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  چکیده
 ي اروپا در فرایند الحاق شبه جزیره ي ویارویی روسیه و اوکراین، دو غول جغرافیایی در قارهر

ناتوانی اوکراین درحفـظ تمامیـت ارضـی و توفیـق روسـیه در      . کریمه به روسیه دور از انتظار نبود
گیـري  الحاق بخشی از اوکراین به خاك خود در چارچوب یـک قرائـت متنـی از شـرایط، شـکل     

در شـکل   زیمتمـا  ي که سه مولفه افتهینگارش  دهیا نیاساس امقاله بر.سازدقابل فهم می بحران را
.نمودند فاینقش قاطع ا مهیکر ي رهیرابطه با الحاق شبه جزدر نیاوکراو هیروس ییارویدادن به رو

باشـد کـه   سـوال مطـرح شـده ایـن مـی     . سازدیبحران را قابل فهم م ییچرا ؛سه مولفه نیا یدگیتن
بیان نمود در این رابطه باید. رویارویی اوکراین و روسیه چه هستند ي کنندههاي کلیدي تعیینمولفه

ها از شـرایط و هاي وسیع داخلی در اوکراین و ازسویی دیگر درك تاریخی روسکه وجودگسل
ایفـا  اي کننـده ها به منطق ژئوپولیتیکی قدرت در شکل دادن به بحران نقـش بسـیار تعیـین   اعتقادآن

  .نمودند
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  مقدمه
کننده در ایـن مقطـع تـاریخی    الحاق کریمه به خاك روسیه را باید یکی از رویدادهاي تعیین

روپـایی موفـق   هـاي برتـر ا  براي نخستین بار بعد از جنگ جهانی دوم یکی از قدرت. قلمداد کرد
شد بخشی از کشوري را در این قاره، با وجود مخالفت شدید حاکمـان آن سـرزمین، بـه خـاك     

از  نیاوکرا یداخل يریپذبیآس.در خال شکل نگرفت هیبه روس مهیالحاق کر .خود اضافه نماید
 دیـ با يریکه چه مس ،کشور نیشهروندان ا انیدر م قیگسل عمنظر انسجام درون نخبگان ونقطه

و  انیـ گراروس.نمـود  لیتبـد  تیـ واقع کیرا به  هیروسو نیاوکرا يریناپذزیگر ،انتخاب گردد
از  نکـه یبـا توجـه بـه ا   .قرار دارنـد  نیاوکرا نیدر سرزم یاعگسل اجتم يدر دو سو انیگراغرب

رهبران و مـردم   ،بوده است هیروس نیاز سرزم یسده بخش نیچند يبرا نیاوکرا یخیتار دیدگاه
 رنـدگان یگمیتصـم .باشـند یمـ  لئـ قا نیدر رابطه بـا مسـائل اوکـرا    ژهیخود حق و يبرا کشور نیا

 لیـ قـدرت قا  کیـ تیمنطـق ژئوپول  يفراوان برا راعتبا یبطورکل یخارج استیدر قلمرو س یروس
ن،یدر اوکرا یاسیقدرت س ییجاهدر رابطه با جاب هیرهبران روس یابیارز يمنطق مبنا نیا. هستند

بـه   مـه یالحـاق کر  اسـت یس يریـ گیو پ یگسترش روابط بازرگان ياروپا برا يهیاتحاد ماتیتصم
توانـایی روسـیه درتحقـق ایـن خواسـته کـه بـرخالف بسـیاري از         . در نظر گرفته شود دیبا هیروس

المللی بود و ناتوانی اوکراین در جلوگیري از شکل گرفتن ایـن واقعیـت در خـال    هنجارهاي بین
مـاعی، فرهنگـی، سیاسـی و اقتصـادي اوکـراین و از سـویی دیگـر        هاي اجتویژگی. بوجود نیامد

هاي و ارزیابی) گرددها قبل بر میکه به سده(تنیدگی وسیع تاریخی دو کشور روسیه و اوکراین 
. دادن به رویارویی کیِـف و مسـکو بـازي کردنـد    کننده در شکلژئوپولیتیک روسیه، نقش تعیین

ین اوکراین این جغرافیا را به شدت به غلطیدن در بـی  ي سرزمهاي وسیع و عمیق درگسترهگسل
ارزیابی رهبران روسیه در خصوص . پذیري خارجی مستعد نمودثباتی داخلی و به تبع آن آسیب

ي اروپا در تالش هستند کـه در مرزهـاي جنـوب شـرقی ایـن کشـور بـه        اینکه آمریکا و اتحادیه
ثباتی در مناطق شرقی اوکراین و الحاق ط بیآفرینی بپردازند توجیه الزم براي کمک به بسنقش

ي هـاي کلیـدي تعیـین کننـده    سـوال مطـرح شـده ایـن اسـت کـه مولفـه       . کریمـه را بوجـودآورد  
هاي وسیع در این رابطه باید بیان نمود که وجود گسل. باشندرویارویی اوکراین و روسیه چه می

هـا بـه منطـق    شرایط و اعتقـاد آن ها از داخلی در اوکراین و از سویی دیگر درك تاریخی روس
ژئوپولیتیکی قدرت در شکل دادن به بحران بین روسیه و اوکراین نقش بسیار تعیـین کننـده ایفـا    

سو بـه   کیاز : باشدیبر سه فاکتور م ینوشتار مبتن يبندمیتقس ،مقاله يهیبا توجه به فرض .نمودند
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و نخبگان در جامعه توجـه   یاجتماع يهاگروه يبندمیتقسو نیکشور اوکرا یداخل يهایژگیو
 نیتعلقـات مشـترك مـردم دو سـرزم    و یخیتـار  يهایتوجه به وابستگ گرید ییاز سو.گرددیم

شـود کـه منطـق    یمطلـب پرداختـه مـ    نیـ ا حیو تشـر  حیبه توضـ  هانیاردر کنا.شودیمعطوف م
فهم  يبرا. ار استبرخورد کیاز وجاهت تئور نیدر قبال اوکرا هیرهبران روس يبرا کیتیژئوپول

  .  باشدیسه مولفه ذکر شده م یلیتحل یدگیبر تن هیتک مهیدر قبال الحاق کر هیروس يهااستیس

  هاحس ناامنی تاریخی روس
ي کریمه به خـاك خـود، نیـاز    در رابطه با روسیه و اقدامات این کشور در الحاق شبه جزیره

و روسیه و منطق ژئوپولیتیک قدرت وجود  فراوانی به درنظر گرفتن متن تاریخی روابط اوکراین
) فـی روسـیه کِی (میالدي سرزمینی که تحت کنترل کیِف بود روس نامیده شد  878در سال . دارد

گیـري،   از همان آغاز شـکل . این سرزمین متشکل از روسیه سفید، روسیه اروپایی و اوکراین بود
این واقعیت تاریخی . اطق غربی بوداین جغرافیا مواجه با تهاجم از جنوب و باالخص از سمت من

میلیون کشـته در جنـگ     28تا  22بین (» ناامنی تاریخی«دادن به حس کننده در شکلنقش تعیین
در میـان  ) باشـد هـا مـی  ترین توجیه براي وجود این حس ناامنی از نظـر روس جهانی دوم برجسته

