند، بلکه تأی  گسترش

هننا منندر  درصنند آن 10تبار، تحصیرت دانشننگاهی و بننیش از دوسوم مهاجران یهودی روس
(، فنننی و 1994) فننناوری همکنناری در زمینننۀ .(Fedorchenko, 2016: 248) مهندسی داشننتند

های مهم ایننن ( توافق1996)  مخابراتیای و  ماهواره  ( و1995)  (، ارتباطات پستی1995)  نظامی
جمهننوری  پننوتین بننه ریاسننت  بننا رسننیدن (.Koolaee& Azizi, 2022: 142-161)دوره بودند 

 ریاست دوم    المللی روسیه پیدا کرد. دورةای در بازیابی جایگاه بینروسیه، اسرائیل اهمیت ویژه
هننای ویژه در حوزهزیگر، بهبا های سیاسی، نظامی و اقتصادی دوجمهوری پوتین، اول همکاری

سال   بار درینرت بازرگانی بوده است. پوتین نخستهای قفقاز و معاممبارزه با تروریسم، بحران
روابط سیاسی  طور رسمی به اورشلیم سفر کرد و بر نقش تاریخ و فرهنگ در گسترشبه  2005

د در روسیه و کننل اروپننا اقلیت یهو  جمهوری، خود را پاسدار تأکید کرد. پوتین از زمان ریاست 
 (.Averbukh & Klein, 2018: 2)  معرفی کرده است 
مسننکو و  ای ایننران محننور اصننلی روابننطجمهوری مدودیف، موضوع هسته  دوران ریاست 

بننه ایننران در ایننن دوره،   300عرضۀ سامانۀ دفاعی اس  ترین دلیل جلوگیری ازآویو بود. مهمتل
در این دوره ضمن شنندیدترین  .(Jabbarinasir, 2020: 55) تضمین امنیت و منافع اسرائیل بود

اسننرائیل   (، حمایت سیاسی و نظامی روسیه از1929و    1887های  ها علیه ایران )قالعنامهتحریم
جمهننوری  ریاسننت دهنند دوران قابل توجهی افزایش یافننت. تنناریخ روسننیه نشننان می  شکل  به

های اسننت. پننوتین نیننز در معادلننهیلتسین و مدودیف، عصر طریی روابننط روسننیه و اسننرائیل 
و   مننریرعوامننل  ،  بنابراین  گیرد.های امنیتی اسرائیل را در نظر میالمللی، مرحظهای و بینمنالقه

 
1. Glosnost 
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ساز مختلفی در سیاست خارجی روسیه بر راهبرد نزدیکی با اسننرائیل تأییرگننذار اسننت. تصمیم
گیرندگان، معنا بخشننند. بر تصمیمبا ایربخشی    اند سیاست خارجی روسیه رااین عوامل توانسته

المللننی، ای و بیناسرائیل نیز در طول تاریخ با رعایت خالوط قرمز مسکو در معننادالت منالقننه
 اقتصادی و راهبردی، روند صعودی به گسترش  هایضمن حمایت روسیه در دستیابی به هد 

 ها داده است.همکاری

 ز روزناميل با تأكيد بر نظریۀ جبه اسرائي سازي روسيه نسبتعوامل مؤثر بر تصميم
کنیم. سازی روسیه نسبت به اسرائیل را تجزیه و تحلیل مننیبر تصمیم  مریر  عوامل  در این بخش

را در  مسننکو  جایگاه های اخیر روسیه و اسرائیل در ابعاد مختلف،و همکاری  سالن عالی روابط
از وجننه بننه اهمیننت موضننوع،  بننا ت  نشان داده است.  یراهبرد  کیعنوان شربه  المللینیمجامع ب
 اسننت یدو سالن کرن و خرد، س  پیوندتا با    میکنیماستفاده    موضوعاین    نییتب  یروزنا برا  یۀنظر
 سننازیبننر تصمیم مننریر عوامننل لینن و تحل ی. در بررسنن کنیم  نییتب  ترو جامع  ترقیدقرا    یخارج
جامعه در سالن خننرد   ریو متغ  یحکومت  یرهاینقش، متغ  رد،عامل ف  پنج  لیدر برابر اسرائ  هیروس
 کنیم:را بررسی میدر سالن کرن  یالیمح ریو متغ

 . فرد1
گیرندة اصلی در سیاست های افراد تصمیمویژگی  روسیه،  سازیمیتصم  بر  مریر  عواملدر تبیین  

گیر تصننمیم  جمهور در روسیه،نزدیکی راهبردی با اسرائیل اهمیت دارد. با توجه به اینکه رئیس
هننای فننردی او مننورد توجننه قننرار ویژگیها و  جی است، باورها، ارزشاصلی در سیاست خار

 اسننرائیل بننا اینندئولوژی کمونیسننت،  نداشننتنجمهور روسیه بننر ضدیت تصور رؤسای  گیرد.می
های آویو در سالروابط با تل  ها شده است. یکی از دالیل گسترشگسترش روابط با آن  موجب 

عنوان اسرائیل به  نشناختن  از  نیلتساشت و تصور یبرد  نخستین پس از فروپاشی اتحاد شوروی،
حدودی ناشی تا تصور نیا دلیل (.Kazan, 2004: 223) های سوسیالیستی بوده است دشمن ایده

های های صهیونیسننتی در سننرزمینتبار کمونیست در تحقق ایدهاز نقش مهاجران یهودی روس
تننا  1948های اسننرائیل در سننال رهبننری ،. همچنین(Razoux, 2008: 2) اشغالی فلسالین است 

 (.Findley & Rothney, 2006: 711) توسننط حننزب کننارگر سوسیالیسننت بننوده اسننت  1977
جمعیتی با فرهنگ و ساختار مشابه، زمینۀ   عنوانبه  های روسیه از اسرائیلبرداشت و تصور مقام

وجود کو بهگیرندگان سیاست خارجی مسنزدیکی و گسترش روابط با این بازیگر را در تصمیم
آویو، اسرائیل را قالعۀ کوچکی از خا  روسننیه در مرکز فرهنگی تل 2005پوتین در سال   آورد.

