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 چکیده

شود و کسیی کیه   بر اروپای شرقی تسلط یابد بر هارتلند مسلط می ه است که هر کسمکیندر از صاحبنظران علم ژئوپلیتیک نوشت

ت و کسی که به این مرحله برسد می تواند دنیا را کنترل نماید. اوکیراین یکیی   بر هارتلند مسلط شود بر جزیره دنیا مسلط شده اس

بین  ژئوپلیتیک داشت. اکنون بحران اوکراین به یکی محورهای رویارویی و رقابتاز اجزای اصلی هارتلندی بود که او اظهار می

المللی است که دامنه آن به سیرعت از قلمیرو ملیی    روسیه و امریکا و ناتو تبدیل شده است. بحران اوکراین از جمله منازعات بین 

خارج شده و به مسأله مهم در تعامالت بین المللی به خصوص بین قدرت های موثر آن تبدیل شده است تیا جیایی کیه بیه اعت یاد      

دن اصیالال   ها، بستری را برای احیای جلوه هایی از جنگ سرد فراهم کرده است. البته اگر چیه بیه کیار بیر    برخی از استراتژیست

جنگ سرد با مؤلفه های شناخته شده آن چندان واقع بینانه نیست، اما نتیجه این بحران بر مناسیبات بیین المللیی و قواعید بیازی آن      

پژوهش حاضر که ماهیتی توصیفی دارد، داده هیا و االالعیات میورد نییاز بیه رو       تأثیر عمیق و تعیین کننده خواهد گذاشت. در 

اوکراین برای روسیه و آمریکا، دو بازیگر میؤثر در   ژئوپلیتیکو ضمن پرداختن به جایگاه و اهمیت ی شده کتابخانه ای گرد آور

این جریان و ترسیم وضعیت مورد انتظار، بیان شده است. نتایج تح یق حاضر نشان می دهد که دلیل اصلی منازعه اوکیراین، بعید   

از در انجام پژوهش حاضیر از رو  کیفیی    باشد.روسیه و آمریکا می این کشور برای دو قدرت بزرگ ژئوپلیتیکمهم و کلیدی 

 و نوشتاری استفاده شده است. نوع تبیینی و منابع الکترونیک
 

 .، روسیه، آمریکا، اوکراینژئوپلیتیکرقابت  :کلیدی واژگان
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Abstract 

According to Halford Mackinder’s theory of the Heartland, dominating of the Eastern 

Europe is key to dominate the Heartland, and dominating of the Heartland is key to 

dominate the world. Ukraine is one of the main components of the so-called Heartland. 

The recent Ukraine crisis is an important US-Russian geopolitical confrontation followed 

by various international disputes. This competition reminds expert the Cold War. This 

study is conducted using the descriptive-analytical method. Data are gathered from library 

sources. This research investigates the geopolitical importance of Ukraine for Russia and 

the US. The results show that the main reason for the conflict in Ukraine is the US-Russian 

geopolitical competition. 
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  و بیان مسئله مقدمه

مهار و کنترل قیدرت دو کشیور قیرار دارد    که در مسیر رقابت آمریکا و روسیه به منظور  ژئوپلیتیکمنال ه مهم 

ها به شمار می رود. تحوالت این منال ه بر میزان  روساوراسیا( است که حوزه خارج نزدیک -هارتلند جدید )بالکان

اعمال قدرت و میزان تاثیر گذاری آن در سیستم جهیانی، هیم بیرای روسییه و هیم بیرای آمریکیا تیاثیر گیذار اسیت.           

رفتارهای آمریکا در الول دو دهه اخیر بیانگر آن است که روسیه را در حد یک قدرت بزرگ جهانی نمی داند. و به 

اجازه مداخله در خارج نزدیک آن را برای خود قائل است تا گزینه ای برای مهار روسیه در دست داشیته   همین دلیل

بهترین گزینه برای مح ق شدن این سیاست، رسیدن به مرزهای این کشور است و مهمترین کشوری که در این  باشد.
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با ایین     (Yazdani; Adinavand & Bagheri Ejieh, 2016).مسیر همجواری با روسیه قرار دارد اوکراین است

تفاسیر ایاالت متحده آمریکا در جهت رسیدن به اهداف خود که مهمترین آنها مهار روسیه است در قالی   

، شیرقی و   اروپای مرکزیناتو و با شعارهایی همچون گستر  دموکراسی ،صلح و امنیت برای کشورهای 

دن حوزه نفوذ آن به مرزهای روسیه و کم کیردن عمیق   حوزه بالکان ،سعی در گستر  ناتو به شرق و رسان

با روی دادن ان الب نارنجی در اوکراین گروه های غربگرا  2004در سال باشد. استراتژیک این کشور می 

بیار دیگیر    2014در این کشور قدرت گرفتند که البته این ان الب در نهایت با موف یت همراه نبود. در سیال  

های بسیاری بود . بسیاری از ناظران علت و ریشه اصیلی ایین تینش هیا را مسیائل      اوکراین صحنه در گیری 

برخی دیگر اوکراین را صحنه رویا رویی قیدرتهای بیزرگ    داخلی و بافت قومیتی در این کشور می دانند.

ز ایین  و حتی در برخی میوارد ا  فرا منال ه ای مانند ایاالت متحده آمریکا و اتحادیه اروپا با روسیه می دانند.

 روسیه Vali Zadeh; Shirazi Mugui & Azizi, 2015).) تعبیر می شود "جنگ سرد نوین"درگیری ها به 

اقیدام نیاتو را تیال  بیرای ادغیام و جیذب        و ایین به توسعه ناتو به سوی قلمروی خود معترض است  نسبت

اتو نگیاه میی کنید و    کشور های اروپای شرقی و مرکزی به عنوان یک تال  تح یرآمیز توسط امریکیا و نی  

معت د است امریکا تال  می کند از این الریق حوزه نفوذ و سلاله خود را در زمانی که روسیه ضعیف شده 

است گستر  دهد. اما ناتو  معت د است که هدف ابتدایی و اصلی این سازمان توسعه صلح و شیکوفایی در  

قع می شود و مفید برای همه است.  ناتو اروپا است و سرانجام این هدف مهم توسط مسکو مورد پذیر  وا

معت د است در صورت عدم توسعه ناتو، اتحادیه اروپا فرایند بزرگ شدن و توسعه ان به تیاخیر میی افتید و    

اروپای مرکزی و شرقی ناایمن و آسی  پذیر باقی می ماند. ناتو همچنین معت د اسیت کسیانی کیه مخیالف     

د نیاندیشیده اند از جمله در صیورت عیدم توسیعه نیاتو و اتحادییه      توسعه ناتو هستند به عواق  مخالفت خو

اروپا ، شاهد شکست اصالحات سیاسی و اقتصادی در اروپای مرکزی و پتانسیل افزایش برخوردها در ایین  

منال ه هستیم. بی اعتمادی زیادی بین امریکا و روسیه وجود دارد. امریکا و ناتو نیاز دارند تیا تمیمین هیا و    

ی های بسیاری درباره اقدامات خود در منال ه به روسیها بدهنید تیا بتواننید همکیاری روسیها را        شفاف ساز

بدسیت آوردن قیدرت    .(Goldgeier, 2013, pp.10-19) بدست آورنید )در زمینیه امینیت، تروریسیم  و..(    

میومی  توسط اپوزیسیون اصلی در کیف کودتایی بود که با زور اجرا شد و مح ق شد کودتایی که افکار ع

و اعت ادات حداقل نیمی از جمعیت اوکراین را نادیده گرفت. رویدادهای کِیِف به الیرز گمیراه کننیده ای     

توسط رسانه های غربی و دولتهیای غربیی کیه حیامی ایین کودتیا بودنید بیه عنیوان پییروزی اراده میردم و            

ت و شورشیهای مشیابه در   دموکراسی جلوه داده شد. نفاق و دورویی کامل درکار بود. چون وقتی اعتراضا
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بریتانیا و فرانسه و بحرین و یمن و عربستان رخ داد مواضیع اتخیاذ شیده و نظیرات بیازیگران موافیق دولیت        

کودتا در  اوکراین و سوریه بسیار متفاوت بود.  به عبارتی آنهایی که شورشهای سوریه و اوکیراین را اراده  

ا در فرانسیه و انگلییس و بحیرین و عربسیتان موضیع      مردم و دموکراسی می خواندند نسبت به ایین شورشیه  

متفاوتی اتخاذ نمودند. آنها معترضان و شور  هیا در بریتانییا و فرانسیه را  بیه مسیئله معمیل نظیم و قیانون         

ادبیاتی که بسیار ماللوب دولت بریتانیا و فرانسه اسیتفاده کردنید. پیس بیانییه هیای       اند و از زبان وفروکاسته

کمیسییون   گرانی درباره ح وق بشر و امنیت معترضان که همیشه از سیوی دولیت امریکیا و   مربوط به ابراز ن

اروپا منتشر می شدند کجا بودند و چرا وقتی دولت فرانسه و انگلیس و بحرین و عربسیتان  از زور اسیتفاده   

حالی که آنها  کردند و برخی از معترضان جان خود را از دست دادند چرا موضع نگرفتند و بیانیه ندادند. در

حتی م امات سیاسی خود را به این کشیورها   آشکارا از مخالفان در دولت اوکراین و سوریه دفاع کردند و

فدراسییون   p. 1), (Nazemroaya ,2014  فرستاندند و نیروهیای ضید دولتیی اوکیراین را حماییت کردنید      

اوکراین از روسیه  عالوه بر منزوی روسیه تنها کشوری نیست که نگران وقایع اوکراین است. بیگانه کردن 

کردن روسیه از اروپا ، تنزل و استحاله اتحادیه اورآسیاست که توسط روسییه و همییمانیانش تشیکیل شیده     

اسیت. بیالروس و قزاقسییتان هیر دو نگیران هسییتند. کشیورهایی مایل ارمنسییتان، قرقیزسیتان، اییران و چییین         

می کنند. اوکراین شریک این کشورهاست و آنها جنگ در رویدادهای اوکراین را با دقت و نگرانی دنبال 

سوریه، شورشهای ضد دولتی در اوکراین و ونزوئال را به عنوان بخشی از یک جنگ جهانی چند جبهه ای 

می بینند که امریکا و همییمانانش بر علیه آنها و متحدانشان به راه انداخته اند. بعد از دخالت ناتو و غرب در 

آرامش در این منال ه برقرار نشد بلکه هم اکنون ، لیبی درگییر خشیونتهای شیدید و ناپاییداری     لیبی نه تنها 

بعای و داعش –سیاسی است و عراق و یمن هم اکنون درگیر حمالت شدید تروریستی گروههای تکفیری 

شیبه   هستند. این تهدیدات احتماال به این زودی از منال ه محو نخواهند شد. الحاق و ضمیمه سیازی مجیدد  

جزیره کریمه به روسیه توسیط ایین کشیور و نفیوذ روسییه در اوکیراین سیب  نگرانیی غیرب شیده اسیت.            

ها را بزرگترین تهدید برای کشورهای عمو ناتو اعالم کرد:ناتو و کشورهای عمیو  راسموسن تهدید روس

درون خیود دارد و  ناتو حق دارند در این زمینه نگیران باشیند. شیبه جزییره کریمیه منیافع امنیتیی روسییه را         

ب یه سرزمین اوکراین نیز بیرای روسییه اهمییت راهبیردی      یکیارچگی ناوگان دریای سیاه را تامین می کند.

هایی جهت تحریک احساسات ضد غربی در بخشهای غربی اوکراین برای روسها فراهم است. دارد فرصت

ین جمعیت قابل مالحظه روسی دارد اوکراین برای روسها معنای تاریخی منحصر به فردی دارد. شرق اوکرا
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بنابراین روسیها بیه سیختی از اوکیراین ع ی  نشیینی        و برخی از کارشناسان ، آن را تمدن روسی می دانند.

 . (Aaroe, 2014, pp.1-3) خواهند کرد

، اوکیراین  1991مسئله اصلی پژوهش حاضر این است از زمان فروپاشیی اتحیاد جمیاهیر شیوروی در سیال      

عیار معرفی نمایید  عنوان یک کشور اروپایی تمام ن دوراهی مواجه بوده است که آیا خود را بههمواره با ای

و الجرم به اتحادیه اروپا بییوندد یا اینکه از راهبرد ان الاع از گذشیته بیرهییزد و همچنیان سیاسیت اتحیاد و      

یتی دانست که این کشور هم توان ناشی از جذابائتالف با روسیه را تداوم بخشد. این احساس دوراهی را می

دهی به این دوراهی تبدیل شد بلکه تنها به عاملی در شکلبرای روسیه و هم برای غرب دارد. جذابیتی که نه

در بیست سال اخیر آن را تشدید کرده است.این پژوهش در پاسخ به این سواالت اسیت کیه چیه عوامیل و     

روسیه و ایاالت متحده آمریکا و به دنبال آن بوجود  دالیلی سب  ایجاد رقابت بین قدرتهای بزرگ همچون

آمدن بحران  در اوکراین شده است؟ در پاسخ به سوال پژوهش این فرضیه بیه ذهین متبیادر میی شیود کیه       

اوراسیا و به الور اخص جمهوری اوکیراین و همچنیین    ژئوپلیتیکباتوجه به نظریه هارتلند مکیندر موقعیت 

گذاری در این کشور نصی  قدرتهای بزرگ می کند، سب  رقابت و منازعه بین منافعی که در نفوذ و تاثیر 

قدرتهای بزرگ از قبیل آمریکا ،روسیه و اتحادیه اروپا در این کشور شده است، که به دنبال آن بحیران در  

  این کشور را سب  شده است.