ها به بسط و توسعه که روس چارچوب همین آگاهی به ناامنی تاریخی بوده. ها داشته است روس
هـا اساسـاً   براساس همـین منطـق بـوده کـه روس    . اند ارضی جایگاه استراتژیک فراوان اعطا کرده

سـازند و آن را بـري از    ي خود را برخوردار از ماهیت تـدافعی قلمـداد مـی   طلبانهاقدامات توسعه
اوانــی بــه درك وقــوف بـه ایــن تسلسـل زمــانی، کمـک فر   . کننـد  الزامـات تهــاجمی مطـرح مــی  

هیچگـاه فرصـت رشـد در    » ناسیونالیسـم مـدنی  «اینکه چرا . نماید هاي امروزي روسیه میسیاست
هـا چنـین اسـیر تفکـر ژئوپولتیـک       روسیه را نیافته و اینکه چرا رهبران این کشـور در طـول سـده   

تی مـردم  اریخی در روانشناخهاي ت حاکمیت دغدغهاي ریشه در اند، محققاً تا حدود فزاینده بوده
» مأموریـت «المللـی   ي بـین ها که براي خود در صـحنه برخالف آمریکائی. گان روسی داردو نخب

بخش رفتارهاي خـود قلمـداد   ها و نهادهاي مورد نظر را حیاتي ارزش  اند و اشاعهتعریف کرده
هـا،  اسـت کـه بـه توجیهـات، برنامـه     » ناسیونالیسـم قـومی  «ها بیشتر مواقـع از لنـز   سازند، روس می

با توجه به همین واقعیت اسـت کـه والدیمیرپـوتین    . بخشند ها و اقدامات خود هویت میسیاست
در نطق خود در برابر دوماي روسیه پس از رفراندوم مردم کریمه براي الحـاق بـه روسـیه اعـالم     

  : کرد که
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کریمـــه یـــک ســـرزمین ازلـــی روســـی و سوســـتاپول یـــک شـــهر روســـی         "
اوکراین، جدا و در «باشد که  ن گفته، تعجب برانگیز نمیپس ای). putin,2014("باشدمی

انزوا از روسیه قابل درك نیست، همانطور که روسیه بدون مدنظر قرار دادن اوکراین قابل 
  ).,1999Lieven: 11(» باشد فهم نمی

دادن بـه هویـت ملـی روسـیه     اي در محتوا بخشـیدن و جهـت   ذهنیت تاریخی؛ تأثیرگذاري فزاینده
بـه معنـاي نادیـده انگاشـتن     ) که اساسـاً یـک شـاخص ذهنـی اسـت     (توجه به هویت ملی . تداشته اس

هـا   گرایی و خردگرایی در قلمرو سیاست خارجی نیست بلکه توجه به در هم تنیدگی این مقولـه  عمل
هویت ملی ثابت نیست بلکه در تعامل مستقیم و مداوم با تحوالت روزمره و واقعیـات مسـتقیم،   . است

هویت ملی ریشه در تجارب تاریخی و از سویی دیگـر منشـأ در واقعیـات و    . نماید زتولید میخود را با
یک معیار سـنجش روانشـناختی بوجـود    «اهمیت هویت ملی از آن روي است که . روابط مستقر دارد

هویـت ملـی از ایـن    . (Prizel, 1998: 2)» یابنـد  آورد که در چـارچوب آن عملکردهـا تجلـی مـی     می
دار است که تحت تأثیر واقعیات محیطی و تحوالت، ابعاد متفاوت حیات بشري دچـار  ظرفیت برخور

روسیه ابتدا یک امپراطـوري  . هاي سنتی خود را حفظ کند دگرگونی و تغییر گردد و یا اینکه خصلت
هاي ملی متفاوت بود تا امروزه کـه برخـوردار از یـک هویـت قـومی خـاص        شد که متشکل از کلیت

گرایی به عنـوان  گرایی ملیتري از چرایی نضجهمین روي شاید بتوان درك بسیط گردیده است و به
.میر پوتین دست یافتالمللی روسیه در عصر والدی اي بیندادن به رفتارهیک شاخصه مهم در شکل

پوتین تالش قابل توجهی را درشکل دادن به یک ناسیونالیسم دولتی روسی به صحنه آورده "
در عصـري کـه غـرب بـه رهبـري آمریکـا تأکیـد بـر جهـان شـمولی           ). Galeotti, 2014("است

با به قدرت رسـیدن عضـو سـابق     2000نماید، از سال  ها و نهادها میاي خاص از ارزشمجموعه
KGB دادن بـه اهـداف سیاسـت    گرایی روسی در شکل تر منطق مبتنی بر ملیشاهد تجلی فزاینده

آمریکـا و  ". باشـیم مـی ) دگان مطابقت داشـته باشـد  هرزمان که با نیازهاي تصمیم گیرن(خارجی 
 .)Goldberg, 2014("گرایـی روسـی نبودنـد   متحدین غربی این کشور قادر به مهـار کامـل ملـی   

هـاي قـومی و زبـانی در    گر این واقعیت خواهد شد که گروه تاریخ، تجربه«برخالف این نظر که 
ق بازسازي فراملی جهانی جـذب و یـا محـو    نشینی بپردازند قبل از اینکه از طریوهله اول به عقب

  .(Hobsbawm,1992: 182)» گردند
تري در مقام مقایسه با یک قـرن اخیـر بـر     این مهم که در عصر والدپمیرپوتین تأکید فزآینده

گردد، نشـان از ایـن دارد کـه تـا چـه انـدازه حـس نـاامنی در میـان          مقوله ناسیونالیسم روسی می
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ناسیونالیسـم تجلـی   «اینکه . یافته استجهت تحوالت جهانی تشدیدگیرندگان کرملین به  تصمیم
با در نظر گرفتن اقـدامات بـه صـحنه آمـده در      (Rejai,1991/82)» باشد گرایی میسیاسی آرمان

. یابـد  ي روسیه در قلمرو سیاست خارجی کمترین میـزان پـذیرش را مـی   ي جدید به وسیلههزاره
ژیم کمونیستی شکل نگرفت بلکـه در ذیـل آن و در بطـن    ناسیونالیسم روسی به دنبال سقوط ر"

  ).Laruelle,2009:2("رژیم کمونیستی وجود داشت
این فرصت را بـه وجـود آورد کـه آن بخـش از نخبگـان      » بوریس یلتسین«به قدرت رسیدن 

ي کردنــد بـه صــحنه  جســتجو مـی » ي اروپـایی خانـه «روسـی کـه بزرگــی و اقتـدار روســیه را در    
نگاه به غرب و به تبع . هاي ساختار سیاسی را در دست بگیرند بگذارند و اهرم گیري پاي تصمیم

هـا و نهادهـاي   شمول بودن تجارب تاریخی اروپاي غربی کـه در شـکل ارزش  آن پذیرش جهان
ایـن فرصـت   . اند در دستور کار نخبگان حاکم قرار گرفـت  بخش نظم لیبرال متجلی گشتهحیات

