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 همقدم

ای غیرمنتظار    وزارت خارجه روسیه باا دارور بیاهیاه   

بخش غربا  دارر را باه عنا ا         است کهاعالم کرد

پایتخت اسرائیل و بخش شرد  این شهر را به عنا ا   

در این بیاهیه شناسر.  م  پایتخت فلسطین به رسمیت

د سه سال اسات ماکاکرات   وحر آمر  است از آهجا که

شا د و   سیاس  بین اسرائیل و فلساطین برزارار هما    

باشار  باه    هیر در حال برتر شر  ما   م ج دوضعیت 

شرت هگارا  وضاعیت مناد اه فلساطین و اسارائیل      

است. وزارت خارجه روسیه در ادامه تاکیر کرد  اسات  

مماهعت از روهر دلح خاورمیاهه شرایط  را ایجاد کرد  

امات یکجاهبه م جب تضعیف را  حال پکیرفتاه   ادرکه 

در این  ش د. م شر  بین الملل  برای مساله فلسطین 

به عن ا  یک عض  دایم ش رای  از روسیهمسک    بیاهیه

امنیاات سااازما  ملاال و یکاا  از اعضااای کمیتااه     

از را  حال دو   یاد کرد  که چهارجاهبه دلح خاورمیاهه

ک  ر به عن ا  یک زریناه مطلا و و مطاابن منااف      

رابطاه   مساک  مردم فلسطین و اسرائیل که هار دو باا   

کنار و در اداماه خ اساتار     دوستاهه دارهر  حمایت ما  

گ شاار  بااین ناارفین مااکاکرات مسااتویم و هماهناا

  1درزیری شر  است.

یه اولین کشوری سرو ،ا توجه به این بیانیهب

س را بهه ننهواپ یایتخهت    داز ق است که بخشی

اما م ضا   سا ال   شناسد.  می اسرائیل به رسمیت

ایان توا ل باه اهاراا و اهگیار  هاای        دربار  براهگیر

آیاا تیییاری در سیاسات    زاردد  اینکاه    م  روسیه باز

چارا  یاا  روسیه هسبت به مناد ه فلساطین ر  داد  و  

ادرام باه  مسک  همرما  با ت ریر دوبار  بورا  س ریه 

تارین بوارا     ای درباار  نا یه    ت ار چناین بیاهیاه  اه

کنر و چه اهراف  را از این تورک دهبال  م  خاورمیاهه

 کنر. م 

 های روسیه تحلیل اهداف و انگیزه

ای با ت جه به ماتن بیاهیاه وزارت    دبل از ذکر هر هکته

تا ا    ما   خارجه روسیه دربار  درر شرد  و غربا   

مناد اه   م ضا  درباار    زفت این بیاهیه در واد  اعالم

                                                           

1. See more: http:// www. mid. ru/ en/ web/ guest/ 
foreign_policy/news/-/asset_publisher/ cKNonkJE02Bw/ 
content/id/2717182 
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و تاکیر بر را  حل دو دولات اسات.    اسرائیل-فلسطین

 هکته را در هظر داشت  چنراما عالو  بر این بایر 

پکیرش را  حل سیاست رسم  روسیه هم ار  . 1

ت ااااکیل دو دولاااات فلسااااطین  و اساااارائیل  در 

است. بر این اسار مسک  با ب د  های اشیال   سرزمین

تاریخ  رابطه بردارار کارد  و   هر دو نرا این مناد ه 

هاای مختلاف    حت  به واسطه رابطه همرما  باا زارو   

فلسطین  از جملاه حماار کاه از نارا ک ا رهای      

شا د  از م دعیات    ما   غرب  زروه  تروریست  هامیر 

در میااا  اعضااای کمیتااه چهارجاهبااه داالح   ای ویاا  

 برخ ردار است. به همین سابب اینکاه روسایه اعاالم    

رر غربا  را باه عنا ا  پایتخات     الموا  کنار بیات   م 

المورر شارد  را باه عنا ا  پایتخات      اسرائیل و بیت

شناسار  بار خاالا سیاسات      فلسطین به رسمیت م 

 کل  روسیه هیست.  