جمهور روسیه و رهبننران اسننرائیل زبانی میان رؤسایحس هم(.Roumi, 2017: 46) معرفی کرد
 ای کننه ریشننۀگونننهآویو تبنندیل شننده اسننت. بهکننده در نزدیکی مسکو به تننلبه عاملی تقویت 

 روسننیه بننوده اسننت. امروز در قلمروی امپراتوری پیشننینبهتا وزیران اسرائیلسیاری از نخست ب
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 کننندتننداوم روابننط را فننراهم می زمینننۀ گیرندگان اصننلی،زبانی میان تصننمیمتردید حس همبی
(Averbukh & Klein, 2018: 4.) 

ی، تمرکز خننود را بننر احزاب در اسرائیل در تبلیغات انتخاباتی خود با استفاده از زبان روس
در سند تدبیر سیاسننت خننارجی روسننیه در  .(Orlov, 2020: 109) اندمهاجران روسی قرار داده

بر نقش زبان روسی و اهمیت آن در امور فرهنگی و تحکیم اتحاد جامعۀ مهنناجران   2016سال  
نقننش گیرنده، های فکری افننراد تصننمیمگرایش(. Rashidi, 2019: 82) روسی تأکید شده است 

ای در سنناختار سیاسننی گرایان جایگاه ویژهوتحلیل سیاست خارجی دارد. غربمهمی در تجزیه
المللی و رشد و توسننعۀ روسیه دارند. براساس این رویکرد، روسیه برای دستیابی به جایگاه بین

 المللننی واعتماد کامل به نهادهننای بین،  روابط با غرب است. بنابراین  اقتصادی نیازمند گسترش
 & Koolaee) گرایننان بننوده اسننت اصننلی غرب هایبینی به همکاری با غننرب از هنند خوش

Hadipoor, 2020: 653یکی از دالیل نزدیکی روسیه به اسرائیل در ابتدای پننس  (. در این زمینه
شوروی ناشی از گرایش فکری یلتسین به غرب بننوده اسننت. در ایننن دوره،   از فروپاشی اتحاد
در  (.Koolaee & Azizi, 2022: 142- 165) طر  بسته شده است  ها بین دونامهبیشترین توافق
عنوان سیسننتم ضنندغربی در نظننر ندارننند. از بننههای خننود را  ها سیستم ارزشنگاه کلی، روس

 ،شناسنندرسننمیت میهای سیاست خننارجی روسننیه را بهکه غرب، اصول و ارزش  زمانی  سویی
های لیبرال غرب در سنناختار و سننند رو، ایدهاین  د. ازیابروابط روسیه با غرب نیز گسترش می

نگنناه  ،(. همچنننینArm & Barzegar, 2019: 282) ای داردسیاسننت خننارجی جایگنناه ویننژه
اسرائیل  تأییرگذار در سیاست خارجی روسیه در برابر  عامل  عنوانبهگرا و لیبرال مدودیف  غرب

 دارد. گیری روسیه نفوذ زیادیختار تصمیممورد توجه قرار گرفته است. هنوز این نگاه در سا
برداشننت   ،گذاری خارجی دارد. بنننابراینسازی و دیگرسازی نقش مهمی در سیاست هویت 
عنوان دوسننت، بننهگرفتن هویت خود و دیگری  شکل  سبب   گیرندگان اصلی از وضعیت،تصمیم

داشته است.   گیری سیاست خارجی تأییرشود و این هویت دیگری در جهت دشمن و رقیب می
ویژه الملننل بننهجمهور روسیه از اسرائیل در تحننوالت خاورمیانننه و نظننام بین  برداشت رؤسای

دهی سیاست نزدیکننی مسننکو مننریر بننوده عنوان دوست، در شکلبهبحران سوریه و گرجستان  
 رو،نینن ا  ازهننای فننردی اسننت.  ویژگی  ترین عامل تأییرگذار در سیاست خننارجی،است. نزدیک
جمهور روسیه بننر رفتننار سیاسننت خننارجی   های فکری رؤسایها، گرایش، برداشت احساسات

داشته است. با توجه به اینکه میزان نزدیکی راهبننردی بننه اسننرائیل  ریتأی اسرائیل مسکو در برابر
جمهوری روسیه متفنناوت بننوده اسننت، نقننش عوامننل روانشننناختی   ریاست در دوران مختلف  
روسننیه اهمیننت دارد. برداشننت و تصننور   سازیبر تصمیم  مریروتحلیل عواملادراکی در تجزیه
بر رفتار سیاسننت و حامرن فرهنگی روسیه    عنوان دوست به  های اخیر از اسرائیلپوتین در سال

 است.  خارجی روسیه تأییر قابل توجهی گذاشته
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 نقش .2
 رندگانیگ میتصننم  کهرا    ینقش  توانیم  ،یخارج  است یس  لیوتحلهیروزنا در تجز  یۀنظر  براساس
در زمینۀ تبیننین   .کرد  یبررس  رگذاریتأی  عامل  عنوانبه  ،دارند  هادولت   یخارج  است یس  در  یاصل

جمهننور و بننه نقننش رئیس  روسیه در نزدیکی راهبردی با اسرائیل،  سازیبر تصمیم  مریرعوامل  
 هننای مختلننف وحدود اختیارهایش و نقش وزیر امور خارجه باید توجه کرد. عوامننل و انگیزه

دخالننت دارننند. در ایننن چننارچوب،  گیری نزدیکننی روسننیه بننه اسننرائیلمتفنناوتی در شننکل
قننانون اساسننی فدراسننیون روسننیه،  بننر  جمهور در دولت روسیه جایگاه مهمننی دارد. بنننارئیس
عنوان رئیس دولننت، بهعهده دارد و  و رهبری سیاست خارجی روسیه را برجمهور تعیین  رئیس
 شنندهانجامهای دیدارها و دینندار  همۀ  الملل است. تقریباًر روابط بینفدراسیون روسیه د  نمایندة
ای که از سننال گونهجمهور روسیه بوده است. بهرئیس  روسیه و اسرائیل با حضور  هایبین مقام
 ,Rostami & Pourloghman) اندنتانیاهو دیدار کرده و پوتین بارها  سوریه بحران مورد در 2018

پوتین بننا حضننور در مراسننم هفتننادوپنجمین مراسننم  2020ژانویۀ 23در  ،همچنین (.76 :2019
جمهور، وزیر امور خارجه نقش دیگری است که بعد از رئیس  هولوکاست با نتانیاهو دیدار کرد.