هـاي سرشـار از خـونریزي و جنـگ سـرد امکـان یکپـارچگی         نگها جایجاد شد که بعد از قرن
گرا در روسیه این موقعیت تـاریخی   گان غربدن نخببا توجه به قدرت رسی. اي شکل بگیرد قاره

گرایی قومی جاي خـود را   گرایی روسی کامالً متحول گردد و ملی به وجود آمد که ماهیت ملی
و » گرایـی  شکل افقی ملی«: گرایی وجود داردز ملیاصوالً دو نوع ا. گرایی متفاوتی بدهد به ملی

. (Smith, 1991:51-61)» گراییهیئت عمودي ملی«
در روسیه به جهت خصلت امپراطوري این جغرافیـا و فرهنـگ سیاسـی، کمتـر ایـن فرصـت       
ایجاد شد که نخبگان حاکم از طریق ابزارهاي بوروکراتیک و خردورزي سیاسی بـه قـوام دادن   

در ایـن کشـور   . گرایـی توفیـق حاصـل کننـد    هـاي ملـی   مدنی به عنـوان پایـه   -اعینهادهاي اجتم
برعکس به جهت تداوم اقتصاد فئودالیته و استبداد سیاسـی؛ فرهنـگ نماینـدگی متجلـی نگشـت      

رفـت حضـور نخبگـان     امـا بـرخالف آنچـه انتظـار مـی     . گرایی تـداوم یافـت  و ماهیت قومی ملی
محـور و یکپـارچگی روسـیه در قـاره را     گرایی قوم ف ملیگرا بر سریر قدرت نه تنها تضعیغرب

ي مفهـوم سیاسـی   گرایانـه و محوریـت یـافتن دوبـاره    هـاي ملـی   سبب نشد بلکه تشـدید محـرك  
) تعریف روسیه به عنوان قربـانی تهـاجم خـارجی بـاالخص غـرب     (» برداري ي قابل بهرهگذشته«

ي مـالی و  ارشـی و فسـاد گسـترده   گـرفتن اولیگ ي داخلی شـکل در صحنه. را گریزناپذیر ساخت
هـاي اشـتباه غـرب، صـحنه را بـراي در غلتیـدن مجـدد روسـیه بـه           ي خارجی سیاسـت در صحنه

در سیاســت خــارجی ممکــن را تفســیرهاي تــاریخی و بــه تبــع آن حاکمیــت منطــق ژئوپولتیــک 
  .ساخت
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  گرایش اوکراین به سوي غرب
بوریس یلسـتین و اشـتباه تـاریخی غـرب     ي دوران اقتدار به نیکی برازنده» دهه از دست رفته«
گرا در مسکو، وجود داشت که این کشور این فرصت، با توجه به حاکمیت نخبگان غرب. است

ي تـاریخی،  اما این لحظـه . ي بزرگ اروپایی جذب گرددبه طور کامل و براي همیشه در جامعه
در . نادیـده انگاشـته شـد   اي امکان تجلـی یافـت، بـه راحتـی      ها تعارض درون قارهکه بعد از قرن

هـا و  هـا بـراي پـذیرش ارزش    مقطعی که نخبگان مستقر در مسکو در تـالش متقاعـدکردن تـوده   
الگوهاي بخش غربی اروپا بودنـد، غـرب بـه رهبـري آمریکـا در مسـیري گـام برداشـت کـه در          

 يمحوریت سیاسـت خـارجی آمریکـا را برپایـه    » بیل کلینتون«. تعارض کامل با این گرایش بود
ي اروپا بـراي تسـریع ورود   اتحادیه. خط مشی گسترش به شرق پیمان آتالنتیک شمالی قرار داد

ي اتحادیه با تسامح فراوان به فراینـد یکپـارچگی اقتصـادي    کشورهاي شرق و مرکز اروپا به بدنه
غـرب قبـل از اینکـه یکپـارچگی اقتصـادي و نظـامی روسـیه را در اروپـا         . این منطقه نظر دوخت

هـا از طریـق الحـاق اقتصـادي و نظـامی      ببخشـد بـه تشـدید حـس نـاامنی تـاریخی روس       اولویت
. انـد  ها در طول تاریخ آن را بخشی از امپراطوري خود منظور کردهجغرافیایی پرداخت که روس

بایسـتی در اولویـت اضـمحالل بـه      این احساس ناامنی تاریخی که به دنبـال سـقوط شـوروي مـی    
هـاي غلـط رهبـران غربـی در کمتـر از یـک دهـه،        جهـت ارزیـابی   ي غرب قرار گیـرد بـه  وسیله
رهبـران غـرب ایـن    . روسـیه گشـت  » قـوم محـور  «بخش سیاسـت خـارجی   محوري و حیاتبنیان

فرصت را براي مردم روسیه پرخطر ساختند که نگاه ژئوپولیتیک به سیاست خارجی را بـه ماننـد   
شـرق و افـزایش سـریع کشـورهاي عضـو      گسترش نـاتو بـه   . معنی بیاینددیگر شهروندان قاره بی

ي اروپا با در نظر نگرفتن روسیه عمالً بـه افـزایش اسـتعداد انـزواي سیاسـی، اقتصـادي و       اتحادیه
عمـر کوتـاه   . ي روسیه را متجلی سـاخت نظامی این کشور در اروپا منجر شد و واقعیت محاصره

دار اقـدام نـاتو و   شـدت وام گرایانه در مسکو به هاي غرب حضور سیاستمداران روسی با گرایش
هـاي تـاریخی    ي اروپا باید قلمداد گردد؛ چرا که غرب  بدون در نظر گـرفتن حساسـیت  اتحادیه

والدیمیـر  «گرایی سیاسی بـه قـدرت رسـیدن سیاسـتمداري از نـوع      روسیه و نادیده انگاشتن واقع
رنگ کردن جال کمگرفته، مهاي پی غرب با رفتار خود و سیاست. را گریزناپذیر ساخت» پوتین

دو چالش اساسی و بنیـادي در مـدیریت   . گیري بحران در قلب اروپا را از دست دادامکان شکل
نادیده انگاشتن این دو چـالش نـه   . کنند المللی توجه فزاینده را طلب می هر بحرانی در قلمرو بین

: سـازد  تـر مـی   لانـداز محتمـ  نمایـد بلکـه تشـدید آن را در چشـم     تنها تداوم بحران را تضمین مـی 
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و » مسبوق بودن به اینکه چه زمـانی بایـد خویشـتنداري پیشـه سـاخت و تنگنـا را ارج گذاشـت       «
قدرت فهم وقوف به نیازهاي هماورد در جهت اینکه او قادر به کاهش تنش گردد و یا حداقل «

  .(Kaplan,2014)» تنش بیشتر را مدنظر قرار ندهد
الملل، در بیشـترین مـوارد رهبـران ایـن      ي روابط بینهي اروپایی به صحناز زمان ورود روسیه