تی مهیم بیرای روسییه بیرای     اوکراین کیه از راههیای مواصیال    ژئوپلیتیکدر این میان موقعیت بسیار مهم و 

رسیدن و حمل و ن ل کاالو منابع نفت و گاز به اروپا و همچنین دستیابی روسیه از الریق بنادر اوکیراین بیه   

آبهای آزاد مدیترانه میباشد و گذشته از این وجود دو دسته گی در میان نخبه گان و حتی مردم اوکراین در 

ی مست ل عمل می کنند  که بر رقابت روسییه و آمریکیا وتشیدید    روسگرا و غربگرا بودن به عنوان متغیرهای

باتوجه به پایان جنیگ سیرد و بیه دنبیال آن     . باشندبحران به عنوان متغیر وابسته در این کشور تاثیر گذار می

در صیدد    cisفروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و ایجاد خال قدرت  در منال یه، روسییه  بیا تشیکیل سیازمان      

گی و گستر  نفیوذ خیود بیر جمهوریهیای تیازه اسیت الل یافتیه برآمید، در ایین مییان سیران            ایجاد یکیارچ

جمهوری تازه تاسیس اوکراین به دلیل ترس از بازگشت سلاله مجدد روسها با نگاهی تردید آمیز نسبت بیه  

 این سازمان می نگریستند. منال ه اوراسیا و علیی الخصیوص جمهیوری اوکیراین از همیان سیالهای ابتیدایی       

و وجود منابع  غنیی نفیت و گیاز میورد توجیه       ژئوپلیتیکفروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به دلیل موقعیت 

قدرتهای منال ه ای و فرا منال ه ای قرار گرفت که با نفوذ این قدرتها در منال ه و داشتن منافع متماد شیکل  

اشیی شیوروی منازعیه در منال یه     با وجود اینکه با فروپ گیری منازعه و رقابت امری البیعی به نظر می رسید.
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که با ان الب نارنجی قدرت از دسیت    2004بر بازه زمانی  وجود داشته است. ولی در پژوهش حاضر بیشتر

روسگرا ها خارج و به غربگرا ها سیرده شد تاکنون مد نظر می باشد. که سب  شد چند مرتبه قدرت دربین 

گرا بودنید دسیت بیه دسیت شیده و در نهاییت بیه        جریانهای داخلی جمهوری اوکراین که غربگیرا و روسی  

رقابت و منازعه بین روسیه و غرب به سرکردگی ایاالت متحده آمریکیا را   گستر  بحران دامن زده شد. و

 موج  شده است.

 مبانی نظری پژوهش

دربسیاری از موارد شاید نتوان برای تبیین سیاستهای کشورها در عرصه بین المللی تنهیا از ییک چیارچوب    

ظری خاص استفاده کرد.به دلیل سیاستهای متفاوت  و عملکرد و رفتارهای متفیاوت ایین قیدرتها در نظیام     ن

بین الملل به ناچار مجبوریم بیش از چند تئیوری از تئوریهیای روابیط بیین الملیل بیرای تبییین رفتارهیای و         

توضیح و شر  روشن تیرو   سیاستهای کشورها در واکنش به یک رخداد بین المللی استفاده کنیم.تا بتوانیم

جامع تری از  آن ارائه دهیم. شاید  بتوان رفتارهای فدراسیون روسیه در قبال اوکراین را با تئیوری رئالیسیم   

که دیدی واقع گرایانه نسبت به محیط االراف ،منافع و مرزهای در خالر خود توسط نیاتو و اییاالت متحیده    

تبارهیای سیاکن در جمهیوری اوکیراین و داشیتن       تبیین کرد ،همچنیین وجیود جمعییت قابیل توجیه روس     

فرهنگی، نژاد و زبان مشترک و حمایت روسیه از روسهای م یم  اوکراین استفاده از تئوری سازه انگاری را 

بیین   ژئوپلیتیکبه  میان می آورد. اما گذشته از همه این ها باتوجه به اینکه بحث اصلی این پژوهش رقابت 

االت متحده آمریکا در اوکراین می باشید. سیعی میی شیود چیارچوب نظیری       دو قدرت بزرگ روسیه و ای

 متناس  با بحث ژئوپلیتیک برای تبیین موضوع ارائه شود.

 چارچوب نظری و مفهومی ژئوپلیتیک

بسیاری دارد، اما معانی و تعاریف  ژئوپلیتیک از جمله اصالالحات رایج در مباحث سیاسی است که کاربرد

اسیت ، دییدگاهی اسیت     "سیاست جغرافییایی "ژئوپلیتیک که معادل فارسی آن  گیرد.متنوعی را در بر می 

 & Plano) برای سیاست بین الملل که سعی دارد تا رفتارهای سیاسی را بر حس  محیط البیعی توضیح دهد

Olton, 1998, 98).       ژئوپلیتیک از جمله مفاهیمی است که در صیدد ارتبیاط دادن بیین جغرافییا و سیاسیت

از الریق مفهوم ژئوپلیتیک، بسیاری از مفاهیم جغرافیایی بار سیاسی می گیرند. ژئوپلیتیک را می توان است. 

مفهومی رئالیستی دانست؛ زیرا همانند رویکرد رئالیستی معت دان به تئوری های ژئوپلیتیک کس  منافع ملی 

ژئوپلیتیک یا   (Safari & Vosoughi, 2016).را مهمترین هدف دولت در محیط جغرافیایی خود وی دانند

سیاست جغرافیایی اثر محیط و اشکال یا پدیده های محیالی همچون موقعیت جغرافیایی، شکل زمین ، منابع 

کمیاب، امکانات و راههای ارتباالی و انت یالی )زمینی،درییایی،هوایی( وسیایر وسیایل ارتبیاط جمعیی ، در       
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  یه ای و جهیانی را مالالعیه و بررسیی میی کنید      تصمیم گیری های سیاسی ؛ بویژه در سیالو  گسیترده منال  

.(Mojtahedzadeh, 2002, p. 128)         کارل هاوس هیوفر بنیانگیذار مکتی  آلمیانی ژئوپلیتییک میی گویید

ژئوپلیتیک تح یق در خصوص راباله میان زمین و سیاست اسیت همچنیین ریمیون آرون در تعرییف خیود      

جغرافییایی منیابع و   -اتژیک همراه با تحلیل اقتصادیژئوپلیتیک را عبارت از الراحی جغرافیایی روابط استر

تفسیر نگر  های دییلماتیک حاصل از حیات جوامع بشیری و محییط زیسیت پیرامیون آنهیا  میی دانید.بر        

روابط  اساس تعریف تعریف دایره المعارف بریتانیکا ،ژئوپلیتیک عبارت از تحلیل نفوذ عوامل جغرافیایی بر

ت.نظریه پردازان ژئوپلیتیک در پی اثبات اهمیت آن سیاست ملی هستند که قدرت در سیاست بین الملل اس

ناظر بر مالحماتی همچون دسترسی به مرزهای البیعی یک کشیور ،دسترسیی بیه راههیای مهیم درییایی و       

کشیور اوکیراین بیه لحیا       . (Vaezi, 2008, p. 19)اتژیکی منیاالق سیرزمینی مهیم میی باشید     کنتیرل اسیتر  

ای واقع شده است که کنشگری و رقابت در این منال ه برای قدرت های منال یه ای و  در منال ه  ژئوپلیتیک

بین المللی حائز اهمیت است. معادالت و روند تحوالت در این منال ه هم قبل و هم بعد از جنگ سرد متأثر 

. از رقابت های درون منال ه ای و منافع استراتژیک قدرت های خارج از منال ه و قدرت های همسایه اسیت 

دو عامل انرژی و ن ش منال ه به عنوان مرکز عمده خالوط لوله نفت و گاز و داالن های ارتباالی بر اهمیت 

های ارتباالی در تمام جهات گستر  یافته اند و روسیه و اروپا را ژئواستراتژیک آن افزوده است. این داالن

 ه به اوج خود رسیده است، هم روسیه به هم متصل کرده است. در حالی که نفوذ ایاالت متحده در این منال

و هم غرب در صدد ارت ا روابط سیاسی، نظامی و اقتصادی خود با کشورهای این منال یه هسیتند و منازعیه    

  .توان مورد تحلیل و بررسی قرار داداوکراین را نیز در همین راستا و رقابت بر ژئوپلیتیک آن کشور می

روابط مسکو و واشیینگتن کیه زمیانی     و پایان جنگ سرد تا کنون،از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی 

محورهای دو قال  نظام بین الملل را تشکیل می دادنددستخو  تحوالت متعددی شده است. که بخشی از 

آن به شرایط متغیر بین المللی و بخشی نیز به رویکرد های حاکم بر سیاستهای خارجی هر یک از دو کشور 

میان اوکراین نیز به عنوان عامل مهمی در م االع مختلف  در مناسبات روسیه با آمریکا و بوده است . در این 

به صورت کلی غرب حمور داشته و ن ش آفرین بوده است که البته اوج آن را میی تیوان در بحیران اخییر     

 دالییل و زمینیه هیای شیکل گییری بحیران       (Vali Zadeh et al., 2015). دانسیت  2014این کشور در سال 

 اوکراین و تشدید منازعات قدرت در این منال ه را می توان در چارچوب دسته بندی زیر ارائه داد:

اوکراین با قرار گرفتن در جنوب غربی فدراسیون روسیه به گونه ایی دروازه روسیه بیه   :ژئوپلیتیکموقعیت 

را کیه از ایین کشیور    سمت غرب است.این کشور در حل ه اول پیرامونی برای روسیه اهمیت حیاتی دارد چ
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به راحتی می توان برای محاصره روسیه استفاده نمود. از این رو، اهمیت استراتژیک بسییاری بیرای روسییه    

دارد. افزون براین، مدخل زمینی برای جنوب غربی آسیا است و شبه جزیره کریمه مشرف بر ساحل محدود 

سواحل دریای سیاه و بنادر مهم آن از جمله روسیه در دریای سیاه است. همچنین، اوکراین بخش مهمی از 

سواستوپل و اودسا را در اختیار دارد، بنادری که روسیه در دوره شیوروی بیرای اسیت رار ناوگیان خیود در      

همچنیین اوکیراین مرزهیایی در اروپیای      Amir Ahmadian, 2005).) دریای سیاه از آنها بهره میی گرفیت  

ا اروپای غربی ندارد و این در حالی اسیت کیه نزدیکیی بیه اروپیا      مرکزی دارد در حالی که روسیه، مرزی ب

برای این کشورها اهمیت بسزایی دارد. روسیه به منظور اصال  اقتصاد خود نیازمند روابط تجاری گسیترده  

با اروپا است. برای ماال در زمان بوریس یلتسین که راباله با اروپا به عنوان اولویت سیاست خارجی روسییه  

 .Nordberg, 1997, p) شد، ارتباط نزدیک با اوکراین یکی ازراه های وصول به این هدف بیود یقلمداد م

619.) 

اوکراین و روسیه سفید ییک فمیای مهیم و حییاتی در صیفحه رقابیت اوراسییا اسیت.          موقعیت جغرافیایی:

صال به اروپا ن ش اوکراین از نظر جغرافیایی در اتصال و دسترسی بیشتر روسیه به آب های دریای سیاه و ات

اساسی دارد، ضمن اینکه فمای سرزمینی این کشور یکی از معابر انت یال انیرژی روسییه بیه اتحادییه اروپیا       

است. با توجه به درنظر گرفتن این دو شاخص، این کشور دارای موقعیت راهبردی در غرب اوراسیا اسیت.  

زبیان ییا هوییت جداگانیه ای را از روس هیا      روسیه سفیدها که با نام نیز شناخته می شوند، هرگز فرهنیگ،  

توسعه نداده اند. با پیوستن لهستان به ناتو، روس ها یکی از معابر اتصیال جغرافییایی خیود را    « روسیه سفید »

در اروپای شرقی از دست دادند. هم اکنون روسیه سفید را منال ه ای حایل در م ابل ناتو می بینند. اوکراین 

برابری برای روسیه برخوردار است چرا که ورودی زمینی برای جنوب غرب روسیه نیز از اهمیت راهبردی 

بوده و اینکه شبه جزیره کریمه مشرف بر ساحل محدود روسیه در دریای سیاه است و هر شیکلی از اتحیاد   

نظامی میان غرب و اوکراین اقدام های مت ابل روسیه را در پی خواهد داشت که اوکیراین و روسییه سیفید    

ی روسیه اهمیت حیاتی دارندو بدون وجود دولت متحید روسییه در ایین دو کشیور، ارتبیاط جغرافییایی       برا

روسیه با اروپا از راه خشکی محدود خواهد شد و بنادر صادراتی این کشیور در درییای سییاه نییز در تنگنیا      

وسیه و هیم غیرب   قرار خواهند گرفت. بنابراین فمای راهبردی اوکراین و روسیه سفید سب  شده که هم ر

نسبت به انتخابات در اوکراین و روسیه سفید حساس باشند و همین عامل ژئوپلیتییک ایین دو جمهیوری را    

همواره مستعد رخدادهایی مانند ان الب های رنگی می کند. از سیوی دیگیر کشیور اوکیراین ن یش بسییار       

رسی مهمی بیرای کشیورهای غربیی    مهمی در انت ال انرژی روسیه به اروپا دارد و از الرف دیگر فمای دست



     29                                     ( 2017-2004لیتیک روسیه و آمریکا در اوکراین )رقابت ژئوپ 

به حوزه راهبردی اوراسیای مرکزی است. از این جهت با توجه به ویژگی های مناالق راهبردی این کشور، 

 Ahmadipour, 2011).) ن ش مهمی را برای قدرت های جهانی دارد

شیود، دارای  میی  کیلومتر مربع به عنوان سبد نان اروپا شیناخته  603700کشور اوکراین با وسعت جغرافیایی:

دشت های بزرگی است، زمین های حاصلخیزی دارد و نصف زمین های آن برای کشاورزی مناس  است. 

درصدجمعیت این کشور را تشکیل میی  22ها دومین گروه قومی محسوب می شوند کهدر این کشور روس

این کشیور از لحیا    دهند. اوکراین همواره، منال ه ای استراتژیک و مهم برای روسیه محسوب شده است. 