گذاری خارجی روسیه فعال است. وزیر امور خارجۀ روسیه در حوزة مسننائل در فرایند سیاست 
 و  امور خارجننه در چننارچوب راه  وزیران  رو،از این  جمهور است.  رئیس  سیاست خارجی پیرو

ای کننه سننرگئی گونننهاند. بهکرده  جمهور با اسرائیل روابط برقرار  روش سیاست خارجی رئیس
 بازدید کرد.  جمهوری پوتین بارها از اسرائیل  الورو  در دوران ریاست 
رننند، ولننی گذاری خننارجی روسننیه تأییرگذاهای مختلفی در سیاست شاید بتوان گفت نقش

پننوتین از جایگنناه و نقننش خننود  ویژهجمهور روسیه به دهد که رئیسها نشان میهرکدام از آن
اسننت و توانسننته بننا درنظرگننرفتن   کننرده  استفاده را برای نزدیکی راهبردی با اسرائیل  بیشترین

دهی بننه سیاسننت جمهننور در شننکلعنوان رئیسبهالمللی به نقش خود  مرحظات داخلی و بین
 یکی راهبردی با اسرائیل اهمیت بخشد.نزد

 . متغيرهاي حکومتی3
سننازی سیاسننت اساس این متغیر، ساختار حکومت یکی از متغیرهای مهننم در فرایننند تصمیمبر

اجننرای سیاسننت خننارجی در حننوزة  گیری وقانون اساسی روسیه، تصمیم  بر  خارجی است. بنا
وتین قدرت در سیاست خارجی توسط جمهوری پ  ریاست مجریه است. از زمان    اختیارهای قوة
مقننه و قضائیه نقش خاصی در سیاسننت خننارجی   شدت متمرکز شده است و قوةقوة مجریه به
حنندودی توانسننته اسننت در قوة مقننه روسیه تا. (Omelicheva, 2013: 103-104) روسیه ندارد

 هننایمجلسروابننط نزدیننک  نزدیکی روسیه با اسرائیل نقش مهمننی ایفننا کننند. در ایننن زمینننه،
گذاری روسیه و اسرائیل، زمینۀ تصویب قانون سفر بدون ویزا بننرای دو طننر  را فننراهم قانون

عنوان رئننیس بننهجمهور قانون اساسی روسیه، رئیس بر بنا (.Bocharov, 2013: 25) کرده است 
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و دیدارهای ها  اخیر توافق  مجریه در سیاست خارجی روسیه نقش اصلی دارد. در چند دهۀ  قوة
 تحوالت خاورمیانننه و برنامننۀ جمهور روسیه با رهبران اسرائیل در مسئلۀ  شده بین رؤسایانجام
 گذاری خارجی روسیه است.مجریه در فرایند سیاست   ای ایران، نمایانگر نقش اصلی قوةهسته

یک از ار در سیاست خارجی روسیه است. هرکابینۀ دولت یکی از متغیرهای مهم و تأییرگذ
سیاسننت خننارجی بننا برقننراری روابننط تجنناری،   هایاسنناس هنند ت روسیه بردول  هایکابینه

 با اسرائیل مریر بوده اسننت. در ایننن زمینننه  راهبردی  موارد دیگر در نزدیکی  اقتصادی، علمی و
ها، برپننایی پرورش روسیه با اسرائیل در قالب انجمن  و  های فرهنگی، علمی و آموزشهمکاری
توجهی در توسعۀ فرهنگ و زبان روسی در میان یهودیان   درخور  رها تأییها و همایشنمایشگاه
 های همکنناری در زمینننۀنامننهتوافق (.Roumi, 2017: 46-47) تبار اسننرائیل داشننته اسننت روس
 (، پزشننکی1994) صنننایع وابسننته بننه آن (، کشنناورزی و1994) (، علمی و فنی1994)  تجارت

 :Kazan, 2004) (1997) مبارزه بننا جننرایم(، 1997) (، گمر  1995) (، ارتباطات پستی1994)

 & Averbukh) (2016) ( و نننانو 2011) ای(، فناوری هسته2011) فضایی هایپژوهش، (217

Klein, 2018: 6) سیاسننت  در بین مسکو و اسرائیل بیانگر نقش تأییرگذار کابینۀ دولت روسننیه
 نزدیکی با اسرائیل است.