ترین تالش براي نادیده انگاشتن منافع کلیدي روسـیه  کشور شاهد کمترین خویشتنداري و فزون
ناتو در نزدیکی مرزهاي غربی روسـیه مسـتقر گشـته و    . اندي اروپا بودهي ناتو و اتحادیهبه وسیله
صادي، رویارویی بـا حاصـل جمـع جبـري صـفر را بـراي       ي اروپا در قالب یک قطب اقتاتحادیه

پرواضح است که مأموریت ناتو امروزه بـازتعریف گشـته تـا توجیـه بـراي      . روسیه رقم زده است
رهبران اروپایی کوتاهترین مسیر براي محو جنگ به عنوان . تداوم این ساختار نظامی بوجود آید

امـا  . کننـد  ستگی متقابل اقتصـادي عنـوان مـی   ابزاري براي حل و فصل منازعات و مناقشات را واب
ي مسـتقیم  یابنـد و رابطـه  ها در خالء تداوم نمی آل آنچه نیاز به توجه دارد این مهم است که ایده

پـذیري برخاسـته از   آلیسـتی کـه لگـام    سیاسـت ایـده  «. ها و واقعیات باید حیـات یابنـد   آل بین ایده
» ه بـی ثبـات و ناکارآمـد متجلـی گـردد     گرایی سیاسی را یـدك نکشـد پرواضـح اسـت کـ     واقع

(Osgood,1953:451).  
از زمان بیل کلینتون، آمریکا به طور اخص و اروپاي غربی به طـور اعـم در عملیـاتی کـردن     

هاي تاریخی روسیه هرچند غیـر مسـتقیم    هاي تاریخی مورد نظر، به برجسته نمودن ضعف آل ایده
گذاشتن روسیه اروپـایی، نخبگـان حـاکم در مسـکو،     ي اول پا به صحنه در دهه. اند تأکید نموده

گیري شده در داخل، دنبال کردن  داري پی هاي سرمایهبراي جلوگیري از به خطر افتادن سیاست
ي سـوم،  امـا از آغـاز هـزاره   . انگاري را، در راستاي منافع شخصی خـویش یافتنـد  سیاست نادیده

تلــف ســعی نمــوده کــه غــرب را از  مســکو سیاســت متفــاوتی را پیشــه ســاخته و در مقــاطع مخ 
  .هاي خود آگاه نماید دغدغه

نقش کلیدي ناتو در تسریع فروپاشی یوگسالوي و به انزوا رانـدن بـرادران صـرب در مرکـز     
کـه ریشـه در   (ي اروپا؛ کمک کرد که نخبگان حاکم جدید در مسـکو  ي اتحادیهاروپا به وسیله

فضـاي رونـق   ) داراي هویـت امنیتـی بودنـد    معادالت قدرت در سن پترزبورگ داشـتند و اکثـراً  
هـاي خـود بـاالخص در    دادن به سیاسـت گرایی بسیار مساعدي را براي شکلگرفته مبتنی بر ملی

عدم توجه به این واقعیت، منجر به سوء تعبیر و اشتباه محاسـبه  . المللی در برابر بیابند ي بینصحنه
شـته کـه تجلـی آن در حـوادث اوکـراین بـه       ي آمریکا و متحدین اروپایی این کشور گبه وسیله
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هـاي بالتیـک پیشـنهاد     دولت آمریکا به همراهی لهستان و دولت 2008در سال . وضوح دیده شد
تالش براي در جبهـه قـرار   . داد که اوکراین به همراه گرجستان به سازمان نظامی ناتو ملحق شود

را در مسیري قـرار داد کـه نقـض     ي رهبر جهان غرب یعنی آمریکا، روسیهدادن روسیه به وسیله
اقدامات غـرب کـه بـا بمبـاران     . ترین سیاست براي امنیت خود بیابدحاکمیت اوکراین را منطقی

ي نـود نشـان داد، ایـن فرصـت را بـراي      هاي یوگسالوي، بعد امنیتی خود را از اواخر دههصرب
گـرفتن فضـاي امنیتـی و    گرایـی قـومی، شـکل   رهبران روسیه به وجود آورده که با تکیه بـر ملـی  

هاي مدنی در داخل و تهاجم نظامی در محـیط پیرامـونی را توجیـه     ساختار سیاسی غریبه با مؤلفه
... هـاي  والدیمیرپوتین به مانند تزار نیکالس اول از ناسیونالیسم استفاده کرده تا سیاست". نمایند

  ).Cannady,2014:1("را توجیه کند
ي اتحادیـه . بسط داد و آن را به والدیمیر پوتین تحمیل نمود بعد از جنگ سرد، غرب ناتو را

جهـان  «نماید که تـا مرزهـاي روسـیه بسـط پیـدا کنـد؛ مـردم غـرب کـه در یـک            اروپا سعی می
که در آن سیاست خارجی اساساً در خصوص تجارت، حقوق بشر و عدم گسـترش  » پساتاریخی

؛ کمترین اعتباري را بـراي  (Mead,2014)کنندباشد، زیست می ها میاي بین آن هاي هستهسالح
ي ایـن درك را بایـد ریشـه   . نگاه تاریخی و ژئوپولتیک روسـیه در قلمـرو خـارجی قائـل هسـتند     

بهره از توجه ي غرب در رابطه با روسیه دانست که بیبنیادي سوء تعبیر و سوء برداشت به وسیله
. (Ioffe,2014)رهبـران روسـیه اسـت    » بدبینانه دستگاه جبري منافع ژئوپولتیـک «کافی به ماهیت 

یابـد کـه   البته الزم به توجه است که اعتقاد غرب به وجود جهان پساتاریخی، هنگامی تجلی مـی 
هـاي غربـی بـاالخص    کـه دولـت  در حالی. مدیریت روابط، بین کشورهاي غربی مورد نظر است

. کننـد لیتیـک اعطـا مـی   چنان اهمیـت بسـیاري بـه مالحظـات ژئوپو    آمریکا در رابطه با روسیه هم
ها براي عضویت اوکراین، سرزمینی در مرزهاي جنوب غربی روسیه براي عضویت در تالش آن

  . تواند تجلی این نظر محسوب گرددناتو می
  

  ي داخلی اوکراین و دوري از مسکوتحوالت صحنه
بـود کـه    1853-1856هـاي  ي بزرگ قرن نوزدهم، جنگ کریمه در حد فاصـل سـال  منازعه

. قـرار داد ) فرانسه و انگلستان(هاي سنتی اروپا مپراطوري تزاري را در برابر عثمانی و امپراطوريا
حدود هفتصد و پنجاه هزار نفر جان خـود را از دسـت دادنـد کـه بـیش از دو سـوم آنـان روس        

اینکـه چطـور   . تاریخی روسیه را نسبت به غرب تشدید کرد» حس ناخشنودي«این جنگ . بودند
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ي نفـوذ  چـالش منطقـه   (Figes, 2010:xxi)اروپایی اتحاد با امپراطوري عثمانی را براي مسیحیان 
ها در رابطه با دیگر اعتمادي روسدادن به بیروسیه به سهولت پذیرا شدند، تاثیر وسیعی در عمق

