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   تل ابيب– تھران –مسکو : ژيکيمثلث سترات
  

ھمکاری ھای : ھمکاری داشته اند ھميک حقيقت مسلم است که روسيه و ايران از سال ھا بدينسو در چندين ساحه با 

 باوجود تعزيرات شديد اقتصادی عليه ايران، دادوستد در تمام ساحات بين اين دو. نظامی، سياسی، فرھنگی و تخنيکی

ھم اکنون، اين . کشور در جريان بوده است، اما  تا حدی که روسيه مسؤول تخطی از تعزيرات عليه ايران تلقی نگردد

ًر اسد در سوريه مقابل قدرت ھای غرب خاصتا امريکا با  ھم تشريک مساعی می از نظام بشدو کشور در حمايت ا

مسکو . می ھم اين دو کشور فعال اندودر ساحۀ ھمکاری ھای ات. نمايند و نمی گذارند که نظام اسد به آسانی سقوط نمايد

د که چند رياکتور ديگر برای ايران اعمار ًقبال اعمار يک رياکتور ھسته ئی را برای ايران تکميل نموده و تصميم دار

روسيه کماکان به ايران اسلحه می فروشد  و در صدد ارسال .  استفاده خواھد شد" صلح جويانه"نمايد که برای مقاصد 

است تا قابليت دفاعی ايران را طور چشمگيری باال ببرد و اين کشور را از گزند ) S-300 (٣٠٠راکت ھای دفاعی اس 

  .  مالی ھوائی اسرائيل و امريکا تا حدی در امان داشته باشدحمالت احت

ھکذاء .  زيربنای ھمکاری ھر دو کشور در زمينه ھای نظامی، دشمنی ھر دو کشور با امريکا و در مجموع غرب است

 توانند آلۀ دست سعی ھر دو کشور درمھار کردن  گروه ھای پيرو دموکراسی غرب  که از نظرگاه تھران و مسکو می

باوجود اختالفاتی که تا . دھد و تخته خيز دستگاه ھای استخباراتی غرب باشند، برای روسيه و ايران وجه مشترک می

حال الينحل باقی مانده و روابط ھر دو کشور را  خدشه دار ساخته است، رھبران روسيه و ايران منتھای کوشش خود 

منازعه . جوه مشترک بين خود را بيشتر مورد توجه قرار دھندرا دارند که در حالت کنونی و فشار روز افزون غرب، و

بد قولی مدويف به ارتباط بر حدود جغرافيائی بحيرۀ کسپين، تأخير در خصوص تکميل رياکتور اتمی بوشھر و ھمچنان 

شت اما با برگ. ، روابط اين دو کشور را در گذشته مخدوش ساخته بود٣٠٠دھی دستگاه ھای راکت ضد ھوائی اس تحول

پوتين به رياست جمھوری روسيه و روش خشن امريکا و غرب به سوی روسيه و ايران، رھبران اين دو کشور را 

علی رغم فشار و اعتراض امريکا و اسرائيل، پوتين ارسال راکت ھای اس . بيشتر به ھمکاری تا منازعه دعوت نمود

که تعزيرات  مالی و  با نظر داشت اين. ه داری خواھد بود را به ايران وعده داد که به زودی ھم  در ايران قابل بھر٣٠٠

اقتصادی غرب عليه ايران تا اندازه ای کاھش يافته و در بعضی قسمت ھا از بين رفته است،  ھمکاری دو جانبه بين 

ايران و روسيه در سال ھای آينده  گسترش  خواھد يافت و کمک ھای نظامی و صنعتی روسيه در ايران طور 

 .   رو به تزايد  خواھد بودچشمگيری
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حجم . که روابط مسکو و تھران گسترش می يابد، تحولی ھم در روابط روسيه و اسرائيل پديد آمده است ين زمانیعدر 

ھمچنان، . صادرات و تبادالت فرھنگی بين اسرائيل و روسيۀ پوتين نسبت به گذشته افزايش يافته و رو به صعود است

دست آوردن تکنولوژی نظامی است که می تواند در مدرن ساختن ه ای روسيه غرض باسرائيل يک منبع خوبی بر

روابط توريستی ھم طور قابل مالحظه ای انکشاف کرده و ساالنه ھزار ھا تن از . اردوی عظيم روسيه کمک نمايد

ر از ادارۀ اوباما نکتۀ قابل توجه درين جا نفرت ھر دو کشو. سياحان روسی در سواحل اسرائيل غسل آفتاب می گيرند

اين يک موفقيت بزرگ سياسی و ديپلماتيک برای روسيه .  است که روسيه و اسرائيل  به يک نحوی از آن دلخور اند

که اعتراض  است که در يک زمان با دو خصم به ظاھر آشتی ناپذير روابط حسنه و نزديک برقرار ساخته بدون اين