ای مسننلن و نهادهننای امنیتننی بننا انجننام جمهننور و هیئننت دولننت، نیروهنن  پننس از رئننیس
های اطرعاتی با اسرائیل، نقش قابل تننوجهی بننر توسننعۀ ایننن های نظامی و همکارینامهتوافق

بودن اسننرائیل در تجهیننزات دلیل پیشننرفتهروسننیه بننه  اند. در این زمینننهسیاست خارجی داشته
 & Shariatinia) ت راداری و رادیننویی، بننه تولینند محصننوالت مشننتر  نظننامی پرداختننه اسنن 

Miremadi, 2015: 114.)  تولید محصوالت مشتر ، نقش مهمی در نزدیکی روسیه به اسننرائیل
هننایی شرکت اسرائیلی جنرال رباتیک بننه سنناخت ربات  2019داشته است. بر این مبنا در سال  
بننا  تبادل اطرعاتی و نظامی روسیه (.Sputnik News, 2019) نظامی در روسیه اقدام کرده است 

های دریافت کدهای پهبادهای اسرائیلی گرجستان و دراختیارگذاشننتن سننامانه  اسرائیل در مورد
 & Mousavi) سیاست نزدیکی روسیه نقش پررنگی داشننته اسننت  کارگرفتنبه دفاعی ایران در

Naeini, 2019: 505.) در بحران سوریه، وزارت دفاع و نهادهای امنیتننی و اطرعنناتی  ،همچنین
 :Averbukh & Klein, 2018) اندو دیدارهای مهمی داشننتهها اسرائیل توافقهای مقام روسیه با

در تحننوالت خاورمیانننه در سیاسننت   ویژههای اخیننر بننهنقش این متغیر در سننال  ،رواز این  (.6
 نزدیکی با اسرائیل بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

اسننت. از   سنناالردیواناسی و ساختار  ماهیت نظام سی  تأییر  ها نیز درسیاست خارجی دولت 
آنجایی که نظام سیاسی روسیه ترکیبی از دموکراسی و اقتدارگرایی است، بسننیاری از نهادهننای 

سیاسننت خننارجی   ،در سیاست خننارجی روسننیه ندارننند. بنننابراین  ایدموکراتیک، جایگاه ویژه
مجریننه   ه نقننش قننوةشود. در تنناریخ روسننیمجریه تدوین و اجرا می  محور قوة  روسیه پیرامون
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کننه در ایگونهعنوان یک متغیر اصلی و مهم در نزدیکی بننا اسننرائیل افننزایش یافتننه اسننت. بهبه
مجریه در سیاست خارجی کرملین   طور چشمگیری نقش قوةجمهوری پوتین به  ریاست دوران  

جمهننور روابننط  تقویت شده است و نهادهای دیگر در چارچوب روش سیاست خارجی رئیس
 کنند.اتیک برقرار میدیپلم

 . متغير جامعه4
نفوذ و هننای بنناهای غیررسننمی و گروههای مشتر  جامعه، شننبکهاساس متغیر جامعه، ارزشبر

گیرندگان روسننیه در سیاسننت نزدیکننی تاحدودی افکار عمومی نقش مهمی در رفتننار تصننمیم
ه وجننود دارد کننه اند. چندین مکتب فکری در سیاست خارجی روسیراهبردی با اسرائیل داشته
گرایننان، روسننیه را اند. غربگذاشته الملل تأییربینسازی مسکو در عرصۀ همه بر فرایند تصمیم

روابننط سیاسننی،  توسننعۀ مننند بننهدانند و عرقهاز نظر جغرافیایی و فرهنگی بخشی از غرب می
 ریاسننت   غربننی هسننتند. ایننن دینندگاه در دوران  هننایفرهنگی و اقتصادی بایبات با همۀ دولت 

بهبننود روابننط  (.Rashidi, 2016: 260) در ساختار سیاسی کشور مسلط شنند نیلتسی جمهوری
 ,Koolaee & Azizi)بننوده اسننت  ایننن نگننرش فکننری تأییر دردوره این در  لیبا اسرائ هیروس

گیری سیاست خارجی روسننیه، تصمیم گرایان با حضور در بدنۀامروزه غرب .(149-165 :2022
روابط روسیه با اسرائیل دارند. با تسلط اوراسیاگرایان، گسترش روابط با   وسعۀنقش مهمی در ت

 :Mousavi & Naeini, 2019) های سیاست خارجی روسیه قرار گرفننت نیز در اولویت  اسرائیل

هننای دهندة مبارزه و رقابت بین ایننن مکتب سیاست خارجی روسیه در طول تاریخ نشان  .(497
 اند.آویو تأکید داشتهها بر روابط مسکو با تلز آنفکری بوده است و هرکدام ا
 نفوذ بننرای تأییرگننذاری بننر رفتننارهننای بنناهای غیررسننمی و گروهدر داخل روسیه شننبکه

ها نقش مهمننی آن  کنند. مالالعۀهای سیاست خارجی روسیه رقابت میگیرندگان و گزینهتصمیم
گیرندگان در تبیین و تحلیل درسننت سیاسننت خننارجی روسننیه دارد. در طننول تنناریخ تصننمیم

گیرننند. در سننازی در نظننر میها را در فرایننند تصمیمهای آنسیاست خارجی، منافع و مرحظه
 ,Omelicheva) های پنهان و غیررسمی متعددی وجننود دارننندنفوذ و شبکههای باروسیه گروه

های غیررسننمی کننه در رو، از قدرتمننندترین شننبکهگننرای میانننهغرب شبکۀ .(103-104 :2013
های وابسته به آن و مرسسه  1گاز پروم  تأییر داشته است. شرکت   روابط روسیه با اسرائیل  توسعۀ

جمهوری منندودیف ایننن شننبکه قنندرت و نفننوذ  ریاست در درون این شبکه قرار دارند. دوران 
در  وگازکه اکتشا  و استخرال اخیر نفت ایگونهبه (.Rashidi, 2016: 259) زیادی داشته است 

این شننبکه  (.Roumi, 2017: 50) است  انجام دادهپروم  گاز شرکت  را اسرائیل ۀترانیسواحل مد
های غربننی و روابط روسیه با دولت   گسترش  تأییرگذاری در  غربی خود نقش  هایدلیل تمایلبه

 
1. Gazprom 
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بننا توجننه بننه اینکننه در دوران  (.Trushin, 2019: 9) داشننته اسننت  فیدر دوران مدود اسرائیل
های مهمی از سهام خود را به دولت های وابسته به آن بخشپروم و مرسسه  پوتین، شرکت گاز
گذاشننته   دهی سیاست خننارجی پننوتین تننأییررو بر جهت گرای میانهشبکۀ غرب  واگذار کردند؛