اینکـه امـروزه والدیمیـر پـوتین، رهبـر      . هاي بـزرگ اروپـایی از خـود بـر جـاي گذاشـت      قدرت
داند که نیرو به کریمه بفرستد و سند الحاق این شـبه جزیـره را    ه، خود را محق میقدرتمند روسی

به روسیه امضا کند و دخالت و حضور کشورهاي غربی در اوکراین را با حساسیت دنبال نماید، 
هزار کیلومتر مربـع کـه بعـد از روسـیه      600کشوري با . بایستی کمترین تعجب را به بار آورد می

میلیون جمعیت مرزهاي جنوب غربـی   50ت ارضی را در اروپا دارد و با کمتر از ترین وسعوسیع
از قـرن  . روسیه را پوشش داده، بخش مهمی از تـاریخ روسـیه را بـه خـود اختصـاص داده اسـت      

هیجدهم و از زمان کاترین کبیر بخش وسیعی از این سـرزمین بـه امپراطـوري روسـیه ضـمیمه و      
تنیـده بـه   روسـیه و اوکـراین بـه خـاطر تـاریخ در هـم      . اطوري گشتي امپرها انبار غله براي سده

اوکراین نقش حائل را بین روسـیه و شـرق اروپـا بـازي     . یکدیگر فراوان تأثیرگذار بوده و هستند
مسیحیت ارتـدوکس مسـتقر   . کند و جایگاه مهمی در ژئوپولتیک اوراآسیا اشغال کرده است می

گیـري انقـالب رنگـین     شـکل . ق قسـطنطنیه مسـتقر شـد   در کیِف از طری 1037در روسیه در سال 
پـذیري شـدید ژئوپولیتیـک در مرزهـاي جنـوب      مسکو را متوجه آسیب 2004در سال ) نارنجی(

هـاي اروپـا   به قدرت رسیدن ویکتوریوشنکو به عنوان نماینـده نیروهـا و گـروه   . غربی خود نمود
هـاي روسـی محـور    اه گـروه محور مستقر در غرب اوکراین براي مسکو محرز ساخت که جایگـ 

. باشـد  مستقر در مناطق شرقی اوکراین در مسیر به حاشـیه رانـده شـدن در معـادالت قـدرت مـی      
ناپدیـد شـدن   «منجـر بـه    2010گرا بعد از سال  هرچند که منازعات دو جناح اروپا محور و روس

اکم امـا مسـیري کـه نخبگـان حـ     . (Diuk, 2012: 8)گشـت  » 2004آلیسـم انقـالب نـارنجی   ایـده 
اوکراینی در برابر ترسیم ساخته بودند براي روسیه محرز نمود کـه در نهایـت بـه نـاتو و اتحادیـه      

نخبگانی که پایگاه قدرت در منـاطق غربـی اوکـراین داشـتند، تـرجیح      . اروپا ختم خواهد گشت
را بـه صـراحت مشـخص    ) دوري از مسکو و الحاق بـه اروپـا  (و ترجیح مکانی ) لیبرالیسم(فکري 
ترجیحـات از یـک سـو متـأثر از     . گیرنـد  ي ترجیحـات شـکل مـی   ها برپایه انتخاب«. بودند نموده

  .(Alden, 2012: 3)» شوند شرایط و از سویی دیگر ریشه در زندگینامه دارند و تعیین می
نشـینی ویکتوریـانوکوویچ و    تظاهرات گسترده در میدان اسـتقاللِ کیـف و در نهایـت عقـب    

سمبل خود قرار داده بودند، براي مسـکو زنـگ خطـر را بـه صـدا در      حامیان او که رنگ آبی را 
تر در پیروزي انقالب نارنجی محرز نمود که آمریکا و غرب در شُرُف کسب نفوذ فراوان. آورد
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همـاوردي خیابـانی در   . اروپا هسـتند  ي ترین سرزمین اروپایی جذب نشده به ناتو و اتحادیه وسیع
هـاي  جدایی بین اوکراینـی زبـان  «به روشنی تمام و به وضوح  در کیِف 2004بطن انتخابات سال 

 ,Yekelchyk)» هـاي منـاطق شـرقی اوکـراین را بـه صـحنه آورد      مستقر در غـرب و روس زبـان  

هـا  ي روسگرایانـه هاي تزاري و اقدامات ملیالبته این جدایی که ریشه در سیاست ).2007:228
ي کـاترین  ن زمان تصرف این سرزمین به وسـیله از هما. داشته از قدمت تاریخی برخوردار است

ي اروپا را به زیـر  روسیه با کنترل این سرزمین عمالً انبار غله. ي تعارض ایجاد گشتکبیر، زمینه
درصـد کـل    84درصد کل صادرات گندم امپراطوري روسیه و  98«. کنترل کامل خود در آورد

  . (Magosci, 2010: 6)» آمد یذرت مورد نیاز امپراطوري تزاري از اوکراین بدست م
ــی    1780ي کــاترین دوم در دهــه ــه کســوت رعیت ــی ب ــبس کــردن کشــاورزان اوکراین ــا مل ب
(Yurkevich, 2013: 3)     و تبدیل این جغرافیا به یکی از بزرگترین منابع درآمـدي، بـه اسـتحکام

دربار بـه   استبداد تزاري و در عین حال به شکل نگرفتن انقالب صنعتی به جهت وابستگی شدید
به دلیل ایـن تنگـاتنگی تـاریخی اسـت     . منابع حاصله از کشاورزي در روسیه کمک فراوان نمود

که حساسیت خاصی نسبت به اوکراین بعد از استقالل ایـن کشـور در میـان صـاحبان قـدرت در      
ها به جهت عملکرد رهبران اروپا محـور و تـالش   این حساسیت در طول سال. مسکو وجود دارد

ي نظامی و اقتصادي غرب و یکپارچگی در این منظومـه، مـداوم سـیر    اي ورود به منظومهآنان بر
ي روسیه در ها حضور مستبدانه وقوف به این واقعیت که بعد از سده. صعودي را طی کرده است

اوکراین از دوران تزاري تا پایان دوران شوروي، در کیِف تعداد مدارسـی کـه بـه زبـان روسـی      
توانند ثبت نام کنند که حتماً یکی از والدین  کنند و تنها کسانی می د تجاوز نمیباشند از چند عد

عمـق فاجعـه را بـراي رهبـران کـرملین برجسـته        Fournier, 2012:5)(ها روس زبـان باشـند  آن
اینکه پس از سقوط ویکتور یانوکوویچ به دنبال تظاهرات گسـترده در میـدان اسـتقالل    . سازد می

ف و به قدرت رسیدن حکومـت موقـت سـریعاً دسـتور داده شـد جایگـاه زبـان        کِی) میدان اروپا(
روسی در مراودات اداري کشور تنزل یابد، به خوبی نشان از این دارد که هـدف تشـدید فراینـد    

ي اروپا در میان بخش وسیعی از نخبگان اوکراین زدایی و تسریع حرکت به سوي اتحادیهروسی
تصادي باالخص خـودداري از افـزایش قیمـت گـاز صـادراتی بـه       هاي اق به کارگیري اهرم. است