تاریخی ارتباط نزدیکی با روسیه داشته است که تمدن اسالوی که روسی نامیده میی شیود در حیدود کیی     

 ,Kurian, 2007) یف و دیگر ن اط در امتداد ساحل میان دریای بالتیک و دریای سیاه گستر  پیدا کردند

pp. 24-58.) 
 پیوند های تاریخی و اشتراکات فرهنگی

گرایان روس تاریخ دولت روسیه جایگاه برجسته ای داشته و از این منظر جایگاه مهمی نزد ملیاوکراین در 

گرایان آن معت دند بدون اوکراین نه دارد. بسیاری از نویسندگان روسیه از این منال ه بوده و بسیاری از ملی

غیاز فروپاشیی اتحیاد    تنها نمی توان از روسیه بزرگ، بلکه از هیچ روسیه ای سیخن گفیت و در اصیل در آ   

 ,Koolai, 2006).گرایان روس شوک شدیدی بودجماهیر شوروی، جدا شدن اوکراین از روسیه برای ملی

p. 94)    به لحا  فرهنگی نیز، روسیه، اوکراین را کشوری دوست و برادر کوچک خود می پندارد و میان

هیای شیرقی اوکیراین و    تیی، اسیتان  دو کشور نزدیکی بسیاری وجود دارد. همچنین بیه دلییل ترکیی  جمعی   

جمهموری خود مختار کریمه به شدت به روسیه گیرایش دارنید و فرهنیگ و زبیان روسیی در ایین منال یه        

حییاکم اسییت، لییذا دولییت اوکییراین نمییی توانیید در اتخییاذ سیاسییت خییارجی خییود اییین مسییائل را نادیییده   

  (Congenital cream et al., 2014, p. 146).بگیرد

اوکراین بزرگ ترین کشور حمل کننده گاز البیعی اسیت   ه گاز و وابستگی به گاز وارداتی:معبر خطوط لول

میلیارد مترمکعی  بیرای خیروج گیاز در      170میلیارد مترمکع  برای ورود و 290و سیستم حمل آن قابلیت

ی درصد گاز صادراتی روسیه به اروپا کیه از خیاک اوکیراین و از الرییق خیط لولیه دولتی        97سال را دارد  

گذرد، وزنه ای در دست این کشور است که نگذارد روسیه از اهرم وابستگی زیاد آن به انرژی اسیتفاده  می

سیاسی نماید، البته با اجرای الر  هایی همچون خط لوله گازی آمال  از الریق بالروس که جزیره ی آمال 

ز زیر دریای سیاه، نیاز روسیه به ا روسیه را به خالوط لوله اروپا متصل می کند و نیز خط لوله ساوث استریم

 Torabi, 2013).) خالوط لوله اوکراین کمتر خواهد شد
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کمی بیش از نیمی از صادرات گاز البیعی روسییه بیه غیرب بایید هیم چنیان از       »البته با وجود این تمهیدات 

ه حییاتی  و به ناچار اوکراین به عنیوان ییک رابالی    .(Gvosdev, 2014. pp. 19) «خاک اوکراین عبور نماید

که روسیه را به جهان خارج متصل می نماید، باقی خواهد ماند. هرچند روسیه بیا اقیدام بیه اجراییی کیردن      

کوشد وابستگی خود را به خالوط لوله موجود گاز که از کشورهای همجیوار از  های انت ال انرژی میالر 

مهیم انت یال گیاز روسییه بیه       شود کاهش دهد، ولیی اوکیراین یکیی از معبرهیای    قبیل اوکراین ترانزیت می

کننیدگان بیزرگ گیاز    اروپاست. ازسوی دیگر، اوکراین نیز به نوبه خود یکی از واردکننیدگان و مصیرف  

روسیه است. این وضعیت باعث شده است هرگونه تحول در روابط روسیه و اوکراین بر روابیط دو الیرف   

 با اروپا نیز تأثیر بگذارد.

عرصه سیاست در اوکراین هم در سالح نخبگان و هیم در سیالح    راین:دوقطبی بودن پویش سیاسی در اوک

توده مردم کامالً وضعیتی دوقالبی دارد. این وضعیت از زمان است الل اوکراین همواره وجود داشته است و 

عییار و  بنیدی تمیام   تشدید شده است. جنا  2004ویژه پس از وقوع ان الب رنگی در این کشور در سال به

دوستان در داخل اوکراین وجود دارد. همین امر باعث شده رقابیت  گرایان و روسیهلی میان غربکامالً ت اب

های بازمانده از اتحاد شوروی سابق ازجمله میان روسیه و غرب بر سر پیشبرد منافع استراتژیک در جمهوری

   (Kolini, 2014). در امور داخلی این کشور را به خود بگیرد از پیش شکل مداخله در اوکراین بیش

جامعه اوکراین حتی بر اساس مذه  نیز قالبی شده است. اکاریت وسیعی از مردم اوکراین مسیحی هسیتند  

)کلیسیای ارتیدوکس اوکیراین(. حیدودی نیمیی از پییروان        و وفادار به کلیسیای ارتیدوکس روس هسیتند   

یشیوای عیالی  کلیسیای    کلیسای ارتدوکس اوکیراین اسی ف اعظیم ، کرییل در مسیکو بیه عنیوان امیام و پ        

ارتدوکس اوکراین نگاه می کنند اما نیمی دیگر از مردم اس ف اعظم فیالرت  را که در کیف هسیت امیام   

خود می دانند. نیمی از جمعیت و حزب مناالق از اس ف اعظم کییف حماییت میی کننید ایین ت سییمات و       

د. وقتی مذه  اقلییت را بررسیی   خالوط گسل پتانسیل تبدیل شدن اوکراین به سناریوی یوگسالوی را دار

می کنیم شرایط از این هم وخیم تر است. کاتولیک های اوکراین هر دو  متحد کلیسای کاتولیک یونان و 

روم هستند اعمای کلیسای ارتدوکس اوکراین، آنها را عوامل لهستان می بینند و رنجش فزاینده ای نسبت 

ن توسط بخشیهایی از اپوزیسییون اوکیراین، یهودییان هیم بیه دو       به آنها دارند. به رغم تنفر دیرینه از یهودیا

کیه سیه پینجم     گروه الرفدار دولت اوکراین و مخالف دولت اوکراین ت سیم شده اند. مسلمانان اوکیراین، 

آنها تارتارهای کریمه هستند به نظر می رسد عموما حامی دولیت اوکیراین هسیتند البتیه مسیلمان اوکیراین       

الل اوکراین و احساسات تجزیه اللبانه جامعه روسی ان منیاالق حماییت نمیی کننید.     محتاط هستند و از انح
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واقعیت این است که اعتراضات در اوکراین، ان الب برای دموکراسی نبود و این بحران ها بیه علیت اینکیه    

دولت اوکراین فاسد بود ییا از زور بیر علییه معترضیان در مییدان اسیت الل کییف اسیتفاده کیرد نبیود. ایین            

عتراضات و شور  ها شروع شد چون دولیت اوکیراین اممیای تواف نامیه الحیاق و پیوسیتن اوکیراین بیه         ا

نیذیرفت. لذا به این دلیل است کیه خشیونتها در اوکیراین، نیه تنهیا توسیط        2013اتحادیه اروپا را در نوامبر 

لی به آنهیا مشیروعیت   دستگاهی سیاسی امریکا و اتحادیه اروپا پوشش سیاسی داده شد تا در سالح بین المل

بدهند بلکه این خشونتها، حمایت رسانه ای غرب را جل  کرد و به شدت از اپوزیسییون حماییت کردنید.    

تمام رسانه های غربی، روایت انحرافی از این شورشها ارائه دادند. در واقع حتیی دولیت اوکیراین و حیزب     

مه بودند اما زمیانی کیه اتحادییه اروپیا  از میذاکره      مناالق نیز موافق پیوستن به اتحادیه اروپا و اممای تواف نا

دربییاره ان تواف نامییه و دادن تمییمین هییای مییالی و اقتصییادی بییه کیییف بییرای فعالیییت تجییاری و پرداخییت  

خسارتهای تجاری و افزایش قیمتهای سرسام آوری گازی که اوکراین در نتیجه اممای این تواف نامه بیا ان  

ا حمایت خود را از پیوستن بیه اتحادییه و اممیای تواف نامیه پیس گرفتنید.       روبه رو می شد امتناع ورزید لذ

حزب مناالق و مردم مخالف اتحادیه اروپا و تواف نامه  دریافتند که این تواف نامه به شرکتهای اتحادیه اروپیا  

بدست تابیت کنند و  امتیازات شرکتهای داخلی را   اجازه می دهد تا شرکتهای خود را در اوکراین وارد و

همچنین این تواف نامه، اوکراین را مجبور میکنید تیا بسییاری از قیوانین و      آورند و جایگزین آنها می شوند.

م ررات تجاری ا  را تغییر دهد و این به ضرر شیرکتهای اوکراینیی بیود و بیه لحیا  اقتصیادی  اوکیراین        

 ,Nazemroaya) میی شیود   کوچک در اروپای شرقی تبیدیل  کشور بسیار به یک مستعمره یا غارت شده و

2014, pp. 2-5.) 
حایز اهمیت است، مسائل و مشکالت داخلی اوکراین یا مبارزه ضد فسیاد   اوکراین در واقع آنچه در بحران

المللی بر سر قدرت و نفوذ در منال ه است که روسیه و امریکا و دیکتاتوری نیست، بلکه در اصل نزاعی بین

بر این اساس بحران اوکراین باعث افزایش تنش لفظی میان سیران   ه است.را به رویارویی با یکدیگر کشاند

هیای لفظیی کیه بیه تهدیید نییز       و م امات سیاسی روسیه و ایاالت متحده امریکا شده است. سالح این تینش 

ساب ه بوده است. به همیین دلییل بسییاری از آغیاز دوبیاره      آمیخته است، از زمان فروپاشی شوروی ت ریباً بی

های پس از فروپاشی شوروی، روسییه در ییک سیو و کشیورهای     .در تمام سالگویندسخن می جنگ سرد

اند. براثر این رقابت گاهی نخبگان نزدیک بیه  اروپایی و امریکا در سوی دیگر به رقابت با یکدیگر پرداخته

توان ایط را میاند. نمونه عینی این شرهروسیه و گاهی نیز افراد نزدیک به غرب موفق به تصاح  قدرت شد

مشاهده کرد که در هر دو مورد، با تحرییک و   2014و تحوالت سال  2004در جریان ان الب نارنجی سال 

گراها سیرده شد. با این اوصاف گراها خارج و به دست غربحمایت مست یم امریکا، قدرت از دست روس
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جزییره  عات بعدی آن نظییر جیدایی شیبه   چنین تبتوان تحوالت اوکراین و مسائلی مانند تغییر رژیم و هممی

ای جیدی از منیافع   ثباتی و جنگ در مناالق شرقی و جنوبی این کشور را نمونیه کریمه و تداوم ناآرامی، بی

عیالوه بیر اینهیا بحیران اوکیراین       .(Bahman, 2017) الملل تل ی کردمتعارض روسیه و امریکا در نظام بین

ت سیم تاریخی اوکراین ، تفاوت و تماد ماهوی میان شرق و غرب ریشه در عوامل ساختاری نظیر شکاف و 

غربی در میان نخبگان و مردم عادی، اهمیت ژئو پلیتیکی اوکراین برای -اوکراین، وجود دو گرایش روسی

روسیییه و غییرب ،سییرگردانی اوکییراین بییین دو ایییده همگرایییی اروپایی)اتحادیییه اروپییا ونییاتو( و اوراسیییا   

ی و اتحادییه اقتصیادی اوراسییا( دارد.رقابیت و مبیارزه دیرینیه احیزاب و جناحهیای         گرایی)اتحادیه گمرک

سیاسی الرفدار روسیه و غرب برای قبمه کامل قدرت و بیرون راندن حریف، واقعیتی انکار ناپیذیر و تمیام   

بیه منظیور درک    .(DehghaniFirooz Abadi & Moradi, 2016 ) نشدنی در صحنه سیاسی اوکراین است

چنین تأثیراتی وضوع و ن ش بحران اوکراین در گستر  هرچه بیشتر رقابت بین روسیه و امریکا و همبهتر م

که این بحران بر روابط الرفین گذاشته است، به بررسی پیونیدها و منیافع مسیکو و واشینگتن در جمهیوری      

در گیر در رقابت  پردازیم  و همچنین اهمیت ژئوپلیتیک جمهوری اوکراین را از نظر دو قدرتاوکراین می

 یعنی ایاالت متحده آمریکا و فدراسیون روسیه بررسی خواهد شد.