 .(Omelicheva, 2013: 103-104)  است 
زیادی بر سیاست خارجی مسننکو در  ، تأییر1990دوم دهۀ   های یهود روسی از نیمۀسازمان

داران بننزرو و از بانک  یگروه  1996را در سال    1یهودیان روسیه  کنگرة  اند.اسرائیل داشته  برابر
کردننند. ایننن   با هد  احیای زندگی در روسیه تأسننیس  یلنکیگوس  یرهبربه  یهودی  نانیکارآفر

مرکننز  40های مختلف یهودی در سراسننر روسننیه و ایجنناد حنندود ن سازمانکنگره با متحدکرد
 :Jabbarinasir, 2020کند )گذاری میای در مسائل فرهنگی، آموزشی و اجتماعی سرمایهمنالقه

فدراسننیون جوامننع   2جوامع یهودی در روسننیه،  و  هاسازمان  یهودیان روسیه، کنگرة  کنگرة.  (51
یهننودی  خانننۀ جامعننۀ 4مرکز جننامع یهودیننان مسننکو،( 19Ekaterina, 2003 :) 3یهودی روسیه

اند بننا انسننجام درونننی، سیاسننت خننارجی توانسننته  هاو مانند این  6مرکز فرهنگی یهود  5مسکو،
 (.Elishev, 2013: 174) کنترل خننود بگیرننند را در نزدیکی با اسرائیل برای چند دهه در مسکو 
ها و نهادهای متعنندد اسننت، و سازمان  هارسسهای از مها متشکل از شبکهیک از این سازمانهر
شننهر   68سننازمان یهننودی در    100ها و جوامع یهودی روسیه حدود  سازمان  که کنگرةطوریبه

یهودیان در سراسر   ها،ای از مرسسهروسیه دارد. فدراسیون جوامع یهودی روسیه با ایجاد شبکه
لیل حمایت از دولت پوتین، نفوذ زیادی دها بهدهد. این سازمانفدراسیون روسیه را آموزش می

های ها و مجلننهها، بسننیاری از روزنامننهدر دستگاه دیپلماسی روسیه دارند. با کمک این سازمان
(. ایننن Jabbarinasir, 2020: 51) شننوندو آلننف در روسننیه منتشننر می 7رودنیننک یهودی مانند

سازی روسیه نفننوذ کنننند و بننا میمگیری و تصهای مختلف تصمیماند در الیهها توانستهسازمان
 آویو نقش مهمی داشته باشند.البیگری در گسترش روابط مسکو با تل

توانند یک موضننوع را در دسننتور کننار سیاسننت ها با تأییرگذاری بر افکار عمومی میرسانه
رو، یکی از دالیننل گسننترش روابننط، تصننویری اسننت کننه از این  ها قرار بدهند.خارجی دولت 

عنوان یننک رژیننم نظننامی و اقتصننادی پیشننرفته بننهها از اسننرائیل  تلویزیونی و رسانههای  شبکه
بیشننتر   تبار در فدراسیون روسیهای یهودی روسهای رسانهاینکه شبکه  ویژهبه  کنند.می  منعکس

 ایویننژه  با پخش اخبار مثبت و دستکاری آن، تأییر،  بنابراین  کنند.خبرهای اسرائیل را پخش می

 
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 نظرسنجی مردمی  (.Roumi, 2017: 47) اندداشته ها نسبت به اسرائیلبت روسدر نگرش مث
روسیه نگرش مثبننت بننه اسننرائیل   درصد جامعۀ  57حدود    2017در سال    مرکز مالالعات سواال

 هننا از جمعیننت احسنناس شننباهت فرهنگننی روس (.Averbukh & Klein, 2018: 2) اندداشننته
 شمگیری بر روابط روسیه با اسننرائیل داشننته اسننت. ریشننۀچ  ها، تأییرصهیونیستی و رهبران آن

 & Averbukh) بوده است  رهبران ارشد اسرائیل در قلمروی امپراتوری پیشین خانوادگی بیشتر

Klein, 2018: 2). خانوادگی رهبران تأییر زیادی بننر جنننبش  رو، فرهنگ روسیه و پیشینۀاز این
تبننار که شهروندان روسایگونهبه (.Epshtein & Kuzmin, 2008: 88) صهیونیست داشته است 

بننر  .(Jabbarinasir, 2020: 49دهنند )چهارم از کل جمعیت اسرائیل را تشکیل مییک ب یتقربه
ها و در بین مقام  شوداسرائیل تدریس می  هایعنوان زبان سوم در مدرسهبهاین مبنا زبان روسی  

وجننود برخننی از عناصننر  ،. بنننابراینMoshkova, 2018: 387-388)) شوداستفاده می هاو اداره
 است. شده  گسترش روابط روسیه با اسرائیل  فرهنگی مشتر  میان دو طر  موجب 

تجربۀ تاریخی مشتر  میان روسننیه و اسننرائیل در جنننگ جهننانی دوم سننبب نزدیکننی دو 
جهننانی های آلمان نننازی در جنننگ  هر ساله برای قربانیان جنایت   بازیگر شد. روسیه و اسرائیل
. دیدار پوتین از مراسم هولوکاسننت و (Roumi, 2017: 47) گیرنددوم مراسم و بزرگداشت می

جانبازان یهود روسی در جنگ جهانی دوم، نمایانگر تأکید بر روابننط تنناریخی بننین دو بننازیگر 
فعالیت کلیسننای ارتنندکس روسننیه در اسننرائیل، ابننزار  (.Averbukh & Klein, 2018: 2) است 

نمایندگی ویژه و تأسیس   گروه  تقویت و گسترش روابط فرهنگی است. با فرستادن  مهمی برای
اند. رهبننر کلیسننای ارتنندکس مرکزی در اورشلیم نقش مهمی در گسترش روابط روسیه داشننته