میلیارد دالري در راسـتاي تقویـت حکومـت     15اوکراین و موافقت والدیمیرپوتین با اعطاي وام 
دهد که روسیه تمامی تـالش خـود را کـرد تـا حرکـت بـه        ویکتوریانوکوویچ به خوبی نشان می

هـاي اروپـا محـور در     تضعیف گـرایش  گرا و هاي روس سوي غرب را از طریق تقویت حکومت
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هاي لیبرال و یکپارچگی هاي اروپامحور خواهان نهادینه ساختن ارزش حکومت. کیِف مانع شود
اقتصادي در اروپا از طریق عضویت در اتحادیه اروپا هستند تا با ایجاد موانع ساختاري، وابستگی 

حکومـت و سیسـتم اقتصـادي حـاکم،      نوع. و در نتیجه کنترل روسیه را به طور کامل قطع نمایند
گیرنـدگان دارد   هـاي تصـمیم   هـا و اولویـت   نقـش اساسـی و کلیـدي در شـکل دادن بـه رجحـان      

(Goldsmith, 2005:2).  
اما گسل وسیع اجتماعی کـه در بطـن آن انقـالب رنگـی فرصـت تجلـی پیـدا کـرد، صـعود          

رکت در مسیر بازسـازي  نخبگانی را به مدار قدرت ممکن ساخت که برنامه و سیاست خود را ح
به قدرت رسیدن اینان نشان داد که جامعه . ي سیاسی اوکراین طراحی ساخته بودندکردن گستره

گرایش بـه سـوي روسـیه و دموکراسـی کـه محوریـت       «ویژه در رابطه با موضوعات اساسی و به
هـاي  از منظـر گـرایش  . تقسـیم شـده اسـت    (Mitchell, 2012: 9)» بینش انقالب نـارنجی بودنـد  

افتـادگی اقتصـادي و تزلـزل     ي تـاریخی حاکمیـت روسـیه را بنیـان عقـب     ستیز، کـه تجربـه  روس
گـام گذاشـتن در مسـیر انقـالب      2004دانند، هدف از انقالب رنگـین سـال    هاي مدنی میارزش

هـا  در اوکراین بعـد از قـرن  » کردن سیاستملی«فرانسه است و آن هم چیزي جز ورود به فرایند 
نشـینی  پـس از عقـب   2013هاي اجتماعی که در نـوامبر  شورش. Hillis, 2013:1)(سلطه نیست

ــوص      ــه در خص ــق اولی ــو تواف ــوتین در جهــت لغ ــال فشــار والدیمیرپ ــه دنب ــانوکوویچ ب ویکتوری
به ) کرد که مسیر الحاق نهایی اوکراین را هموار می(ي اروپا ي پیوند تجاري با اتحادیهموافقتنامه

ي سه ملت اسالو شرقی روسیه را متوجه این نکته کرد که کیِف، گهوارهوقوع پیوست، رهبران 
درصدد جایگزینی هویت روسـی بـا هویـت اروپـایی اسـت و      ) روسیه سفید، روسیه و اوکراین(

. ي اروپا در مرزهاي جنوب غربی روسیه به شدت محتمل گشته استاینکه نهادینه شدن اتحادیه
ي بروکسل، رئیس جمهور اوکراین با مسئولین اتحادیه 2013ي فوریه 25در چارچوب توافقنامه

ي آزاد تجاري بین اتحادیـه  اروپا به توافق رسید که درجهت امضاي نهایی قرارداد تشکیل منطقه
به یـک   2013تا نوامبر ) آغاز شده بود  1999خصوص آن از که مذاکرات در(اروپا و اوکراین 

نوامبر  21اما در. سیستم انتخاباتی اوکراین دست بزندومجموعه از اصالحات در دستگاه قضایی 
کند که ي اروپا را امضا نمیي تجارت آزاد با اتحادیهیانوکوویچ اعالم کرد که موافقتنامه 2013

» تـوازن «تالش اوکراین بـراي  ). Krist, 2014(گیري تظاهرات وسیع درکیِف شد منجر به شکل
تـاریخی، بـا اوروآسـیاي اسـالو، مخصوصـاً بـا روسـیه         هـاي فرهنگـی و   تمایل به غـرب بـا گـره   
(Moroney, 2002: 1)روي بایـد گفـت کـه    بـه همـین  . اي جز ناکامی را رقم نـزده اسـت   ، نتیجه
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هـاي تـاریخی در    گـره . ناپذیر گشته استبحران در روابط روسیه و اوکراین، حال کامالً اجتناب
  .باشند حال باز شدن می

ها طول کشیده حال بـه عامـل اصـلی تـنش و بـه کـارگیري        دهگیري آن ستاریخی که شکل
که روسـیه وارد شـرق اوکـراین     1654از سال . ي مسکو تبدیل شده استقدرت نظامی به وسیله

ایـن سیاسـت   . شد یک قرن و نیم توسعه به سوي جنوب، سـرانجام روسـیه را بـه کریمـه رسـاند     
از اوکراین را در برگرفت هرساله سـرزمینی  طلبانه که در طول چند قرن دنبال شد و فراتر توسعه

  .(Clark,2014)به وسعت هلند امروزي را به امپراطوري تزاري متصل نمود 
شـود، بایـد    ي ثابت و تـاریخی نیسـت و دائـم عـوض مـی     با توجه به اینکه هویت یک پدیده

ل اي قابـ  اسـت و بـراي کـرملین گزینـه     (Plokhy, 2010: 5)» شـرایطی «گفت که ماهیت هویت 
ترسیم نیست به جز فشار و به کارگیري قدرت نظامی براي جلوگیري از نهادینه شدن این هویت 

  .ي اروپاجدید اروپایی اوکراین از طریق ورود به ناتو و اتحادیه
  

  منطق تاریخی و ژئوپولیتیک روسیه
یت به دنبـال رفرانـدوم و تأییـد اکثریـت قریـب بـه       که در نها(سیاست روسیه در قبال کریمه 

بسیاري را در غرب به این سوي سوق داد که از این ) اتفاق رأي دهندگان به روسیه ملحق گشت
تعجب این است که این نگـاه  . تلقی نمایند» غیرعقالنی«اقدام ابراز شگفتی کنند و آن را رفتاري 

ایـن مسـأله بـا    . اروپا و آمریکا فراوان مطـرح شـد  گیري در و ارزیابی در باالترین سطوح تصمیم
گیري دولـت تـزاري تـا زمـان سـقوط      الملل، از زمان شکل ها به روابط بینتوجه به نگرش روس

و پایداري و استواري این نـوع  ) گیردي متوالی را در بر میکه چند سده(اتحاد جماهیر شوروي 
آنجال مرکل، بیان داشت کـه ایـن عمـل    ،انصدر اعظم آلم. کند تفکر، کامالً توجه را جلب می

وزیـر خارجـه سـابق    . »کنـد  در جهـانی دیگـر زنـدگی مـی    «دهـد کـه او    والدیمیرپوتین نشان می
کشـوري مسـتقل آن هـم در     کـردن بخشـی از سـرزمین   آمریکا، هیالري کلینتون، عمـل ضـمیمه  