 بحث و یافته ها
   ژئوپلیتیک اوکراین از نگاه روسیه

هییای جغرافیییایی اییین سییرزمین بییه شییدت در شییکل دادن بییه فرهنییگ سیاسییی و  تییاریخ روسیییه و ویژگییی

انی ارز  رفتارها در قلمرو سیاست خارجی به اندازهای رهبران سیاسی تأثیرگذار بوده است. درک مبچشم

الور اعم و سیاست انممام کریمه به روسیه چندان پیچیده نیست. ارز ، ماهیت تجویزی دارد. به این معنیا  

که به اینکه فرد چه نوع رفتاری را پی بگیرد و یا منفی تل ی کند، جهت می دهد. محتوای ارز  عمال سیه  

هیا ییا   ارزیابی و جانبداری. یکی از عملکردهای ارز  این است که پدیده کار را انجام می دهد، توصیف،

شرایط را کاذب یا ح ی ی توصیف کند. همین ماهیت توصیفی ارز  های تصمیم گیران روسی است کیه  

آن ها را مت اعد کرده شرایط اوکراین، واقعیتی غیر قابل اغماض است. ارز  های مسیت ر در ییک جامعیه    

چوبی را به وجود می آورند که در بالن آن خوب یا بد بودن شرایط و پدیده هیا ارزییابی   در عین حال چار

می شود. پس از یکصد و شصت سال والدیمیر پوتین در چارچوب توصییف و ارزییابی شیرایط، از همیان     

تیا  سیاستی جانبداری کرد که دولت تزاری را در برابر سیه امیراتیور عامیانی، فرانسیه و انگلسیتان قیرار داد       

جنگ کریمه را اجتناب ناپذیر بیابد. اعت ادات بنیادین، ارز  ها را حیات می دهند و تیاریخ، ن یش تعییین    

کننده ای در شکل دادن به محتوای این اعت ادات داشته است. عملکرد روسیه در کریمه بیه الیور کلیی در    
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ر جهت گیری هیای سیاسیت   مورد اوکراین به وضو  نشان دهنده تأثیرگذاری فزاینده مالحظات تاریخی ب

خارجی روسییه اسیت. ن یش پیشیینه تیاریخی در شیکل دادن بیه هوییت روس هیا و تعیاریفی کیه تصیمیم             

هیا و  هیا فرصیت  کننید در الیول سیده   ها در ورای مرزهای خود میگیرندگان این کشور از شرایط و پدیده

سیاب ه تیاریخی در هیئیت     های سیاست خارجی مسکو را رقم زده است. در کنار اهمیت فیراوان محدودیت

بخشیدن به سیاست خارجی مؤلفه مهیم دیگیر، اعتبیار مالحظیات ژئوپلیتییک بیرای رهبیران روسییه اسیت.          

معماری سیاست خارجی روسیه از گذشته تا به امیروز دو پاییه داشیته اسیت. در کنیار مالحظیات تیاریخی،        

که آگاهی امیراالوری در عصر تزارهیا  توجه همیشه معالوف به م وله ژئوپلیتیک بوده است. چه در دورانی 

شکل گرفت و در دوران شوروی تداوم یافت و چه امروزه که آگاهی ملی وجود دارد، بدون وقفیه شیاهد   

 تنیدگی همه گیر اهمیت جغرافیا با هویت ملی بوده ایم. 

ال در سیاست درک ژئوپلیتیک از واقعیات بین المللی و قاره ای همیشه برای روس ها به عنوان اصل کاردین

خارجی بوده و به همین روی در سیاست خارجی روسیه در راباله با محییط بیین المللیی در الیول سیده هیا       

همواره راباله دیالکتیکی بین ژئوپلیتیک و اقدامات را مالحظه کرده ایم. تجلی بسیار محدود ایده آلیسم در 

یت ایدئولوژی کمونیستی به وضو  شاکله سیاست خارجی و جایگاه رفیع واقع گرایی حتی در عصر حاکم

در مورد اقدامات . بازتاب اهمیت ژئوپلیتیک در شکل دادن به استراتژی رهبران حاکم بر این سرزمین است

والدیمیر پوتین درباره تسهیل تنش در نواحی شرقی اوکراین که روس تبارها در آنجا متمرکز می باشیند و  

های نه ایده آلیسیم بلکیه واقیع گراییی محیت بیا توجیه بیه          الحاق کریمه به روسیه، انمباط بخش سیاست

برای رهبران آمریکا اعتبار دارد. « منالق سرمایه داری قدرت» خوانش شرایط منال ه ای و جهانی بوده است.

روسیه از یک سو امنیت خود را در چارچوب یک نظم جغرافیایی تعریف می کند و از سوی دیگر فرصت 

دانید. بیا در نظیر    فرامرزی را تنها در چارچوب نظم جغرافییایی امکیان پیذیر میی    برای سلاله و یا بسط سلاله 

گرفتن این واقعیت است که متوجه می شویم چرا چنین اهمیتی به برداشت ژئوپلیتیک در الراحی استراتژی 

استراتژی کالن دربرگیرنیده اولوییت دهیی اهیداف در قلمیرو سیاسیت خیارجی،        » روسیه داده شده است. 

ن منابع موجود و بال وه و تعیین برنامه برای بهره بیرداری از منیابع در راسیتای تح یق اهیداف      مشخص کرد

وقیوف پیوتین بیه محیدودیت هیای اسیتراتژیک آمریکیا، نیازهیای فزاینیده           .(Dueck, 2006, p. 1) اسیت 

گاشیتن  های اقتصادی اروپا و به وییژه آلمیان بیه تجیارت بیا روسییه، وابسیتگی غییر قابیل نادییده ان          کمیانی

شهروندان اروپایی به گاز وارد شده از روسیه و برخوردار نبودن آمریکا از وجاهت اخالقی بیه دنبیال سیو     

استفاده باراک اوباما از قالعنامه سازمان ملل برای دفاع از مخالفان معمر قذافی، این امکیان را بیرای رهبیران    
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ای ژئوپلیتییک قیادر بیه ن یت حاکمییت      روسیه فراهم آورد که در راستای مالحظات تاریخی و دغدغه هی 

واقعییات  . (Zakaria, 1998, p. 3) «کشیورهای قدرتمنید همگیی بیه هیم شیباهت دارنید       »اوکیراین شیوند.   

جغرافیایی در الول تاریخ روسیه به شدت الهام بخش رفتارهای رهبران این سرزمین بوده اند. از نظر تصمیم 

حظات جغرافیایی ن اله آغیازین بیرای شیروع فهیم و درک هیر      گیرندگان از پتر کبیر تا والدیمیر پوتین مال

موضوع و یا پدیده ای بوده است. این شاید تا حدود زیادی روشنگر این نکته باشید کیه چیرا روس هیا بیر      

نهادها، ارز  ها و ساختارها و توجه فراوانیی بیه م ولیه    « اشاعه» خالف آمریکایی ها دغدغه کمتری برای 

بسییار اهمییت میی دهنید. از ایین زاوییه قالعیًا        « ترتیی  »و « تسلسیل »بران روسیه به ژئوپلیتیک می کنند. ره

جغرافیا، مکان نخست را برای درک هر چیزی اشغال می کند. در الول تاریخ روس هیا از جملیه والدیمییر    

 مالیر   1304در سیال  « پاشنه جغرافیایی تیاریخ »پوتین جهان را از لنزی نگریسته اند که رئوس آن در م اله 

شد. در این م اله بر اهمیت کلیدی اوراسیا تأکید شد و اینکه ترتیبات قدرت، نبرد بین کشیورهای درییایی   

اروپایی و قدرت زمینی روسیه را دربرمی گیرد. این بدان معناست که در بالن ترتیبات جغرافیایی است کیه  

  . (Kaplan, 2014, pp. 1-12)شکل می گیرد« مبارزه برای فما و قدرت»

ختار قدرت در روسیه با در نظر گرفتن این متن تحلیلی است که در هر دو برهان حیداقلی و حیداکاری،   سا

)قمار( استراتژیک قلمداد می کند. در شکل حداقلی بایید گفیت،    به ضرورت اوکراین را یک شرط بندی

دارد کیه الحیاق   روسیه برای این که به حس ناامنی استراتژیک تاریخی خود غلبه کند، چاره ای جز ایین نی  

اوکراین به ناتو را غیر ممکن و الحاق این کشور بیه اتحادییه اروپیا را بیه شیدت پرهزینیه سیازد. آمریکیا و         

لهستان بارها از الحاق اوکراین به ناتو دفاع کرده اند که به دلییل حساسییت روسییه بیا بیی تیوجهی آلمیان،        

وسیه می داند در صورتی که خواهیان برپیایی   فرانسه و انگلستان روبه رو شده است. در شکل حداکاری، ر

امیراالوری باشد، این کار بدون ضمیمه کردن و تصرف اوکراین امکان پذیر نیست. روس ها چیه خواهیان   

توازن غرب باشند و چه خواهان به دست آوردن هژمونی در قاره، راهی جز این ندارند که نگاهی محوری 

هاست که بر اهمییت سیرزمین   منالبق با منالق جغرافیایی قدرت روس به اوکراین داشته باشند. این امر کامالً

استراتژی های نظامی، دییلماتیک و سیاسیی توسیط دولیت اسیتفاده میی      »تأکید دارد. این بدان معناست که 

 «در شرایالی که آن دولت در تال  برای کس  منافع و تح ق اهداف خود در صحنه جهانی است …شود

(Mercille, 2008, p. 575). ها از ورای لنز ژئوپلیتیک پدیده ها و شرایط را در روس وقوف به این مهم که

نشینند، در الیول تیاریخ ایین کشیور     سالح قاره به الور اخص و در گستره جهانی به الور اعم به ارزیابی می 

مانی که منجر به شکل گیری احساس ناامنی فزاینده استراتژیک در میان رهبران این سرزمین شده است. تا ز
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به روابط خیود بیا روسییه و غیرب جهیت میی دادنید،        « ملی گرایی علم گرا»دولتمردان اوکراینی بر اساس 

کمترین دغدغه در مورد چالش روسیه در منال ه تاریخی نفوذ یعنی اوکراین به وسیله غرب وجود داشیت.  

در میان بخش زیادی از مردم از زمان است الل تال  رهبران اوکراین این بود که با گستر  تمایل به غرب 

و نخبگان این کشور، نوعی توازن میان آنان و گروه های متمایل به اورآسیای اسالو به ویژه روسییه ایجیاد   

کنند. الزامات اقتصادی، گریزناپذیری نزدیکی به غرب را برای رهبران اوکراین به یک اصل تبدیل سیاخته  

ظر تاریخی تال  بیرای دوری از مسیکو از ن الیه نظیر روانیی      است. از سوی دیگر آنان آگاه هستند که از ن

در میان روس ها این نگاه کلیشه ای به اوکراین به عنوان بخشی » برای روسیه به هیچ روی پذیرفتنی نیست.

امیا اقیدام روسییه    .  (Solchanyk, 2001, p. 11)«از روسیه و اصوالً منال ه نفوذ روسیه همچنان پا برجاست

ن کریمه به خاک خود نشان از ایین دارد کیه نتیجیه تیال  بیرای تیوازن، ییک شکسیت         برای ضمیمه کرد

بیرای روس هیا روشین سیاخت کیه اکایر شیهروندان         2004سنگین بیش نبوده است. ان الب نیارنجی سیال   

اوکراینی و بسیاری از نخبگان این کشور به ویژه در مناالق غربی کشور نگاه به غرب را اولویت بخشیده اند 

ادیده انگاشتن تعل ات مشترک تاریخی ابایی ندارند. به همین روی روس ها اصوالً واکینش میردم بیه    و از ن

نتایج انتخابات در این سال را یک ان الب نمی دانند و آن را کودتایی می دانند که از سوی غرب تحریک 

 .  (Oliker, 2009, p. XVI)شد

ور تاریخی در روسیه است، مبتنی بر این اعت یاد  مکت  قدرت های بزرگ که تفکر استراتژیک مسلط به ال

کلیدی است که تنها کشورهای بزرگ و قدرتمند می توانند سیاست خارجی مسیت ل را پیی بگیرنید. پیس     

برای دوری از مسکو سیاستی نبوده که به الور مست ل  2004تال  رهبران اوکراین به دنبال ان الب نارنجی 

بخشی از سیاسیت گسیتر  نیاتو بیه شیرق و گسیتر  حیوزه عملییاتی          الراحی شده باشد، بلکه باید آن را

« مرزهیای اسیتراتژیک  »اتحادیه اروپا یافت. رهبران روسیه با در نظر گرفتن این نکتیه کیه کشورشیان فاقید     

ستند که روسیه ایین تیوان را نیدارد کیه بیه دفیاع خیط م یدم در         ه متوجه  (Legvold, 2007, p. 27).است

به بعد اوکراین را داالنی یافتند که غرب در صدد تجاوز به  2004روس ها از سال  مرزهای خود تکیه کند.

در ژئوپلیتیک، منازعات و کشمکش های بیزرگ  »روسیه از الریق آن است. اگر این باور را قبول کنیم که 

والدیمیر پوتین تال  های غیرب کیه از دیید رهبیر      روسیه (Noonan, 2014, pp.1-12) .«تکرار می شوند

رو شدند. نخستین برنامیه ترغیی    وسیه ابزار به حاشیه راندن روسیه تل ی می شدند، با مخالفت مسکو روبهر

ویکتور یانوکوویچ از سوی غرب برای اممای تواف نامه تجارت با اتحادیه اروپا بود. دومیین برنامیه غیرب    

ق به فیراری دادن ییانوکوویچ و   در میدان است الل بود تا آنان موف 2013کمک به تظاهرکنندگان در نوامبر 
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گرا شوند. روسیه با تشویق رفراندوم در کریمه، دولت بر سرکار آمیده در کییف را   است رار حکومت غرب

از همان آغاز در موضع انفعالی قرار داد. برنامه سوم غرب تال  برای کشاندن اوکراین و روسیه به پای میز 

شوروی کنترل اروپای شیرقی را اصیل اجتنیاب ناپیذیر بیرای      مذاکره بود. در دوران جنگ سرد دولتمردان 

حفظ امنیت کشور قلمداد کردند و بر همین اساس غرب به واکنش خشونت بار در برابر ورود تانک هیای  

به چکسلواکی دست نزد. امروزه هم رهبران روسیه در چارچوب نظم  1967به مجارستان،  1956روسی در 

الن آنهیا اسیت، الحیاق کریمیه و تشیویق نیاآرامی هیا در نیواحی شیرقی          که اساس استراتژی ک ژئوپلیتیک

به همین دلیل همواره روسییه ایین منال یه را بسییار       (Dehshyar, 2014).اوکراین را اجتناب ناپذیر یافته اند

ان الب مخملی درگرجستان، اوکراین و قرقیزسیتان   .کند و در پی تامین منافع خود بوده استمهم تل ی می

های غیرب در منال یه   ها بیش از گذشته نسبت به سیاستحمایت غرب انجام شد، موج  شد تا روس که با

پیرامونی خود با دیده تردید بنگرند و از سوی دیگیر حیوادث ازبکسیتان و دخالیت آمریکیا تحیت عنیوان        