 اننندهای دیپلماتیک روسیه بارها از نمایندگی کلیسای خود در اسرائیل بازدید کردهروس و مقام
(Koolaee& Azizi, 2022: 155.) تأییرگننذار بننر سیاسننت خننارجی  متغیرهای جامعننۀ ،بنابراین

نفوذ و افکار عمومی بر فرایند تصننمیم نزدیکننی های باهای فکری، فرهنگ، گروهمکتب   روسیه،
تننأییر   گیرندگان سیاست خارجی روسیه در طول تنناریخ درتأییر داشته است. تصمیم  با اسرائیل

 هایاهمیت متفاوت و به شننکل  شده با درجۀمتغیرهای اشاره  ۀکه هم  انداین متغیرها قرار گرفته
اند. داشننته تننأییر های مختلفاسرائیل در دوره مختلف بر رفتار سیاست خارجی روسیه در برابر

و ها تصننمیم متغیرهای جامعه در محیالی بیرونی از حکومت در کنار عوامل دیگر بننر  در نتیجه،
 گذاشته است.گیری سیاست خارجی روسیه تأییر شکل

 . متغير محيطی5
های بننازیگران بننر سیاسننت خننارجی المللی و کنشدر چارچوب نظریۀ جیمز روزنا محیط بین

را   متغیر محیالی بر سیاست خارجی روسیه در نزدیکی با اسرائیل  گذارد. تأییرها تأییر میدولت 
رت روسننیه پننس از شکسننت جنننگ سننرد، بازگشننت قنند  .کننرد  یبررسنن   بعد  چند  در  توانیم

 ،داد. بنننابراین  را اولویت سیاست خارجی خود قرار  اوراسیاگرایی و ایجاد یک دنیای چندقالبی
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ای بننرای روسننیه دارد. های غرب اهمیت ویننژهبا آمریکا و کاهش تحریم  هافصل اختر وحل
های صهیونیستی در آمریکا نقش مهمی در دستیابی بننه ایننن هنند  دارننند. داند البیروسیه می
موازات بهبود روابط روسیه و آمریکننا آویو بهدر طول تاریخ توسعۀ روابط مسکو و تل،  نبنابرای

جانبۀ روسیه با آمریکا، به عصر طریننی دلیل همکاری و روابط همهبه  نیلتسبوده است. دوران ی
بهبننود  ،(. همچنننینFreedman, 1995: 233-234) نزدیکی روسیه و اسرائیل مشهور شده اسننت 

و آمریکا در دوران مدودیف، روابط روسیه با مخالفان این رژیم را محدود کننرده روابط روسیه  
مدودیف با هد  بهبود روابط با  2010ای که در سال گونهبه (.Sveshnikova, 2018: 150) بود

 روابننط بننا غننرب و آمریکننا بننه تحننریم علیننه ایننران و لغننو   اسرائیل در راستای تنظننیم دوبننارة
اسننرائیل بننه  هایهد  . پوتین در جهت (Trushin, 2019: 10) داخت پر 300 ی اسهامحموله

ای همکاری و هماهنگی با آمریکا در بعضی از مسائل همچون بحننران سننوریه و مسننئلۀ هسننته
تنننش و   روابط با اسننرائیل از  مسکو توانسته است ضمن گسترش،  ایران پرداخته است. بنابراین

 جلوگیری کند. تعارض بین خود و آمریکا در تحوالت منالقه
مبارزه با تروریسم، روابننط  های افراطی اسرمی در منالقه، روسیه در جهت با گسترش گروه

میلیون جمعیننت مسننلمان، همیشننه  20است. روسیه با داشتن حدود  داده را گسترش  با اسرائیل
مان گرایی اسرمی در میان مردم مسلنگران بنیادگرایی اسرمی در فدراسیون روسیه است. افراط

 ,Taheri & Hasheminasab) چشمگیری رشد کرده است  شکل منالقۀ چچن به ویژهروسیه به

طلبان چچنی موجب گسننترش اسننرم افراطننی در درگیری روسیه با جدایی .(224-225 :2010
هننای چچن با حمایت   فدراسیون روسیه شد. اسرائیل برخر  غرب در مسئلۀ  جمعیت مسلمان

 یتنن یامن یروهنناین در همین زمینننه، (.Abedi, 2009: 123) مک کردپزشکی و نظامی به مسکو ک 
 ,Roumi) را آموزش دادننند صورت مخفیانه نیروهای ضدترور روسیهبه 2004 در سال لیاسرائ

روسیه کارشناسان خود را به اسرائیل فرستاد تا شبیه دیوار  2005در سال  ،همچنین (.53 :2017
روسننیه در   اسننرائیل از تجربننۀ  چچننن طراحننی کنننند.  بنناختری در مرزهننای  حائل غزه و کرانۀ

 2010در سننال  ،ترتیب بنندین (.Razoux, 2008: 5) کننرد اسننتفاده خیابانی در چچن هایمبارزه
ساله در مننورد مبننارزه  5همکاری نظامی  نامۀطر  در مسکو توافق  نهادهای امنیتی و نظامی دو
اری پننیش از آن در فننروش پهبادهننای این همک (.Roumi, 2017: 53) با تروریسم امضا کردند

 ,Razoux) منظور نظارت و کنترل بر چچن نمود یافته است بدون سرنشین اسرائیل به روسیه به

هننا و در اسننرائیل بننر تقویننت همکاری 2012پوتین نیز در کنفرانس خبری در سال (. 5 :2008
 :Mousavi & Naeini, 2019) در مبارزه با تروریسم تأکینند کننرد های اسرائیلاستفاده از تجربه

505.) 
اسننرائیل در   نکردنو همکنناری  کردنتننوان همکنناریتعمیق روابط روسیه با اسننرائیل را می