 دالح  چهارجاهبه کمیته اعضای از یک  روسیه. 2

 تورکااات ز هاااز   موااان  در و اساات خاورمیاهااه

 اسارائیل  و فلساطین  مسایل زمینه در آمیری م فویت

مسک  در یک سال زکشته هیر تاالش  . است داشته هیر

هاای فلساطین  و اسارائیل  را باه میار       داشته نارا 

 خارجااه مااکاکر  باززرداهاار. ساا تامبر زکشااته وزارت

 ساه  ه ست کنر م  تالش کرملین کرد  اعالم روسیه

 ت ااکیالت رئاای  عبااار موماا د میااا  ایجاهبااه

 وزیار  هخسات  هتاهیااه    بنیامین فلسطین  خ دزردا 

 باا  روسایه  جمه ری رئی  پ تین ویدیمیر و اسرائیل

 .کنر برزرار خاورمیاهه در دلح روهر سرزیری از هرا

میخائیاال ب زاراهف  معاااو  وزیاار  در ایان راسااتا هیار   

و فرستاد  وی   رئی  جمه ری روسایه چنار   خارجه 

دو دور به فلسطین اشیال  سفر کرد  و باا هماینارزا    

   2دیرار و رایره  داشت.نرا فلسطین  و اسرائیل  

المواارر غرباا  را بااه  روساایه در حااال  بیاات. 3

کنار کاه دوهالار     م  پایتخت اسرائیل شناسای عن ا  

ترامپ رئی  جمه ر جریر آمریکا وعر  داد  است که 

  1995 سااال در اکتباار آمریکااا کنگاار هظاار پیاارو 

 دولات  پایتخات  عنا ا   باه  )اورشالیم  را  المورر بیت

 ایان  باه  را امریکاا  سافارت  و پکیرفت خ اهر اسرائیل

 3.کرد خ اهر منتول شهر

گیهری   گونه نتیجه اینتواپ  بر این اساس می

در شناسهایی قهدس    روسیهاخیر اقدام که  کرد

یه  اقهدام    غربی به ننواپ یایتخهت اسهرائیل،  

 ؛شود که  می ییشدستانه محسوب

 د ما ضمن اینکه پاساخ  باه درخ اسات مو     1

است که از روسیه درخ اسات کارد  با د مااه       عبار

 اهتوال سفارت آمریکا به درر شرد  ش د 

                                                           

 در میاهاه  خاور دلح مکاکرات مکاکرات توریبا 2٠13 سال از .2

 از مت اکل   ک ارتات ) یاا  جاهبه چهار به م س م زرو  چارچ و

 در تعلیان  حالات  به روسیه و آمریکا اروپا  اتوادیه ملل  سازما 

 ایان  در. است شر  مو ل یکجاهبه ابتکارهای به م ض   و آمر 

 ایان  در زرفتن درار زما  از آمریکا خارجه وزیر کری جا  مرت

 نارا  دو باین  مساتویم  مکاکرات برزراری با هم د تالش سمت

 ایان  که کنر ترسیم دلح برای راه  هو ه اسرائیل  و فلسطین 

 باه  اسارائیل  زیاری  کناار   باا  2٠1٤ آوریال  ماکاکرات  سلسله

 و فاتح  ائاتالا  به واکنش در اسرائیل زما  آ . اهجامیر شکست

 غر   جنگ از پ . کرد مت دف را فلسطینیا  با مکاکر  حمار 

 میار  باه  نارا  دو باززرداهار   بارای  ز هااز ه   های نرح هیر

 .فراهسه و مصر س ی از جمله از شر مطرح مکاکر 

زفتن  است ترامپ رای ممتن  دولت اوباما به دطعنامه ت دف . 3

شهرک سازی اسرائیل در ش رای امنیت سازما  ملل را خیاهات  

خ استه شر  تا شاهرک   هامیر  ب د. در این دطعنامه از اسرائیل

سااازی در ساارزمین هااای اشاایال  فلسااطین  از جملااه شاار  

المورر را ف را و بط ر کامل مت دف کننر. مطابن ت افواات   بیت

الملل  ساخت شهرک در سرزمین های اشیال شر  پا  از   بین

 .ت سط اسرائیل غیرداه ه  است 19۶۷سال 
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بط ر مستویم مساک  را در موابال آمریکاا در      2

 دهر م ض   فلسطین درار هم 

 الملل  سیاست  سازهر  ارزیااب   از منظر بینو   3

ش د کاه در راساتای حال و فصال دیریناه تارین        م 

 مناد ه خاورمیاهه است. 

 ریگی نتیجه

امریکاا و اسارائیل  باه    رسار   ما   در حال  که به هظار 

عربسااتا  ک اا رهای عرباا   از جملااه  رخاا هماارا  ب

ضر  جامع برهامه رات متور  عرب  ارد   اماسع دی  

هاای   منطواه تهیاه دیار  و رایرها     مو ر مواومت در 

بسیاری دارهار  م ضا  روسایه را بایار یاک رویکارد       

ت اهر ایان پیاام را باه     ج یاهه ارزیاب  کرد که م  م ازهه

جناااح مواباال برساااهر کااه مسااک  دربااار  تواا یت   

 خاورمیاهه م ض  و برهامه دارد.

ضمن اینکه از این هکته هیر هبایار چ ام پ شا     

هاای  از   کرد که با ت جه به تسلط اسارائیل بار بخاش   

درر شرد   در واد  بیاهیه وزارت خارجه روسیه ایان  

مساک  خ اساتار عواب    رساهر که  م  اوی  پیام را به تل

 ه ین  اسرائیل از این منطوه است. 

رسر که به رغم روابط هردیاک   در واد  به هظر م 

و پیچیر  روسیه و اسارائیل  احتماال وجا د اخاتالا     

باه وجا د   اویا    هظرهای پ ت پرد  میا  مسک  و تال 

  ت اهار باه م ضا ع    بر حسب زما  م  که آمر  باشر

 چ   س ریه باززردد.  

شهود بها    در کل ارزیابی مهی  اینهانالوه بر 

توجه به امتیازهای بیشتری که ترامپ )نسبت به 

اویو در  دهد، توجه تل دوره اوباما( به اسرائیل می

. در نتیجهه  این دوره نسبت به مسکو کمتر شود

این امکاپ برای ایراپ و محهور مقاومهت اهراه     

خواهد شد کهه از همکهاری بیشهتر روسهیه در     

 .برخوردار شود  ای موضونات منطقه