یکیا  هیای آمر های منال ه، موجی  نگرانیی از سیاسیت   رعایت ح وق بشر و تال  برای تغییر برخی از رژیم

ها، ت اضای سازمان شانگهای برای خروج نیروهیای آمریکیایی   گردید. موضع ضد آمریکایی کنونی ازبک

المللیی، هیر چنید سیب  متوقیف شیدن اقیدامات آمریکیا در منال یه          از منال ه، به همراه مجموعه شرایط بین

 (Vaezi, 2007, pp. 5-274). نگردیده، اما مانع حرکت سریع آمریکا در این مسیر شده است

دریای سیاه و شبه جزیره کریمه و اوکراین در کرانه اروپا برای روس ها اهمیت راهبیردی   از نگاه روس ها

روسییه محسیوب میی شیود کیه در صیورت تزلیزل در         "خیارج نزدییک  "دارد. اوکراین مهم ترین کشیور  

ان مواجیه خواهید   مدیریت آن، منافع منال ه ای روسیه در بین کشورهای مشترک المنافع با سیالحی از بحیر  

بیا  « ت ابیل »با آمریکا  مستحکم ساخته و بیه سیاسیت   « تعامل»مسکو اراده خود را برای  حذف سیاست  .شد

آمریکا روی آورده و می کوشد، جمهوری های سابق شوروی را در قالبی جدید به همکیاری هیای بیشیتر    

را در برابر ناتو و آمریکیا ت وییت    اقتصادی با روسیه جل  کند و با ت ویت سازمان شانگهای، موقعیت خود

کند و ازسوی دیگر، اوکراین به صحنه جیدال مییان شیرق و غیرب تبیدیل شیده و غیرب بیا مسیلح کیردن           

مخالفان، زمینه را برای به راه افتادن جنگ داخلی فراهم کرده است و درهمین حال مسکو در جبهه دیگری 

مکان کوتاه آمدن از آن در رویارویی بیا غیرب نیسیت،    ایستاده و اوکراین را خالی دفاعی که به هیچ وجه ا

  (Nur al-Din Mir-Emad, 2014, pp. 1-5).    می داند

 اهمیت اوکراین برای روسیه

مهم ترین بازیگر امنیتی در بحران اوکراین، روسیه است؛ چیرا کیه ایین کشیور بیه لحیا  ژئواسیتراتژیک،        

باشد. دالییل متفیاوتی بیرای    نکار برای روسیه برخوردار میژئوپلیتیک و ژئواکونومیک از اهمیت غیرقابل ا
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اشتراکات فرهنگی و هویتی ایین دو  »توجه روسیه به اوکراین وجود دارد، یکی از مهم تر ین  آنها هویت، 

کشور است که نکته بسیار قابل توجه می باشد. روسی و هویت اوکراینی در مجموعه و منظومه فرهنیگ و  

گیرند بنابراین پیوندهای گوناگونی، این دو مجموعیه فرهنگیی را بیه هیم متصیل میی       تمدن اسالو قرار می 

 (Sajjadpour, 2014, p.114).« کند

از قبایل پراکنده اسالو و باچیرگی بیر نظیام کهین     862درواقع روسیه کهن در دوره سلسله روریک در سال

ییف در کرانیه رود   کیی  912و ازسیال ملوک الالایفی و قبایلی پراکنده، گذشته و دولتی واحد ایجیاد شیده   

 ,Karami) یف را گهواره ملت روسیه دانسیته انید  دنییر به عنوان مرکز قوم اسالو درآمده و از این رو، کی

2014, p.188.)  اف بیود شیامل روسییه سیفید، روسییه      سرزمینی که در این دوره تاریخی تحت کنترل کیی

یف را مهد تمدن روسیه می دانند و مادر همیه  ده می شد. کییفی نامیاروپایی و اوکراین بوده و روسیه کی

یخیی و فرهنگیی مسیئله    ی روسیه قلمداد می شود. لذا جدایی بین دو ملت به دلیل شرایط قومی، تیار شهرها

. روسیه و اوکراین ادعا می کنند که ریشه های آنان روس بوده و فدراسیون قبایل اسالو شرقی آسانی نیست

یف متمرکز بودند. این ادعا در صحبت های  چهره های ارشد دولت روسیه و حتی در کییک هزاره پیش 

پوتین در اظهارات علنی خیود نشیان    .(Gvosdev, 2014, pp. 16-24) پوتین نیز به کرات شنیده شده است

میی گویید اسیالوهای شیرقی ییک جامعیه فراگییر را تشیکیل         داده است که الرفدار مردم تالیت است کیه  

وارثین فرهنگ، میذه  و سینن آن هسیتند کیه ییک هیزاره پییش در         ند که همگی فرزندان روس ودهمی

یف سکنی گزیدند. دراین دیدگاه، ت سیم جدید اسالوهای شرقی به بالروس ها، اوکراینی هیا و روس  کی

پوتین در  ها تنها نشان دهنده گونه های منال ه ای و زبانی مردم است، نه وجود ملتهای  جداگانه . سخنرانی

خالاب به هر دو مجلس قانون گذاری روسیه این موضوع را که میا صیرفا همسیایگان     2014مارس سال  18

در مورد راباله بین اوکراین و روسیه روشن کرد در واقع همان الور کیه بارهیا گفتیه     »نزدیک نیستیم، بلکه 

یکیی دیگیر از ابعیاد    «. ت باشید ام، یک ملت هستیم ... که هر یک از ما بدون دیگری نمی توانید  ییک ملی   

اهمیت اوکراین برای روسیه را می توان شبه جزییره کریمیه دانسیت کیه نزدییک تیرین ن الیه اوکیراین بیه          

رود و بندر سواستوپل در این شیبه جزییره میزبیان یکیی از چهیار ناوگیان       مرزهای غربی روسیه به شمار می

سال قبیل رهبیر اتحیاد     60ای استراتژیک در دریای سیاه است کهباشد.کریمه شبه جزیر هدریایی روسیه می

درصید جمعییت آن را روس تبارهیا      50جماهیر شوروی خروشچف آن را به اوکراین هدیه داد ... بیش از

میالدی و بعید از اسیت الل اوکیراین ازاتحیاد جمیاهیر شیوروی از        1991تشکیل می دهند ... کریمه در سال

به عنوان یکی از مهیم تیرین پایگاههیای     اهمیتی ویژه برای روسیه برخوردار شد و مسکو این شبه جزیزه را
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دریایی جهان به حساب آورد. اهمیت این پایگاه بیه آن دلییل اسیت کیه امکیان دسترسیی سیریع بیه شیرق          

مسیر .  (Koolaee, 2013, pp. 2-20)مدیترانه، بالکان و خاورمیانه را برای کشتی های روسی فراهم می کند

دسترسی به دریای آزاد و اروپا از الریق آبهای دریای سیاه می باشد لذا این که چرا روسیه تیا ایین حید در    

ناآرامی های اوکراین مداخله می نماید و شبه جزیره کریمه را که بخشی از خاک اوکیراین محسیوب میی    

دریایی جستجو کرد. در عرصه نظرییه پیردازی    های شود به خود ملحق می نماید؛ باید در بحث اهمیت راه

از جایگیاه وییژه   « تاثیر قدرت دریایی بر تیاریخ »با عنوان  «آلفرد تایرماهان» در خصوص اهمیت دریاها، اثر

تر از زمین می باشید و سیرزمین   ای برخوردار است. از نظر ماهان آنجا که ن ل و انت ال  از الریق دریا آسان

کشورهایی که اقیانوس ها را در دسترس داشته باشند از امکان بیشتری  ها می باشند،ها در محاصره اقیانوس 

که روسیه  آن جایی از.  (Dougherty, 1998, p. 119)«برای تبدیل شدن به یک قدرت جهانی برخوردارند

از نظر استراتژیکی یک قدرت منال ه ای محسوب می شود، برای حفظ و ت ویت جایگاه خیود همیواره بیه    

بینیم کیه  های گرم و آزاد بوده است .با نگاهی به تاریخ و وضع جغرافیایی روسیه می بال دسترسی به آبدن

این کشور بر پایه یک جبرجغرافیایی و ژئوپلیتیک، چاره ای جز دسترسی تممین شده به آب هیای درییای   

ای خیود نداشیته و ایین     سیاه به عنوان دروازه ورود بیه مدیترانیه و پیگییری اهیداف منال یه ای و فرامنال یه      

دسترسی به عنوان یکی از بزرگ ترین دغدغه های این کشور مالر  بوده است. در ایین زمینیه، بسییاری از    

کنش های سیاسی رهبران این کشور در دوره تزاری تا به دوره روسیه فدراتیو به الور عمده زیر تاثیر بایسته 

بوده است. این فهم ف ط از الرییق کنتیرل شیبه جزییره     های ژئوپلیتیک روسیه برای دسترسی به آبهای آزاد 

براین اساس یکی از مهم تیرین دالییل اهمییت اوکیراین بیرای روسییه از حییث        »کریمه فراهم خواهد شد. 

بعد دیگر  (. (Torabi, 2014«ژئوپلیتیک، تسلط براین کشور با هدف تممین دسترسی به دریای آزاد است

ی گردد به وسعت سرزمینی و عمق استراتژیک. حاکمیت منالیق ارضیی   اهمیت اوکراین برای روسیه، باز م

قدرت به عنوان یک مهم در میان تصمیم گیرندگان روسی وجود داشیته اسیت. عمیق اسیتراتژیک روسییه      

همواره و از دیرباز برای رهبران این کشور حائز اهمیت بوده و آنها بر این اساس تال  کرده اند بیه عنیوان   

سرزمینی که عمق اسیتراتژیک زمینیی دارد، جایگیاه خیود را تحکییم بخشیند. روسییه         یک کشور پهناور و

سال پیش تاکنون براین محور استوار است که باید عمق استراتژیک زمینی ا   200استراتژی دفاعی ا  از

قوی باشد و تغییر موضعی در این استراتژی روس ها ایجاد نشده است. اوکراین، عمق استراتژیک روسیه و 

  (Intisar, 2014, p. 86).همان جایی است که ناپلئون و آلمان نازی از آنجا به روسیه یور  برده اند
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مهم کشورهای دنیا ازجمله غرب  افزون بر اشتراکات هویتی و فرهنگی آنچه اوکراین را برای روسیه وسایر

نفوذ دو کشور روسییه   کرده است ،موقعیت ژئوپلیتیک وژئواکونومیک این کشور است.اوکراین در ت االع

درصد گازالبیعی وارداتی اروپا از روسیه  80و آمریکا قرار گرفته و از نظر ژئواکونومیک محل حمل و ن ل 

است. اهمیت این مسئله از آن رو است که روسیه تامین کننده یک سوم نیاز مصرفی اتحادیه اروپا بیه گیاز   

ین روس ها همیشه تمایل به پیشیروی بیه سیمت    گذشته از ا(.Goldthau & Boersam, 2014) البیعی است

غرب داشته اند تا خالر تجاوز به خاک خود را کاهش دهند. اوکراین با بیشترین وسیعت ارضیی در اروپیا،    

البته پس از روسیه؛ مرزهای جنوب غربی روسیه را پوشش می دهد و بدین ترتی  روسیه مجبور نیسیت بیه   

اید. این مهم کامال منالبق با منالق جغرافیایی روسیه است که بیر  دفاع از خط م دم درمرزهای خود تکیه نم

ماییل میی باشیند کیه      1500اهمیت سرزمین تأکید می نماید. این دو کشور دارای مرز مشترک نزدییک بیه  

آنچه در کِیف اوکراین  Gvosdev, 2014, p. 19).) اوکراین در برابر فدراسیون در آن سکنی گزیده است

که از الریق دستکاری و تحریف احساسات و امیدهای بخش مهمی از مردم اوکراین  رخ داد کودتایی بود

توسط رهبران مخالف یا اپوزیسیون رخ داد. باید تاکید شود که بسیاری از حامیان اپوزیسیون در حال انجام 

ینکه کدام انچه انها معت دند حق کشورشان است و آنها قربانیان رهبران فاسد خودشان هستند. صرفا نظر از ا

الرف را حمایت می کنند مردم اوکراین همه قربانیان سیاسیون فاسد خود هسیتند. حیزب دولیت و احیزاب     

اپوزیسیون  هر دو به نوبه خود بر اوکراین مسلط شده اند و از اوکراین برای اهداف و منافع شخصیی خیود   

تحادیه اروپا برخوردار بود قیدرت را  استفاده کرده اند. رهبر کودتا در حالی که از حمایت کامل امریکا و ا

در اوکراین بدست آورد. امریکا و اتحادیه اروپا تال  زیادی از خود نشیان دادنید غصی  قیدرت توسیط      

گروه اپوزیسیون را به عنوان اوج ان الب مردمی در اوکراین نامیدنید. رهبیران اوکراینیی تیال  کردنید تیا       

تن قوه م ننیه ییا سیلاله بیر ایین قیوه  فریی  دهنید. و ایین بیا           جهان و مردم اوکراین را از الریق  بدست گرف

هماهنگی و تشویق امریکا و اتحادیه اروپا صورت گرفت. معترضین برای مشروعیت بخشییدن بیه کودتیای    

خود، از پارلمان اوکراین استفاده کردند. مجلس اوکراین یک نهاد به شدت دچار فساد است که سیاسییون   

بر دولت سلاله دارند و هم بر اپوزیسیون نفوذ و سالله دارند در ان فعالیت می کنند. ناالیق و ناصادق که هم 

رهبر اپوزیسیون سعی کرده اسیت بیا اسیتفاده از مجلیس  معییوب و ناکارآمید اوکیراین بیه کودتیای خیود           

  (Nazemroaya, 2012, pp. 2-5).  مشروعیت دهند

ن اوکراین ، نگرانی فزاینده م امات اوکراین و مردم دلیل این احساس وحشت و نگرانی درباره  فدرالیزاسیو

ان درباره احتمال تجزیه کشورشان می باشد. قبل از به قدرت رسیدن مخالفیان در  کِییف در تیاریخ فورییه     
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، اوکراین یک کشور و جامعه قالبی شده یا چند قالبی بود. بخش غربی اوکراین تحت نفوذ وکنتیرل  2014

خشهای جنوبی و شرقی تحت کنترل حزب مناالق و  متحیدان سیاسیی ان بیود.    اپوزیسیون بود درحالی که ب

اقدامات خارج از چارچوب اپوزیسیون و خارج از چارچوب دموکراسی، درها را برای بی قانونی و فساد و 

انحالاط قدرت دولت هموار نمود. نواحی مختلف اوکراین بدست نظامییان و شیبه نظامییان مخیالف افتیاد.      