، اسرائيل بنای قال و مقال و ٣٠٠م روسيه در ارسال راکت ھای ای در آغاز تصمي. جانب ديگر را تحريک نمايد

اعتراض را گذاشت، الکن چون در صحنۀ سياست جھانی احساس تنھائی نمود، از تدوام اعتراض خود دست کشيد و 

 ابيب ، تلًءبنا. شود درک نمود که نه امريکا و جھان غرب به اعتراضش وزن می دھند و نه پوتين به آن وقعی قايل می

سوی مسکو نزديک سازد و از نفوذ ه راه سازش را با مسکو در پيش گرفته تا اگر بتواند از طريق ديپلماسی خود را ب

تل ابيب ھمچنان متوجه شده است که روسيه بار ديگر در صحنۀ سياست جھان . سياسی روسيه استفادۀ مثبت نمايد 

ضميمه ساختن جزيرۀ کريميه و باالخص . ه را به زانو در آوردتواند روسي قدرت نمائی می کند و غرب به آسانی نمی

 . ر اسد، اسرائيل را متقاعد ساخته است که نزديکی با مسکو بھتر از دوری آنستامداخله در سوريه به نفع بش

شود که روسيه توانائی ھمکاری سياسی، نظامی، تجارتی و فرھنگی را در يک زمان با ايران و اسرائيل  معلوم می

شود  و  روسيه ھنوز ھم يک قدرت جھانی محسوب می. ھم نخورده ين وقت متوجه است که موازنه بعارد، اما در د

 قدرت ھای بزرگ در بازی ھا سياسی خود در سطح دنيائی با کشور ھا و نظام ھای متفاوتی در دادوستد اند، بدون اين

شود که کشور ھای  ط با قدرت ھای بزرگ باعث میًبعضا داشتن رواب. که صدای اعتراض يک کشور ديگر بلند گردد

البته نبايد . کوچک متخاصم که در محور قدرت ھای بزرگ می چرخند، با ھم نزديک شده و تفاھم فيمابين حاصل نمايند

متصور بود که تھران و تل ابيت به اين آسانی بتوانند از طريق مسکو حس اعتماد متقابل نسبت به يک ديگر را  پيدا 

الکن محور مسکو شايد روزی قادر . ند و دشمنی ھای سياسی، نظامی و منطقه ئی خود را به يک بارگی ترک گويندنماي

ژيک منطقه ئی و جھانی دو خصم را با ھم نزديک سازد و يک يشود که  به آھستگی و روی الزامات  سياسی و سترات

امريکا توانسته است که ھم اسرائيل و ھم . وجود آورد سياسی جھانی به ۀ تل ابيت را در صحن– تھران –محور مسکو 

شود که روسيه ھم از  تصورمی. کشور ھای عرب وابسته به خود را در آغوش گيرد و با فلسطينی ھا رابطه داشته باشد

  .   که راه طوالنی در پيش خواھد داشت  استفاده خواھد برد، با وجودی ایچنين معادله

که، گروه ھای تند  اول اين: ژيک با مسکو قرار دھدين و تل ابيب را در يک محور ستراتتواند که تھرا چند عامل می

اين گروه ھا نه تنھا ضد اسرائيل و . رو جھادی  سنی مذھب مانند القاعده و داعش دشمن مشترک اين سه کشور ھستند

که داعش ساخت غرب و اسرائيل  ينتيوری ا. ه مذھب ھم پنھان نکرده اندعروسيه اند، بلکه نفرت خود را از ايران شي

در حالت کنونی و . دست آيده تواند مورد ارزيابی و تحقيق محققين قرار گيرد تا نتيجه گيری ھای الزم ب است، می

سياست شرق ميانه داعش و القاعده خصومت خود را با ايران شيعه، اسرائيل و غرب و روسيه اعالم داشته و ضربات 

در سياست پر از  تشنج و غير قابل پيش بينی  شرق ميانه، بعيد . ا و يا منافع آنھا وارد کرده اندخود راھم بر اين کشور ھ

نخواھد بود که روزی کماندو ھای ايران و اسرائيل به خاطر ھراس از فعاليت  سازمان ھای تروريستی القاعده و 

بايست يادآور شد که اسرائيل .  خواھد داشتکتيکی روسيه را ھمکی را به راه اندازند که حمايت تداعش، عمليات مشتر

داند که در صورت سقوط نظام اسد، سرحداتش  از حمايت روسيه و ايران از نظام اسد ناراضی نيست، زيرا تل ابيب می
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با سوريه مانند گذشته نخواھد بود و گروه ھای تندرو اسالمی داعش و القاعده عوض اردوی سوريه در سرحدات  

که،  ھم ايران و ھم اسرائيل  دوم اين. خواھد   اين حالتی است که اسرائيل ھرگز چنين روزی را نمی.مستقر خواھد شد