حیات خلوت روسیه دید. یکی از تهدیدهای اصلی برای امنیت ملی روسیه، دخالننت آمریکننا و 
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ان در سننال گرجسننت  که در درگیری روسننیه وایگونهبه  ناتو در کشورهای اتحاد شوروی است.
همکاری فنننی و نظننامی بننا تفلننیس را متوقننف کننند.  ، اسرائیل در برابر مسکو متعهد شد2008
اسرائیل درخواست روسیه مبنی بر امتناع از فننروش اسننلحه بننه اوکننراین در   هایمقام  ،همچنین
 :Jabbarinasir, 2020) رعایت خالوط قرمز روسیه در بحران سوریه را پذیرفتند و 2014بحران 

کریمننه  سننازیپیوسته کردن روسننیه در مسننئلۀنتننوان در محکننومنزدیکی این راباله را می  (.52
 (.(Mousavi& Naeini, 2019: 505 توسط اسرائیل در سازمان ملل دید

های اقتصادی آمریکا و اتحادیۀ اروپا علیننه مسننکو، اوضنناع اقتصننادی روسننیه را بننا تحریم
مشننارکت  اسرائیل شکرت خود با صنایع پیشرفتۀرو کرده است. روسیه برای حل مچالش روبه

 ,Mousavi & Naeini) دست آورددو طر ، سود فراوانی به هایاست تا بتواند از تجربه کرده

تأییر  شیوع ویروس کرونا، روابط اقتصادی دو بازیگر را در 2019اگرچه در سال  (.509 :2019
للی سننازمان ملننل متحنند، روابننط تجنناری المبین  هایاساس اطرعات تجربهقرار داده است، بر

، واردات 2020روسیه و اسرائیل تا قبل شننیوع کرونننا روننند صننعودی داشننته اسننت. در سننال  
وضننعیت واردات اسننرائیل از   1میلیارد دالر بوده است. نمودار    1.4اسرائیل از روسیه به ارزش  

 دهد.روسیه در چند سال اخیر را نشان می
 

 اسرائيل از روسيه )واحد: هزار دالر( : ميزان واردات 1نمودار 
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 هننایآهننن، دارو، پژوهشهای خننط راهگذاری مشتر  در زمینننههای سرمایهاز سویی طرح

 (.Тасс, 2016) نزدیکی دو طر  شننده اسننت  سبب  کشاورزی و فناوری اطرعات و ارتباطات
توان از چننند ای است که میگونهروابط مسکو با اسرائیل به  گسترش  نظام،  براساس متغیر سالن
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ای هنن فصل اختر واسرائیل در حل  1های اخیر نقش کاتالیزوریبعد آن را بررسی کرد. در سال
های مسکو، نقش مهمی در نزدیکی روسیه بننا اسننرائیل داشننته روسیه با آمریکا و کاهش تحریم

در بحننران سننوریه توانسننته اسننت بننا  ویژهر تحوالت خاورمیانننه بننهکه روسیه دطوریاست. به
اسرائیل ضمن محدودکردن رقیب خود ایران در منالقه، امتیازهایی از آمریکننا و   استفاده از مهرة

 اروپا بگیرد. اتحادیۀ

 روسيه و اسرائيل روابط راهبردي  گسترش
آویو روابننط مسننکو و تننلهننای جدینندی در  های غرب علیه روسیه افقبحران سوریه و تحریم

سو، تضمین امنیت اسننرائیل در سننوریه توسننط مسننکو و از سننوی دیگننر نقننش گشود. از یک
ای شنند کننه همنندیگر را روسیه با آمریکا زمینننه  هایوفصل اختر کاتالیزوری اسرائیل در حل

 ر موردرهبران دو طر  د و منافع خود بدانند.ها گذار و مهم در دستیابی به هد تأییر  بازیگری
 اند. در این ارتبنناط،و دیدارهایی داشته  هاای ایران توافقهسته  تحوالت اخیر در سوریه و مسئلۀ

های خننود، یننک مرکننز همنناهنگی ایجنناد جلوگیری تصادفی میان ارتش  روسیه و اسرائیل برای
در  های نظامی ایننرانروسیه نیز با کاهش و محدودیت پایگاه. Vasetsova, 2016: 12)) اندکرده
 ،(. همچنننینBarmin, 2018: 3-4) غربی سوریه توانسته است امنیننت آن را تننأمین کننند جنوب

جوالن، از انتقننال تسننلیحات نظننامی بننه   هایروسیه با کاهش حضور نیروهای ایرانی در ارتفاع
نمود این همکاری مذاکرة روسیه با اسرائیل  (.Murciano, 2017: 5) لبنان جلوگیری کرده است 

 (.Vakhshikhtech, 2019: 284)  فصل بحران سوریه در نشست ژنو است ودر حل
های اقتصننادی، فنننی و هننای جدینند در زمینننهنامننه و همکاریسیاسی، توافق  از روابط  جدا

کننافی اسننرائیل بننرای   تجربۀ  تجاری نزدیکی راهبردی دو بازیگر را افزایش داده است. نداشتن
ای شنند کننه روسننیه در ، زمینننهترانهیدر سواحل مد  یتنف  هایمیدان  ریاخ  هایاکتشا استخرال  
 دهنند اکتشا  و استخرال را گسترش دیپلماسی انرژی خود، همکاری در حوزة  راهبردی  حوزة
(Maryasis, 2017: 131.)  روابط فرهنگی نیز با افزایش در  متقابل و برداشت نخبگان و مردم

 ابعنناد شننده اسننت. گسننترش  در دیگننر  روابط  ساز گسترشروسیه و اسرائیل از یکدیگر، زمینه
هننای را در حوزه  هننای علمننی، سننالن روابننطهمکاری  ویژهبننه  روابط فرهنگی اخیر دو بازیگر
های روسی در جایگاه دوم توریست  ،همچنین (.Ria News, 2019مختلف گسترش داده است )
 طننر   دو  نزدیکی فرهنگی  های گردشگری و لغو ویزا، سبب افزایشسفر به اسرائیل، همکاری