ساندر موزیچکو، یکی از رهبران به شدت ملی گرا و مخالف روسیه که در گروزنیی در کنیار   میلیشیای الک

چچنی ها بر علیه روسیه مبارزه کرد  هم اکنون شهرهای مختلف در بخیش غربیی اوکیراین را کنتیرل میی      

ور کنند. ماشین نظامی دو الرف در اوکراین وارد کار شدند بعد از سلاله و موف یت مخالفین،  رئییس جمهی  

اوکراین یانوکویچ از الرف هم حزبی های خود   به عنوان مسئول مرگ و میرها معرفی شد و ل   خائن 

و ترسو را به خود گرفت. بسیاری از نمایندگان مجلس اوکراین از حزب مناالق هستند و از ترس جان خود 

میه و مجلیس   نمی توانند به کیف برگردند. جیدایی کریمیه از الرییق جلی  رضیایت م امیات رسیمی کری       

خودمختار را در کریمه صورت گرفت و آنها به چنین جدایی، مردم کریمه را تشویق کردند و همچنین در 

یک قانون ضد ناتو تصوی  کردند که بیر اسیاس آن ایین سیازمان و نیروهیای آن از ورود بیه        2000ژوئن 

کف را ،ابزار دست امریکیا  سرزمین کریمه منع  و جلوگیری شدند و م امات کریمه ، آقای ویکتور یوشچن

و اتحادیه اروپا ل   دادند و به شدت وی را سرزنش کردند. اقدامات نظیامی و تشیکیل نییروی نظیامی در     

مناال ی چون آبالست خارکیف و دونتسک در بخشهای جنوبی وشرقی اوکراین صیورت گرفیت و بیرای    

ورد حماییت امریکیا و اتحادییه اروپیا     دفاع از ح وق خود در برابر اپوزیسیون و کودتاچیان اوکراین کیه می  

بودند مردم مخالف کودتا در این مناالق مسلح شدند. و اعالم کردند رادا یا مجلس کنیونی اوکیراین را بیه    

رسمیت نمی شناسند چون حد نصاب الزم را ندارد و عمدتا تحت نفیوذ اپوزیسییون میورد حماییت غیرب      

  (Nazemroaya, 2014, pp. 3-5) .است

 الت متحده نسبت به اوکراینراهبرد ایا

در اواخر جنگ سرد، آمریکا برای هدایت موج های ضدسوسیالیسیتی در منیاالق پیرامیونی اتحیاد جمیاهیر      

شوروی از رو  سازمان دهی شبکه های اجتماعی برای نادییده انگاشیتن و فرسیایش حاکمییت ابرقیدرت      

 60تحیوالت فنیاوری کیه از دهیه      شرق و کشورهای سوسیالیستی بهره می گرفت. اییاالت متحیده پیس از   

میالدی به بعد متجلی شد، جایگاه ویژه ای درکنترل ابزارهای ارتباالی و شیبکه هیای اجتمیاعی پییدا کیرد.      

هدف گیری حاکمیت اتحاد جماهیر شوروی به آن دلیل بود که واشنگتن قصد داشت از این الریق بخیش  

ثیر قرار دهد. این موضوع سب  بیی اعتبیار شیدن    ادراکی مشروعیت و اقتدار نظام سیاسی مسکو را تحت تا

ساختار و فرایندهای حکومتی در اتحاد جماهیر شوروی گردید تا جایی که مداخله الوالنی مدت به همراه 
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ادبیات غیرسیاسی از سوی آمریکا نسبت به اتحاد جماهیر شیوروی، ییک وضیعیت دوگانیه را در نخبگیان      

از فرسایش قدرت و پیروزی درجنیگ سیرد را بیا خیود بیه همیراه       سیاسی کرملین ایجاد کرد و جلوه هایی 

نبرد نرم آمریکا در اواخر جنگ سیرد بیا اتحیاد جمیاهیر شیوروی از ماهییت        (.Lucas, 2003, p.59) آورد

نامت ارنی برخوردار بود و بدون هیچ گونه هزینیه و نبیرد نظیامی حاصیل شید . ایین رو  عمیدتا از سیوی         

های اییدئولوژیک میورد بهیره بیرداری قیرار میی گییرد. در ایین الگیو جامعیه و           آمریکا در ارتباط با کشور

نیروهای اجتماعی به عنوان جایگزینی برای جغرافیا در رقابت های استراتژیک محسوب می شوند. همچنین 

موضوع های کنش استراتژیک در این الگو تغییر می کنند  نخبگیان، روشینفکران و چهیره هیای فرهنگیی      

ر شوروی و کشورهای اروپای شرقی به عنوان رکن اجتماعی این نبرد با اتحاد جماهیر شوروی اتحاد جماهی

های غربی ازجمله رادیو آزادی و رادیو اروپای آزاد وظیفه داشتند با این نخبگان انتخاب شده بودند. رسانه

ن نوشیته هیای   در ارتباط باشند و به صورت میداوم بیر ابعیاد بشردوسیتانه فرهنیگ و تیاریخ روسیی همچیو        

داستایوفسکی و تولستوی  تاکید کنند. به اعت اد استراتژیست هیای آمریکیایی اگیر جامعیه و میردم روسییه       

براساس فرهنگ اجتماعی و سنت های تاریخی تهییج شوند، زمینه کاهش اقتدار سیاسی وحاکمییت اتحیاد   

بیاره نشیانه هیای فرهنیگ انسیان      آید . در ایین دوران، تبلیغیات آمریکیایی در   جماهیر شوروی به وجود می

دوستانه روسی توسط گروه های ناراضی اتحاد جماهیر شوروی و اروپای شرقی بیان می شد. ایین تبلیغیات   

 موج  فرسایش قدرت در داخل اتحاد شیوروی گردیید و امکیان بیاز تولیید قیدرت را از آن سیل  کیرد        
(Warner, 1996, p.425). 

نش در فمیای پسیاجنگ سیرد محسیوب میی شیود کیه اوال، براسیاس         ان الب رنگی به عنوان الگویی از ک

تحرک بازیگران بین المللی شکل می گیرد و ثانیا، مبتنی بر کنش گروه های اجتماعی و تحریک آنهیا بیه   

کنش اعتراضی خواهد بود . در این فرایند هزینه های مداخله گری ایاالت متحیده نسیبت بیه قبیل کیاهش      

نشگری مربوط به گروه ها و بازیگران اجتماعی کشور هدف خواهد بیود. در  یافته، چون محوریت اصلی ک

روند ان الب رنگی از ادبیات، واژه ها و مفاهیمی استفاده می شود که ماهیت دموکراتیک داشته باشد؛ ایین  

ری، مفاهیم باید به گونه ای تنگاتنگ با مبانی فرهنگی جامعه غرب پیوند پیدا کرده تا بتوانید زمینیه اثرگیذا   

تحریک و اغوای گروه های اجتماعی را برای همخوانی با ادبیات و نشانه هیای فرهنیگ سیاسیی غیرب بیه      

وجودآورند. آمریکایی ها بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به دنبال گستر  اتحادیه اروپا و نیاتو بیه   

دکه البتیه موفیق هیم    کشورهای بلوک شرق همچون مجارستان، لهستان، چک و کشورهای بالتیک بوده ان

شدند . در این میان، آخرین منال ه حائل با روسیه، اوکراین و بالروس می باشند. به دلیل نفوذ سنتی روسیه 

  20در اوکراین و نیز وجود روس تبارها در آن، آمریکا و اروپا برای نفوذ در این کشور موف یت نهایی را در
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ساختار قدرت در این کشور تیال  زییادی کردنید. آخیرین      سال گذشته به دست نیاوردند، لذا برای تغییر

باز می گردد که حمایت آشکار دولت مردان آمریکیایی از    2013 نمونه از این مداخالت به تحوالت سال

مخالفین در زمانی صورت می گرفت که اروپایی ها در حال مذاکره رسمی با دولت اوکراین برای بررسیی  

و در عین حال  به الور هماهنگ در تظاهرات مخالفین شرکت می کردند. این مسئله الحاق اقتصادی بودند 

اقدام مداخله جویانه و استفاده از اهرم فشار توسط غرب کیه همیواره بیر اصیول دموکراتییک و احتیرام بیه        

حاکمیت ها برای پیوستن اعمای جدید به اتحادیه تأکید داشیته، رویکیردی قابیل تأمیل اسیت کیه از نظیر        

الملل نیز، ن ت آشکار حاکمیت اوکراین و مداخله در امور داخلیی ایین کشیور محسیوب میی      ح وق بین 

شود. ویکتوریا نوالند دستیار جان کری وزیرخارجه آمریکا که در جمع مخالفان غرب گرای اوکراینی در 

شینگتن  کی یف حمور یافته بود چندماه بعد در مصاحبه با شبکه سی ان ان به این مساله اذعان کیرد کیه وا  

برای حمایت از به اصالال  آرزوهای مردم اوکیراین در رسییدن بیه ییک دولیت دموکراتییک و قیوی تیر         

تیا فورییه    2013در حوادثی که از دسیامبر   .(Krever, 2014, pp.1-25) میلیارد دالر اختصاص داده است5

مدیریت روابط خیود  در اوکراین به وقوع پیوست، یکی از مهم ترین الگوهای رفتاری آمریکایی ها  2014

با مخالفان غرب گرا از الریق الگوی ارتباط موثر بود. ارتباط موثر بیه معنیای اسیتفاده درسیت از ابزارهیای      

کنش مت ابل مست یم و غیرمست یم است . با توجه بیه آن کیه نیروهیای دخییل در بسیتر اعتراضیات، ماهییت        

ب می کند که از تعامل چندجانبیه در سیالو    اجتماعی دارند، بنابراین ضرورت های راهبردی آمریکا ایجا

مختلف برای تبدیل و ارت ا  مسئله اجتماعی و به مشکل امنیتی و سیس به معمل امنیتی استفاده کند. هدف 

نهایی این راهبرد آمریکایی ها تصاعد بحران درجغرافیای منازعه می باشد.  معمیل امنیتیی در نگیاه نظرییه     

مشیکل امنیتیی برخیوردار بیوده و ماهییت تعارضیی آن        هدیدآمیزتری نسبت بهپردازان  آمریکایی از ابعاد ت

بیشتر است . این به آن معنا است که با پدید آمدن زمینه تعارض میان کارگزاران، فراینید جنیبش اجتمیاعی    

رادیکالی خواهد شد . استفاده از الگوی ارتباط موثر می بایست زمینه افزایش تهدید ها را فیراهم کنید؛ بیه    

نوعی که با برهم زدن تعادل محیط اجتماعی، سیاختار حکیومتی و کیارگزاران را درگییر بحیران م بولییت       

ساختار خواهد کرد . رادیکال شدن تهدید ها و نیز محیط اجتماعی ازالریق دییلماسی فشیار، نشیئت اذهیان    

و مت اعدسازی،  گروه های اجتماعی، سازمان دهی موسسات و نهادهای اجتماعی، ایجاد موج سیاسی سریع

زمینه ایجاد بحران انعکاسی را فراهم می کنند. این مفهوم به آن معناست که هرگونه فشار سیاسی آثار خود 

را در حوزه امنیتی و عرصه مشروعیت ساختاری کشیور هیدف ایجیاد خواهید کیرد . در ایین ارتبیاط لیلییا         

مسیکو عنیوان میی کنید کیه برخیی از        شوفتسووا مدیر بخش سیاست داخلی روسیه دفتر بنییاد کیارنگی در  
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ثری در تعیین آینده مسیر بازیگران بین المللی برخوردار هستند.  وی تحیوالت  حوادث تاریخی از ن ش مو

بییه ماابییه چنییین حییوادثی بییر شییمرده و در رد انتخییاب سیاسییت ویکتییور   2013اوکییراین را در اواخییر سییال

ین اقدام را باید به ماابه سیاست هیای توسیعه اللبانیه    یانوکوویچ جهت همگرایی با روسیه، معت د است که ا

 مسکو قلمداد و بازنمایی شود تا بتیوان مسیئولیت غیرب را بیرای کمیک بیه نجیات اوکیراین توجییه کیرد          

(Shevtsova, 2013). به عنوان  2004ایاالت متحده آمریکا همانگونه که در ان الب رنگی اوکراین در سال

ت دولتیی حیامی غیرب و مخیالف بیا مسیکو را بیه قیدرت برسیاند، در          حامی جنا  های ضد روس، توانس

تحوالت اخیر اوکراین نیز بیه صیراحت از آشیوب در ایین کشیور و برانیدازی دولیت قیانونی ییانوکوویچ          

حمایت کرد . جان میک کیین، سیناتور اییاالت متحیده بیا م امیات حکومیت و مخالفیان در اوکیراین، در           

مخالفان در میدان اصیلی کیی ییف حاضیر شید .ایین دییدار بیا هیدف           دیدار کرد و در جمع  2013دسامبر

کین ضمن پشتیبانی از معترضان، اعیالم کیرد کیه بیه     برکناری حکومت از قدرت صورت می گرفت.  مک

اعتراض مردم اوکراین که بیرای تیرویج دموکراسیی در کشورشیان صیورت میی گییرد افتخیار میی کنید.            