اي را در  ي هسـته خانـه هاي شخصیتی فردي نمود که کنترل زراد ي اروپا را مرتبط به ویژگیقاره
همتـا نباشـد محققـاً بـا ظرفیـت      اختیار دارد که اگر تعداد و اثر تخریبـی آن در تـاریخ بشـري بـی    

 The)» پوتین فردي کله شق امـا زودرنـج اسـت   «. کند اي ایاالت متحده آمریکا برابري می هسته

Hill, 2014) .  اینکـه کشـورهایی بـه     والدیمیرپوتین محققاً به خوبی آشنا به تاریخ اروپـا اسـت و
هاي بزرگ را حیـات تئوریـک و   مانند انگلستان، فرانسه و آلمان بودند که منطق سیاست قدرت
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هاي بزرگ اروپایی بود کـه سیسـتم کنسـرت    در چارچوب منطق، نیاز قدرت. عملیاتی بخشیدند
به تقسـیم  ... در قرن نوزدهم عصر طالیی خود را تجربه کرد و سیاستمداران فرانسوي، انگلیس و

اي در شـکل دادن بــه   تـاریخ نقـش تعیـین کننـده    . ي نفـوذ پرداختنـد  هـا و تعیـین حـوزه    سـرزمین 
ها داشته و حـوادث اوکـراین محـرز سـاخت کـه مالحظـات تـاریخی چـه وزن         بینی روسجهان

مالحظـات تـاریخی در غـرب اروپـا هـم      . کنـد  ها بازي میسنگینی در شکل دادن به رفتار روس
هاي این منطقه برعهده دارد، اما تفاوت هت دادن به رفتارهاي امروزي قدرتنقش وسیعی در ج

  .اصلی محققاً نباید نادیده انگاشته شود
هاي انسانی، راهبران اروپایی در غرب این قـاره  دو جنگ جهانی و کثیري دیگر از نابخردي

سوخ در درون کشـور  هاي من را متقاعد کرد که امنیت، نیازمند اصالح ساختارها، نهادها و ارزش
سطح باالي تحصیل، قدرت خرید بـاالي فـردي، دسترسـی بـه سـالمت،      (صالبت داخلی . است

اي، تضـمین حقـوق سیاسـی و مـدنی در چـارچوب قـوانین و        تعامل ارزشی، تنوع و تکثر رسـانه 
مسیر حرکت را براي ساختار قدرت ) پذیرش اصل تقدم حقوقی و زمانی شهروندان به حکومت

توان نظـامی  (وجود شرط الزم : یابد امنیت براساس دو شرط تحقق می. سازد طح میبه شدت مس
اما به دالیل عدیده ایـن تحـول فکـري هنـوز     ). صالبت داخلی(و وجود شرط کافی ) و اقتصادي

بایستی با وقوف به این مهم است که می. اعتبار فزاینده نیافته استدر میان نخبگان حاکم روسیه
هـا را در درك اقتدارگرایانـه از قـدرت در صـحنه داخلـی و      تـاریخی، روس متوجه شد تجارب 

والدیمیر پوتین با توجـه  . تر ساخته استالمللی مصممي ژئوپولتیک در قلمرو بیناهمیت فزاینده
هاي خاص تاریخی و مالحظات سیاسی داخلـی از  هاي شخصیتی، مبانی نظري، قرائتبه ویژگی

در حالیکه غرب تظاهرات . ، حوادث اوکراین را به ارزیابی گرفتوراي لنز ژئوپولتیک و تاریخ
گیري هویت لیبرال در میـان مـردم   در قلب کیِف را تجلی شکل) میدان یورو(در میدان استقالل 

کنـد کـه بـه    والدیمیر پـوتین در دنیـایی زیسـت مـی    . و احترام به حق تعیین سرنوشت یافته است
همه چیز در کریمـه نشـانگر   «. هاي تاریخی هستنده قیاسشدت تاریخی است و رفتارها، متکی ب

کـه  ..... اینجا محلی است که مسیحیت ارتدوکس  پذیرفته شـد  . غرور و تاریخ مشترك ما است
ي سـفید و روسـیه را   هاي انسانی، تمدنی و فرهنگی که مردم اوکـراین بـا روسـیه   زیربناي ارزش

این گفته والدیمیر پوتین به وضوح اهمیت . (Putin,2014)» نماید از قبل مشخص نمودمتحد می
هاي حیات بخش رفتـار رهبـر روسـیه را    دادن به ارزشي مناسبات تاریخی در شکلتعیین کننده
  . کندمشخص می
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. کننـد المللی رهبران ایفا میها و اعتقادات نقش بارزي در شکل دادن به رفتارهاي بینارزش
یابنـد بلکـه متـأثر از    گیـري، در خـالء هویـت نمـی    تصـمیم  رفتارها و بیانات در باالترین سـطوح 

جدا از اینکه سیاست خارجی روسـیه را در قالـب چـه مـدلی     . الگوهاي ارزشی در جامعه هستند
حتی اگـر هـم   . بخواهیم تحلیل کنیم ناگزیر باید توجه مبسوط به مبانی ارزشی تصمیمات بنماییم

تـا قـدرت توضـیحی بـه جایگـاه الگوهـاي ارزشـی        تا آن حد جلوتر نرویم که نگاه بر این باشـد  
تـاریخ روسـیه و   . هـا و اعتقـادات، فـراوان تأثیرگـذار هسـتند     بدهیم، نباید انکار کـرد کـه ارزش  

دادن بـه فرهنـگ سیاسـی و    هاي جغرافیایی این سـرزمین بـه شـدت تأثیرگـذار در شـکل     ویژگی
رها در قلمرو سیاست خارجی درك مبانی ارزشی رفتا. اندازهاي رهبران سیاسی بوده استچشم

ارزش ماهیت تجویزي دارد . به طور اعم و سیاست انضمام کریمه به روسیه چندان پیچیده نیست
. بگیرد و یا اینکه منفی تلقی کنددهد به اینکه فرد چه نوع رفتاري را پیبه این معنا که جهت می

؛ توصـیف، ارزیـابی و   (McCormic,2014:4)دهـد  محتواي ارزش عمالً سـه کـار را انجـام مـی    
ها و یـا شـرایط را کـاذب یـا حقیقـی      این است که پدیدهیکی از عملکردهاي ارزش. جانبداري

هـا را  هاي تصمیم گیرندگان روسـی اسـت کـه آن   همین ماهیت توصیفی ارزش. کند» توصیف«
 هاي مسـتقر در یـک جامعـه   ارزش. متقاعد کرده شرایط اوکراین واقعیتی غیر قابل اغماض است

ها آورند که در بطن آن خوب یا بد بودن شرایط و پدیدهدر عین حال چارچوبی را به وجود می
بعـد از یکصـد و شصـت سـال والدیمیـر پـوتین در چـارچوب توصـیف و         . گـردد مـی » ارزیابی«

ارزیابی شرایط، همان سیاستی را جانبداري کرد کـه دولـت تـزاري را در برابـر سـه امپراطـوري       
اعتقـادات بنیـادي،   . ناپـذیر بیابـد   و انگلستان قرار داد تا جنگ کریمـه را اجتنـاب  عثمانی، فرانسه 