تنینندگی نسننبت بنناالیی از درهمبه روسیه و اسرائیل در سننالن. (Roumi, 2017: 47) است  شده
سننوی منافع و امنیت خننود در جهننت کنناهش تهدینندها، به  منافع و وابستگی متقابل و در زمینۀ

تننوان نتیجننه روسیه با اسرائیل می اند. با توجه به روابط راهبردیشدن روابط پیش رفتهراهبردی

 
1. Catalytic 
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عوامل مختلفی در سالن خرد و کرن بر سیاست خارجی روسننیه نقننش داشننته کننه در   گرفت،
بننر رفتننار سیاسننت خننارجی داشننته   بیشتری  تأییر  بعضی شرایط برخی از عوامل نسبت به بقیه

 کنیم.را تجزیه و تحلیل می هاآن نتیجه، است. در بخش
 : مدل تحليلی پژوهش2نمودار 

 
Source: Authors 

 تيجهن
مالالعننات   ترین مسئلۀشوروی مهم  موضوع نزدیکی راهبردی با اسرائیل از زمان فروپاشی اتحاد

مسننکو در برابننر  سننازیبننر تصمیم مننریر سیاست خارجی روسیه بوده است. برای تبیین عوامل
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و پنج عامل تأییرگذار در سالن خرد و کرن در تبیین این   استفادهاسرائیل از نظریۀ جیمز روزنا  
زمان مالالعه و بررسی کردیم. براساس این چننارچوب نظننری، میننزان ایرگننذاری ضوع را هممو 

اند. در عامل فرد، اگرچننه در عوامل در طول زمان در نوسان بوده و بر یکدیگر ایر متقابل داشته
زبننانی های اوراسیاگرایی و بازیابی جایگاه قدرت پیشین، حننس همدلیل سیاست دوران پوتین به

هننای دلیل گرایشو منندودیف بننه نیلتسنن ، در دوران یآویو تننأییر داشننتهمسننکو و تننل  بر روابط
های فردی خود، بیشتر از دیگر عوامل بر نزدیکی راهبننردی مسننکو بننر ویژگیگرایانه در  غرب
 آویو تأییر داشته است. قوانین رسمی و غیررسمی روسننیه بننر اهمیننت اصننلی نقننش رئننیستل

جمهور روسیه ضمن انتخنناب جی روسیه تأکید دارند. رئیسدهی سیاست خارجمهور در جهت 
عنوان نمایندة اصلی دولت، رفتار سیاست خارجی روسننیه را بهخارجه و کابینۀ خود    امور  وزیر

نزدیکی راهبردی در برابر اسننرائیل،   جمهور برای  کند. پوتین از نقش رئیستعیین و رهبری می
تننوان عامننل نقننش را در دوران پننوتین در اولویننت می  ،استفاده را کرده است. بنابراین  بیشترین
های اسرائیلی بر اهمیننت نظر گرفت. در این مورد دیدارهای دیپلماتیک پوتین با مقام  عوامل در

 نقش افزوده است.
نقش بر روابط دو بازیگر تأییر داشننته اسننت، در دوران منندودیف   نیلتساگرچه در دوران ی

رنگ شننده بننود. سنناختار جمهور کم  وزیری، نقش رئیست نخس  دلیل حضور پوتین در پست به
گیری و جمهور، مسئول تصمیم  ای است که قوة مجریه به رهبری رئیسگونهحکومتی روسیه به

خننارجی روسننیه   اجرای سیاست خارجی است و بسیاری از نهادهای دموکراتیننک در سیاسننت 
شننوروی تنناکنون نقننش   ی اتحننادقوة مجریه از زمان فروپاشنن   رو،جایگاه خاصی ندارند. از این
است. در دورة پوتین نقننش قننوة  مسکو با اسرائیل را داشتههای  اصلی مذاکرات و اجرای توافق
های اجتمنناعی و قابل تننوجهی افننزایش یافتننه اسننت. جنبننه شکلمجریه در روابط با اسرائیل به

کننه ایگونهبه  ،خارجی روسیه تأییر گذاشته اسننت   غیرحکومتی عوامل دیگری است که بر رفتار
هننای بننا قوة مجریه و نهادهای مرتبط با آن در تدوین و اجرای سیاست خارجی، دائننم بننا گروه

گیری ماهیننت تننوافقی سیاسننت ها ارتبنناط دارد و در شننکلرسننانه  های یهودی ونفوذ، سازمان
 گذاشته است. خارجی روسیه در برابر اسرائیل تأییر

ی روسننیه بننا آمریکننا، هنناوفصننل و اختر در حل  براساس متغیر محیالی، نقننش اسننرائیل
 همکاری در مبارزه با تروریسم و تحوالت خاورمیانننه و قفقنناز، رویکننرد نزدیکننی در سیاسننت 

سیاسننت خننارجی   ن،یپننوت  یجمهننور  است یر  دوران  در  خارجی روسیه را گسترش داده است.
غننرب و آمریکننا در تحننوالت   اسرائیل بتواند از  ةمهررود که با استفاده از  روسیه به این سو می

داننند کننه نینناز اسننرائیل در تحننوالت ها امتیازهایی بگیرد. پننوتین میخاورمیانه و کاهش تحریم
هننای سیاسننت خننارجی ها و اولویت ویژه در سوریه برای تأمین امنیت خود هنند خاورمیانه به

حیالی بعد از عامننل جمهوری پوتین متغیر م  ریاست در دوران  ،  کند. بنابراینمسکو را تأمین می



 1401بهار و تابستان ، 1رة ، شما15، دورة اوراسياي مركزيمطالعات   48

دهی سیاسننت سنناز در شننکلو تصمیم مریرعوامل  ای دارد. در نگاه کلی همۀویژه نقش اهمیت 
های ویژه بننر ایننن تصننمیم نفننوذ های متفاوت در دورهخارجی روسیه در برابر اسرائیل با درجه

 اند.داشته
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