دولتی خبر داد. همان الور که  ی یف از تحریم چند م ام عالی رتبههمچنین وی با حمور در خیابان های ک

پیش تر ذکر شد ایین اقیدامات در راسیتای برنامیه بیی اعتبارسیازی و فرسیایش قیدرت حاکمییت، توسیط           

آمریکایی ها در کشورهای مورد هدف صورت می گیرد. مک کین چند ماه پس از برکنیاری ییانوکوویچ   

مردم اوکیراین هیم اکنیون بییش از هیر زمیان دیگیری بیه         »ب گرا گفت از قدرت در حمایت از دولت غر

حمایت های مداوم دوستان خود نیاز دارند. برخی از مردم اوکراین و روسیه، حاکمییت و تمامییت ارضیی    

این رویکرد ایاالت متحیده نشیان داد   (. pp.1-20 Newton-Small, 2014 ,) «کی یف را زیر سوال برده اند

انونی که با ساز و کار دموکراتیک و انتخابات آزاد بر سر کار آمده با منافع آمریکا در که اگر یک دولت ق

تماد باشد باید به چالش کشیده شیود و از کیار برکنیار گیردد . بیه ایین ترتیی  جهیت گییری آمریکیا در           

هیدف   .اوکراین یک بار دیگر ادعاهای م امات کاخ سفید در حمایت از دموکراسیی را بیه چیالش کشیید    

ایاالت متحده آمریکا از دخالت در اوکراین ،تامین بیشتر و گسترده تر امنیت اتحادیه اروپا ، فشار بیر یکیی   

کمک به جایگزینی رژیم های بی ثبات  از رقبای ژئواستراتژیک چند سده ای یعنی دولت قدرتمند روسیه،

به عنوان میانعی بیر سیر راه قیدرت      با رژیم هایی که بتوانند حافظ منافع غرب در منال ه باشند و و ناکارآمد

  (Danesh Nia & Marabi, 2015).اللبی رو سیه در منال ه اوراسیا مرکزی ظاهر شود

 ژئوپلیتیک اوکراین از نگاه آمریکا و اتحادیه اروپا

قصید ندارنید بیه کییف     هیا  آن است. آمریکایی  ژئوپلیتیکبرای واشنگتن، اوکراین تنها مهره بازی بزرگ 

سه مسئله فصل  و ی جاری برای حلزیادی ت بل کنند. واشنگتن در مرحلههای نند و هزینهکمک جدی بک
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کنید از روسییه   سیعی میی  اوالً، . مسیت یم دارد غییر کنید کیه خیود اوکیراین بیا ایین منیافع ارتبیاط         تال  می

مییان نییاتو، کییه  قصیید دارد بییه پیثانیییاً، المللییی آن پیشییگیری کنیید.  بازدارنییدگی و از ت ویییت نفییوذ بییین 

ها را بیه افیزایش   زمان اروپاییای دهد و همهای وجودی خود را از دست داده است، جان تازهگیریجهت

کند نفوذ خود را در بازارهای جهانی انرژی ت ویت و این سعی میثالااً، ها وادار کند. های نظامی آنبودجه

به بحران اوکراین صرفا در محیدوده جغرافییای امنییت ییا     نگاه آمریکا  بازارها را به نفع خود بازسازی کند.

جدال ژئوپلیتیک نفوذ نیسیت، بلکیه در ژئواسیتراتژی قیدرت بیین المللیی قابیل تبییین میی باشید. زبیگنییو            

آورده اسیت؛  « شالرنج بزرگ»در کتابی با عنوان  1997برژینسکی مشاور اسبق امنیت ملی آمریکا، در سال 

های مسیکو بیرای بازسیازی نفیوذ خیود در قلمیرو سیابق اتحیاد جمیاهیر          ال بدون حمور اوکراین، همه ت

شوروی شکست خواهد خورد و آمریکا نیز تنها زمانی خواهد توانست جایگاه خود را به عنوان ابر قیدرت  

جهانی تابیت کند که بتواند مانع ظهور ابرقدرتی دیگر در منال ه اوراسیا شود. از نگاه اروپایی ها؛ اوکیراین  

اسیت. اهمییت   ترین کشور اروپای شیرقی در ابعیاد جغرافییای سیاسیی و اقتصیادی بیرای ایین اتحادییه         مهم

اوکراین، به عنوان دومین کشور بزرگ اروپایی واقع در سواحل شرقی و غربی دریای سییاه، تیا    ژئوپلیتیک

ییاد  « ی اروپیا ای پیس از گسیتر  اتحادییه   ترن سیاسیت منال یه  »جاست که برژینسکی از آن به عنوان بدان

کند. با عدم مدیریت تحوالت اوکیراین توسیط اروپیا نفیوذ روسییه در اروپیای شیرقی ت وییت خواهید          می

روابط روسیه و اتحادیه اروپا به عنوان دو بازیگر مهم در منال یه اوراسییا و   ,pp.1-20)  .(Fallah, 2014شد

دهیه گذشیته از همکیاری تیا رقابیت      در سالح جهان پرفراز و نشی  بوده است. ایین روابیط در بییش از دو    

اتحادیییه مبتنییی بییر گسییتر   (Normative Power) ژئوپلیتیییک در نوسییان بییوده اسییت. قییدرت هنجییاری

بخشی آن برای کشورهای هدف است. سیاست خارجی اتحادیه اروپا مبتنی بر های لیبرالیستی و الهامارز 

و هنجیار محیور ایین     د اسیت و تیال  نیرم   گرایانیه روسییه در تمیا   قدرت هنجاری با سیاست خارجی واقع

های بروز تنش و اتحادیه به منظور گستر  جغرافیایی و جذب اعمای جدید از محیط پیرامون روسیه زمینه

تشدید رقابت ژئوپلیتیک میان دو الرف را فراهم کرده است. منیافع ژئوپلیتییک و امنیتیی متفیاوت اتحادییه      

ژی نییز بیر ایین روابیط تاثیرگیذار بیوده اسیت. بیه میوازات گسیتر            اروپا و روسیه و نیز مساله امنییت انیر  

مبتنیی بیر نییاز اتحادییه بیه انیرژی       « وابستگی مت ابیل »های اقتصادی و تجاری در چارچوب نظریه همکاری

انید و بیرای نهادینیه کیردن ایین      روسیه و نیاز روسیه به فناوری و سیرمایه اتحادییه، دو الیرف تیال  کیرده     

نامه مشارکت و همکاری اسیت کیه   ترین آنها توافقهایی امما کردند که اولین و مهمامهنها توافقهمکاری

 2007نامه سیال  سال به اجرا در آمد. اعتبار این توافق 10به مدت  1997دسامبر  1امما شد و  1994در سال 
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ییابی  ، بیا قیدرت  به پایان رسید و گفت و گوها به منظور تمدید آن تاکنون به نتیجه نرسیده اسیت. در واقیع  

گرایانه و رقابتی و نیز سیاست خارجی مبتنی بر بازی با حاصیل جمیع   والدمیر پوتین به تدریج رویکرد واقع

هیای  یکیی از ویژگیی  . صفر به ویژه در مسائل سیاسی، امنیتی و حتی اقتصیادی در دسیتورکار قیرار گرفیت    

یوستن اعمای جدیدی اسیت کیه شیرایط و    اتحادیه اروپا ایجاد جاذبه از الریق قدرت هنجاری خود برای پ

داری و شیرق  معیارهای اتحادیه اروپا رعایت کنند. این روند از زمان جنگ سرد که با رقابت غرب سیرمایه 

کمونیسم همراه بود، آغاز شده بود که پس از فروپاشی نظام دوقالبی موج پیوستن اعمای جدید به ویژه از 

 یی اتحادیه به اروپای شرقی و مرکیزی و نییز خیارج نزدییک    اروپای شرقی شدت گرفت. گستر  جغرافیا

(Near Abroad)   های پایانی دهه هایی به سالروسیه سب  نگرانی این کشور شده است. ساب ه چنین تال

نخسیتین   2003گردد که لهستان خواستار توجه اتحادیه اروپا به مناالق شرقی خود شد. میارس  بازمی 1990

همسیایگی: چیارچوبی جدیید    -تراروپای وسیع»یون اروپا صادر شد. این سند که سند مفهومی توسط کمیس

های اتحادییه را مشیخص کیرد. در    نام داشت، رویکردها و برنامه« برای روابط با همسایگان شرقی و جنوبی

به تصوی  رسید، سه راهکار اساسی زیر عنوان اهداف  2003ژوئن  20سند راهبرد امنیتی اتحادیه اروپا که 

اتحادیه اروپا بایستی « گستر  ناحیه امنیتی به دور اروپا»راهبردی ارائه شده که مالابق راهبرد نخست یعنی 

ای در ثبات و حکمرانی خوب همسایگان خود ایفا کند. عملی شدن چنین اهدافی مسیتلزم فعیال   سهم ویژه

نیز به لحا  پوشش  2004می در « سیاست همسایگی اروپا»شدن اتحادیه در محیط امنیتی روسیه است. سند 

اتحادییه اروپیا بیه منظیور      2008گرفت. می ای ارمنستان، جمهوری آذربایجان و گرجستان را دربرمیمنال ه

را به پیشینهاد لهسیتان و سیوئد الراحیی     « مشارکت شرقی»ت ویت بعد شرقی سیاست همسایگی، ابتکارعمل 

تحادیه به این ابتکارعمل شد. بر همیین مبنیا   کرد که جنگ روسیه و گرجستان سب  افزایش توجه اعمای ا

آذربایجان، بالروس، گرجستان، مولیداوی   رهبران و نمایندگان شش کشور ارمنستان، جمهوری 2009می 

امما کردند. در واقع، روسیه ابتکارعمل « مشارکت شرقی»و اوکراین در پراگ اعالمیه مشترکی زیر عنوان 

اتحادییه  . دانید  وه در تغییر موقعیت راهبردی حوزه شیوروی سیابق میی   را دارای توان بال«  مشارکت شرقی»

اروپا در تال  بوده از الریق این ابتکارعمل تال  روسیه برای بازسازی حوزه نفوذ خود در خارج نزدیک 

اند که یکیی از اهیداف   ها از ابزار انرژی برای فشار بر این کشورها بهره بردهرا ناکام گذارد. همچنین روس

اثر کردن این ابزار بوده اسیت. راهبیرد بلندمیدت اتحادییه اروپیا در      ابتکارعمل تامین امنیت انرژی و بی این

بخشی به منیابع تیامین انیرژی و کیاهش     دهنده عزم اتحادیه تنوعنشان 2050و  2040، 2020سندهای انرژی 

اوکیراین  . ندمیدت اسیت  میدت و بل وابستگی به یک کشور از جمله روسیه و تامین امنییت انیرژی در مییان   
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گیرای  همچنان برای تامین گاز و برخی از نیازهای غذایی به روسیه وابسته است. به رغم وعده دولت غرب

های شرطاند پیشجدید اوکراین برای عمویت این کشور در اتحادیه اروپا، اعمای این اتحادیه نشان داده

تیرین  تیرین اقتصیاد و از مهیم   اسیت. آلمیان قیوی   هیا دشیوار   زیادی برای اوکراین دارند که تح ق همیه آن 

های اقتصادی علییه  کشورهای اتحادیه اروپا، روابط اقتصادی فراوانی با روسیه دارد و در حمایت از تحریم

کند و م امات کرملین همکاری نزدیکیی بیا مشیاوران آنگیال مرکیل، صیدراعظم       روسیه محتاالانه عمل می

  (Hamid niko, 2014, pp. 1-15).آلمان دارند

ترکیه در اجالس اتحادیه عرب در مراکش حمور یافت و در این جلسه ، شرکت کنندگان خواهیان تغیییر   

رژیم اسد شدند و در این زمینه برنامه ریزی کردند در الول شروع جنگ ناتو بر علیه لیبی، آنکیارا وانمیود   

ی یاری می کرد. دولیت ترکییه بیه    می کرد که بی الرف است در حالی که شورای انت الی لیبی را در بنغاز

فکر مردم سوریه نیست بلکه هماهنگ با کشورهای شورای همکیاری خلییج فیارس از دمشیق درخواسیت      

کردند تا دمشق جهت گیری سیاست خارجی خود را تغییر دهد و تیابع اراده و دسیتورات واشینگتن باشید.     

ستخدام و بکارگیری جنگجویان تروریسیت از  ترکیه از الریق همکاری با ناتو در الر  ابتکار ناتو، مسئول ا

سرتاسر جهان بر علیه دولت سوریه، عراق و لیبی است. سالهاست که ترکیه و امریکیا تیال  میی کننید تیا      

ارتباط سوریه با ایران را قالع کنند و نفوذ ایران را در خاورمیانه محدود و مهار کنند. ترکیه در پیی ارت یای   

اعراب بوده است اما همه اینها مؤلفه کلیدی الر  های واشنگتن و ناتو اسیت  جایگاه و و وجه خود در بین 

همزمان سعی کرده تا توانمنیدیها و قابلیتهیای نظیامی خیود را در درییای سییاه و مرزهیای خیود بیا سیوریه           

بوده و قصید دارد در کنیار جیت هیای      2012پرداخته و آنکارا به دنبال تولید انبوه موشکهای کروز از سال 

می امریکا و وسایل نظامی دریایی امریکا در جنگهای منال یه ای آینیده اسیتفاده کنید و مواف یت کیرده       نظا

،  ترکییه بیه پیروژه سییر     2011در سییتامبر   است که پایگاههای خود را در اختیار سیربازان نیاتو قیرار دهید.    