ايران خواستار حمايت روسيه از ايران در شورای امنيت ملل متحد است که از . به رابطۀ نزديک  با روسيه نياز دارند

يد دارد که روسيه بھترين منبع تأمين کننده ايران ھمچنان ضرورت جدی به اسلحۀ جد. فشار غرب بر ايران بکاھد

داند که در  اسرائيل نير آروز ندارد که روابطش با مسکو متشنج باشد، زيرا می. احتياجات نظامی ايران خواھد بود

صورت کشش بين روسيه و اسرائيل، مسکو ايران و حزب هللا را بيشتر تقويت خواھد کرد که برای اسرائيل بسيار 

ثر چه مفادی را متوجه کشور ؤپس مشاھده می نمائيم که داشتن روابط با قدرت ھای بزرگ و م. اھد شدگران تمام خو

که، با تغييرات و تحوالت سريع شرق  سوم اين. ھای کوچک خواھد کرد که در  فقدان آن ضررش بيشتر خواھد بود

تشنج بين . تکای قبلی بر يک قدرت بکاھندميانه، ايران و اسرائيل ھر دو در صدد يافتن قدرت ھای ديگری اند تا از ا

در .  را انگيزه داده است که  راه خود را به سوی مسکو باز نمايدبادارۀ اوباما و ناتانياھو صدراعظم اسرائيل، تل ابي

ی افزايش وزن سياسی اخالل يکسال، ناتانياھو و ساير رھبران اسرائيل چند بار به روسيه سفر کرده اند که اين خود معن

  .دھد مینشان و جھانی روسيه را 

فشار سياسی . ی در حرکت استده و به آھستگی به طرف مرحلۀ نو روابط ايران و امريکا از حالت سرد گذشته برآم

می اين کشور به  نتيجه واسرائيل بر ادارۀ اوباما به ارتباط رفع تعزيرات اقتصادی بر ايران و موضوع پروگرام ات

تشنج در .  اه را برای روابط جديد امريکا و ايران باز نموده ولو که دشوار و طوالنی خواھد بودنرسيد و ادارۀ اوباما ر

روابط امريکا و اسرائيل و دشواری در عادی شدن روابط بين ايران و امريکا، روسيه را در موقف بھتر قرار داده تا 

که امريکا توانست در عادی ساختن  ھمانطوری. ايدايران و اسرائيل را يکجا به آغوش بکشد و تعادل را ماھرانه حفظ نم

روابط ميان مصر، اردن و اسرائيل کمک نمايد که سرانجام به عقد معاھدات صلح انجاميد، تل ابيب ھم متوقع است که 

 را در روابط تھران و تل ابيب بازی نمايد و خصومت ذات البينی  ايران و اسرائيل را کاھش یروسيه روزی چنين نقش

بين تھران و تل ابيت باعث خواھد که عمليات نظامی  حزب هللا قائم مقام ايران در لبنان روابط عادی شدن احتمالی . دھد

ًعليه اسرائيل تقليل يافته و يا احتماال متوقف گردد که  در سياست شرق ميانه ھر گونه تغييرات دور از انتظار نخواھد 

 .   بود

ر داخل و خارج، راه طوالنی در پيش است که مسکو بتواند جای واشنگتن را در با وجود موفقيت ھای نسبی پوتين د

عادی شدن روابط اسرائيل  و . امريکا ھنوز ھم حامی اسرائيل در تمام زمينه ھا خواھد بود. صحنۀ سياست جھانی بگيرد

ج شرق ميانه دور از امکان ايران مدت ھا طول خواھد  کشيد  که در  آيندۀ قريب قال تصور نيست، اما در سياست متمو

ايران از يک جانب قادر است که از کشور ھای ديگر احتياجات نظامی خود را تکافو کند و اتکای خود را . نخواھد بود

پوتين اکنون توانائی اين . بر مسکو کاھش دھد، اما از جانب ديگر به پشتيانی روسيه در شورای امنيت احتياج مبرم دارد

 مانور ھای مختلف بزند و نقش مسکو را در سياست جھانی برازنده سازد، الکن عوامل ديگری را دارد که دست به

که روسيه در کدام وضع  اول اين. ال قرار داده و يا به حد اقل برساندؤباعث خواھد شد که نقش مسکو را مورد س

آيا جنگ سرد دوم در حال تکوين و که،  دوم اين. اقتصادی خواھد بود که بتواند موقف يک قدرت جھانی را حفظ نمايد

در ھمين لحظات، .  گسترش است که  درين صورت معادالت سياست جھانی و منطقه ئی را از ريشه تغيير خواھد داد

که از تيوری به عمل مبدل   تل ابيب برای پوتين موفقيت آميز خواھد بود به شرط اين– تھران –محور احتمالی مسکو 

 .گردد

 