تهیاجم بیه سیوریه از    موشکی واشنگتن پیوست و این واکنش ایران و مسکو را در پی داشت. ترکیه درباره 

با ناتو و امریکا گفتگو کرده است. ترکیه الر  های تهاجمی به سوریه، تحیت عنیوان مامورییت    2011سال 

بشردوستانه ارائه داده است از ناتو و غرب ت اضای ایجاد منال ه حائل و کریدور انسانی کرده اسیت. ترکییه   

اسیت و ییک مسیئله داخلیی نیسیت. در       اعالم کرده است که اعتراضات در سوریه ییک معمیل منال یه ای   

، به رغم پیوندهای اقتصادی ترکیه و ایران، ترکیه سربازان بازنشسته خود را به کیار گرفیت و   2011جوالی 

واحدهای نظامی ذخیره خود را در امتیداد میرز سیوریه و ترکییه اسیتفاده کیرد.  در ایین راسیتا و در م ابیل          

 (.Nazemroaya, 2012, pp. 1-6) ر تارتاس ت ویت شدتحرکات ترکیه، حمور نظامی روسیه در بند
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 از اوکراین به سایر مناطق ژئوپلیتیکگسترش رقابت 

روسیه تال  کرده است موضع خود در قبال تحوالت اوکراین را به وقیایع مشیابه در خاورمیانیه، بالکیان و     

سیازی زده  خرابکاری و آشیوب سایر مناالق تشبیه کند که در تمام آنها غرب به ویژه امریکا دست به نوعی 

هایی از سوی امریکا تا حید زییادی مشیخص بیوده اسیت؛ زییرا عمومیًا بیه         است. نتایج اتخاذ چنین سیاست

های غیرضروری، ایجاد بحران مالی، های داخلی خونین، سرازیر شدن میلیاردها دالر به صحنه جنگجنگ

یسیتی در خههیای موجیود سیاسیی و امنیتیی      تمعیف حاکمیت تا مرز فروپاشی و نیرو گرفتن عوامیل ترور 

انجامیده است. از نظر روسیه، وقوع چنین تحوالتی به صورت پی در پی در مناالق مختلف به این معناسیت  

ثبیات مبتنیی بیر    »که تسلط و هژمونی امریکا بر نظام جهانی از بین رفتیه و لیذا واشینگتن در حیال گیذار از      

کند و باعث های ژئوپلیتیکی را تشدید می. چنین راهبردی، کشمکشاست« شدهثباتی کنترلبی»به « سیالره

 شود.های قومی و مذهبی میتعمیق مناقشات میان کشورها و گروه

سیازی بیه قلمیرو ایین کشیور و      از این رو اگر روسیه داخل مرزهای خود باقی بماند، امریکا به قصد آشوب

ها بدهد کیه  روسیه قصد دارد این پیام را به امریکایی مناالق پیرامونی آن نزدیک خواهد شد. به همین دلیل

تواننید  های راهبردی دارند، مینه تنها مناالق پیرامونی این کشور، بلکه سایر مناالق که برای امریکا نیز جنبه

صحنه رویارویی باشند. بازیگری فعال روسیه در خاورمیانه در این راستا قابل ارزیابی است و روسیه تیال   

تواند هم منافع امریکا را به چالش بکشد و به آنها آسی  وارد کند ها تفهیم کند که میبه امریکاییکند می

عنوان قدرتی جهانی تابیت کند. به این ترتیی  روسییه بیا ارائیه تعرییف جهیانی از        و هم جایگاه خود را به

نه، رویکرد راهبیردی خیود را در   ای و ارتباط برقرار کردن میان بحران اوکراین و خاورمیاهای منال هبحران

راستای تمعیف منافع جهانی امریکا و کشاندن صحنه رویارویی به مکانی دور از قلمرو خود اسیتوار کیرده   

وییژه در  رساندن به منافع امریکا به حال آسی  ها با اتخاذ سیاستی فعال و در عین است. بر این اساس روس

در مجمیوع بحیران    حیاً تهدیید و از دخالیت در اوکیراین بازدارنید.     کنند غیرب را تلوی خاورمیانه، سعی می

های ژئوپلیتیک میان روسیه و امریکا در مناالق مختلف جهان شده است تر شدن رقابتاوکراین باعث علنی

های دو الرف در خصوص مسائل خاورمیانه اشاره کرد. روسیه به گستر  روابیط بیا   توان به سیاستکه می

اهلل لبنان گرایش بیشتری پیدا کرده است. ایین  چنین حزبیران، سوریه، عراق، مصر و همکشورهایی مانند ا

توان در امریکای التین و افزایش مناسبات مسکو با کشیورهای ایین حیوزه نییز مشیاهده کیرد.       مسئله را می

گراهیا در کشیورهای مختلیف    گراهیا و چی   چنین مسکو به انحای مختلف دست به حماییت از راسیت  هم

                         روپییایی زده کییه چنییین امییری ممکیین اسییت در آینییده فمییای اروپییا را بییه نفییع روسیییه تغییییر دهیید         ا
((Bahman, 2017 . 
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 و نتیجه گیری  بحث

بحرانی که در اوکراین شروع شد از سالح یک بحران ملی به سیالح ییک بحیران منال یه ای و بیین المللیی       

مولفه های مشترک درونزا و برون زا دارد که رونید منتهیی بیه بحیران      گستر  یافته است .بحران اوکراین

کنونی متاثر از مولفه های درونزای ناشی از غلبه نظریه پیوستن به اتحادیه اروپاست که در واقع مورد اجماع 

درصد میردم اوکیراین خواهیان پیوسیتن بیه اتحادییه اروپیا         70مردم اوکراین بوده است.می توان گفت که 

ه اند ،یانوکوویچ روسگرا اعالم کرد که  در شرایط فعلی  امکانات مالی و زیرساختهای الزم را بیرای  بودند

پیوستن به اتحادیه اروپا را ندارد که این بیانیه و اعالم موضع همچون جرقه ای موج  مشتعل شدن  خیرمن  

تشیدید احساسیات ضید    دولت ایاالت متحده آمریکیا مترصید بهیره بیرداری و     .اعتراضات در  اوکراین شد

روسی اوکراینی ها به منظور جذب آنها به سوی غرب و عمویت در ناتو بوده است. در این راستا م امیات  

در اقدامی مغیایر بیا شیئونات و عیرف دییلماتییک آشیکارا بیه         2014وزارت امور خارجه آمریکا در فوریه 

ویق و حمایت از معترضیین علییه دولیت    صفوف تظاهرات ضد دولتی در کی یف پیوسته و علناً اقدام به تش

با آمریکا را کنار گذارده   "تعامل  و رقابت"پوتین اراده خود را برای ادامه سیاست  .وقت اوکراین نمودند

ییاد کیرد. پیوتین میی      "ت ابل و رقابیت   "توان به عنوان سیاست و وارد سیاست جدیدی شده که از آن می

اوراسیا  جمهوری های سابق شوروی را در قیالبی جدیید بیه همکیاری     کوشید از الریق راه اندازی اتحادیه 

های بیشتر اقتصادی با روسیه جل  کند و از الرفی با ت ویت سازمان شانگهای موقعیت خود را در برابر ناتو 

و آمریکا ت ویت نماید. نظام امنیتی جدیدی که روسیه به دنبال جایگزین کردن آن بجای نظام قبلی امنیتیی  

با محوریت سازمان امنیت وهمکاری اروپا است، با چالش های جدی روبروست. بلند پروازی مسیکو   اروپا

در اییین زمینییه  بییرای اوبامییا و همکییارانش کییه درسییالهای اخیییر پیشیی راول توسییعه اللبییی و سییلاله جییویی   

یتییک بیرای   درخاورمیانه بودند، دردسر ساز شد. با در نظر گرفتن اینکه مالحظات تاریخی و الزامات ژئوپل

رهبران روسیه اغل  باید ن اله شروع فهم و درک هر موضوعی تل یی شیود، واضیح بیود کیه تیال  بیرای        

الحاق اوکراین به ناتو و ادغام این کشور در اتحادیه اروپا، واکینش هیای بسییار منفیی را در مییان رهبیران       

قیدرت در مییان تصیمیم     روسیه به وجود آورد. الزامات ژئوپلیتییک کیه بیه دلییل حاکمییت منالیق ارضیی       

گیرندگان روسی از اهمیت فراوانی برخوردار است و از سوی دیگر گره های فیراوان تیاریخی و فرهنگیی    

میان مسکو و کیف، حساسیت شدید روسیه نسبت به تال  های آمریکا و اتحادیه اروپا در مورد اوکیراین  

اینکه در بییش تیر مواقیع و بیه وییژه در رابالیه بیا        را گریزناپذیر می سازد. از نظر والدیمیر پوتین با توجه به 

کشورهای خارج نزدیک، واقعیت های ژئوپلیتیک و الزامات تاریخی متن اصلی شکل گیری سیاست های 

اروپا را رقم می زند، تیال  آمریکیا بیرای گسیتر  نیاتو بیه اوکیراین و سیاسیت هیای اروپیا بیرای بسیط             
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ه عنوان تهدییدی بیرای منیافع ملیی روسییه و خالیری بیرای        یکیارچگی اقتصادی آن با عمویت اوکراین، ب

کشور تعریف و استنباط شد. بحران اوکراین با توجه به رفتارهای آمریکا و اروپا و حساسیت های تیاریخی  

 رسد پوتین حاضر به کوتاه آمدن در این زمینه باشد.و ژئوپلیتیک روسیه عمالً گریزناپذیر بود و به نظر نمی

د برای جلوگیری از فروپاشی قدرت خود، آتش جنگ را از مراکش تا مدیترانه و مرزهای امریکا قصد دار

چین گستر  دهد. این فرایند از الریق بی ثبات کردن سه منال ه مهم یعنیی آسییای مرکیزی، خاورمیانیه و     

شتند تهاجم افری ای شمالی دنبال می شود. اولین قدمی که امریکا، ناتو و متحدان عربی ان در این راستا بردا

بیود. در آسییای مرکیزی ان فراینید بیا ایجیاد بیی ثبیاتی در          2003آمریکا، انگلیس و اشغال عراق در سیال  

افغانستان در الول جنگ سرد و حمایت امریکا برای مبارزه بین جریانات مختلیف از جملیه الالبیان فرصیتی     

ای شیمالی نییز الیر  خیود را بیا تجزییه       برای امریکا و ناتو فراهم کرد تا به این کشور حمله کنند. در افری 

سودان از الریق سالها فشار و عملیات پیچیده آغاز کردند. امروز هم جنیگ داخلیی بیا حماییت امریکیا در      

سوریه و عراق  الجزایر، مصر و لیبی ،  پاکستان و سودان و بربرها و اعراب وجود دارد و بی ثباتی همچنین 

قف از جنوبی، گرجستان، ارمنستان و آذربایجان را گرفتیار خیود   وارد اسیای مرکزی شده است و جنگ در 

ساخته است شور  و درگیری در بین بلغارها، چچنی ها، سرکاسینها، داجستانی ها، اینگوشها و دیگر مردم 

محلی قف از بر علیه روسیه در قف از شمالی نیز اغاز شده است. خلیج فارس و یمن هیم دچیار نیاامنی اسیت     

افروزی ها توسط امریکا صورت گرفته اسیت. قالعیًا ایین بیی ثبیاتی هیا بیه معنیی اخیتالل در          همه این اتش 

بسیاری از مسیرهای مهم انرژی و عرضه انرژی کشورهای وارد کننده انرژی نظیر چین، قدرتهای اروپایی ، 

میی   هند، ژاپن و کره جنوبی در آینده است. چنین سناریویی برای کشور روسییه و کشیورهای اوپیک نییز    

تواند خالرناک باشد و چنانچه کمبود انرژی وجود داشته باشد مجبورند بین چین و اتحادیه اروپیا یکیی را   

انتخاب کنند. جنگ منابع مانند جنگ جهانی اول می تواند شعله ور شود  و این می تواند منجر بیه ویرانیی   

به صورت تماشاگر در نیم کره غربی افری ا و همه مناالق صنعتی اوراسیا شود. این درحالی است که امریکا 

ناظر این تحوالت  خواهد بود و از دور نظاره گر این تحوالت است دقی ا ماننید جنیگ جهیانی اول و دوم    

امریکا در این جنگ هم برنده و ذینفع اصلی این جنگ مخرب اسیت بیدون اینکیه زییان و هزینیه چنیدانی       

 (.(Nazemroaya, 2012, pp. 1-6 کرده باشد

ایت اوکراین با توجه به نظریه هارتلند مکیندر به عنوان قل  زمین توجه قدرتهای برتر منال ه ای و فرا در نه

منال ه ای را به خود جل  کرده و موجبات رقابت بین این قدرتها را فراهم کرده است .در این میان موقعیت 

ه گی  بین روسگراها و غربگراهیای  اوکراین، منابع عظیم فسیلی و غیر فسیلی این منال ه، دو دست ژئوپلیتیک
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اوکراین ، تال  آمریکا برای حفظ هژمونی خود و همچنین مهار روسییه متغیرهیایی هسیتند کیه در حفیظ      

رقابت و منازعه بین روسیه و آمریکا در اوکراین تاثیر بسزایی داشته و دارد. به نظر میی رسید بیا آغیاز قیرن      

گذشیته بیر    ژئوپلیتییک در روسیه و بیا حیاکم شیدن فمیای     بیست ویکم و روی کارآمدن والدیمیر پوتین 

اندیشه م امات این کشور رقابت های ژئوپلیتیک و استراتژیکی در جمهوری های بازمانده از اتحاد جماهیر 

بیه صیورت تیاریخی متعلیق بیه       "بالکیان  _اوراسیا"شوروی از سر گرفته شد. روسیه معت د است که محور 

هر قدرت دیگری بر آن به معنای انزوای این کشور به مرزهای خود اسیت؛   حوزه نفوذ مسکو بوده و تسلط

این در حالی است که استراتژی کالن ایاالت متحده آمریکا به منظور حفظ هژمونی باید از ظهور قدرتهای 

منال ه ای در مناالق استراتژیک جهان خودداری شود.با همه این تفاسیر بعید به نظر می رسید کیه منازعیه و    

بت بین این قدرتها در منال ه اوراسیای و بالور خاص در جمهوری اوکراین در کوتاه مدت  خاتمه و ییا  رقا

 قابل حل باشد.
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