دادن بـه محتـواي ایـن اعتقـادات     کننده در شـکل دهند و تاریخ نقش تعیینها را حیات میارزش
ي عملکرد روسیه در کریمه و بطور کلی در رابطه با اوکراین به وضوح نشان دهنده. داشته است

. هـاي سیاسـت خـارجی روسـیه اسـت     گیـري ي مالحظات تاریخی بر جهـت یندهتأثیرگذاري فزا
ها و تعـاریفی کـه تصـمیم گیرنـدگان ایـن      ي تاریخی در شکل دادن به هویت روسنقش پیشینه

هـا و  هـا، فرصـت  نماینـد در طـول سـده   ها در فـراي مرزهـاي خـود مـی    کشور از شرایط و پدیده
  . ده استهاي سیاست خارجی مسکو را رقم زمحدودیت

ي در کنار اهمیت وسیع مالحظات تاریخی در هویت بخشـیدن بـه سیاسـت خـارجی، مؤلفـه     
معمـاري سیاسـت خـارجی    . مهم دیگر، اعتبار مالحظات ژئوپولتیک براي رهبران روسـیه اسـت  

ي تـاریخ و  روسیه از گذشته تا امروز در کنار دیگر عوامل به شکل بـارزتري متـأثر از دو مولفـه   
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ي ژئوپولتیـک  در کنار مالحظات تاریخی، توجـه همیشـه معطـوف بـه مقولـه     . استژئوپولیتیک 
در عصـر تزارهـا شـکل گرفـت و در دوران     » آگاهی امپراطـوري «چه در دورانی که . بوده است

گیر جغرافیـا  وجود دارد، شاهد تنیدگی همه» آگاهی ملی«شوروي تداوم یافت و چه امروزه که 
درك ژئوپولتیـک از  . ایـم المللی بودهها درقلمرو بینري از سیاستبا هویت ملی در رابطه با بسیا

هـا بـه عنـوان اصـل کاردینـال در      اي در بسـیاري از مـوارد بـراي روس   المللی و قـاره واقعیات بین
المللـی سیاسـت خـارجی روسـیه در      سیاست خارجی بوده و به همین روي در رابطه با محیط بین

تجلـی بسـیار   . ایـم ین ژئوپولتیـک و اقـدامات را مالحظـه کـرده    ي دیالیتیکی بـ ها، رابطه طی سده
گرایـی حتـی در عصـر    ي سیاسـت خـارجی و جایگـاه رفیـع واقـع     آلیسـم در شـاکله  محدود ایده

ــه    ــه وضــوح بازتــاب اهمیــت ژئوپولتیــک در شــکل دادن ب حاکمیــت ایــدئولوژي کمونیســتی ب
رابطه با اقدامات والدیمیر پـوتین در  در . استراتژي رهبران حاکم بر این سرزمین باید توجیه شود

تبارها در آنجا متمرکز هستند و الحاق خصوص تسهیل تنش در نواحی شرقی اوکراین که روس
گرایـی محـض بـا توجـه بـه      آلیسـم بلکـه واقـع   ها نه ایدهکریمه به روسیه، انضباط بخش سیاست

مـان انـدازه از اهمیـت    بـه ه » منطق ارضی قـدرت «. اي و جهانی بوده استخوانش شرایط منطقه
براي رهبـران  » داري قدرتمنطق سرمایه«کلیدي در سیاست خارجی روسیه برخوردار است که 

روسیه از یک سو امنیت خود را در چارچوب یک نظم جغرافیـایی تعریـف   . آمریکا اعتبار دارد
ر ي فرامـرزي را بطـور وسـیعی د   کند و از سویی دیگر فرصت بـراي سـلطه و یـا بسـط سـلطه     می

بـا در نظـر گـرفتن ایـن واقعیـت اسـت کـه متوجـه         . یابدپذیر میچارچوب نظم جغرافیایی امکان
. شویم چرا چنین اهمیتی به درك ژئوپولتیک در طراحی استراتژي روسیه اعطـا گشـته اسـت   می

دهی اهداف در قلمرو سیاست خارجی، مشخص نمودن ي اولویتاستراتژي کالن در برگیرنده«
برداري از منـابع در راسـتاي تحقـق اهـداف اسـت      بالقوه و تعیین برنامه براي بهرهمنابع موجود و 

(Dueck, 2006: 1) .  اســتراتژي والدیمیــر پــوتین از همــان آغــاز کــامالً محــرز بــود و آن هــم
ي اروپـا بـه منـاطق غربـی روسـیه بـود البتـه بـا اسـتفاده از          جلوگیري از رسیدن مرزهاي اتحادیـه 

زلزل ساختن حکومت موقت طرفـدار غـرب در کیِـف بـا تحریـک روس      هاي اقتصادي، متاهرم
هاي نظامی روسـیه  زبانان در مناطق شرقی اوکراین براي درخواست رفراندم و استفاده از ظرفیت

اهـداف کـامالً مشـخص    . از قبیل پایگاه گواردسکوي در کریمه و نیروهاي شبه نظامی در منطقه
مشغولی ژئوپولتیـک از  یافته در طی قرون و دلاتبودند چونکه در چارچوب درك تاریخی حی

والدیمیرپوتین منابع در اختیار را به طور سیسـتماتیک در  . اندزمان پتر کبیر تاکنون طراحی گشته
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راه تحقق اهداف بکار گرفت و بـه جهـت تقـارن بـین ایـن دو، از ایـن ظرفیـت و قـدرت مـانور          
 ]آمریکا[وسیه در حال زیر پا گذاشتن خط قرمز برخوردار بود که تهدید رهبران آمریکا را که ر

هـاي اسـتراتژیک آمریکـا، نیازهـاي     وقوف او بـه محـدودیت  . نادیده بگیرد (Paco,2014)است 
هاي اقتصادي اروپا و باالخص آلمان به تجـارت بـا روسـیه، وابسـتگی غیـر قابـل       فزاینده کمپانی

روسـیه و برخـوردار نبـودن آمریکـا از      نادیده انگاشتن شهروندان اروپایی بـه گـاز وارد شـده از   
ي سـازمان ملـل بـراي دفـاع از     باراك اوباما از قطعنامـه  "سوء استفاده"وجاهت اخالقی به دنبال 

این امکان را براي رهبران روسیه فراهم آورد کـه در راسـتاي مالحظـات    » معمر قذاقی«مخالفان 
کشـورهاي قدرتمنـد   «. این بشوندهاي ژئوپولتیک قادر به نقض حاکمیت اوکرتاریخی و دغدغه

  .(Zakaria,1998:3)» همگی به هم شباهت دارند
بخـش رفتارهـاي رهبـران    واقعیات جغرافیایی در طول تاریخ روسیه در بسیاري از مواقع الهام

براي تصمیم گیرندگان از پترکبیر تا والدیمیر پوتین مالحظـات جغرافیـایی   . انداین سرزمین بوده
ایـن مسـأله   . اي باید تلقـی گـردد  اي شروع فهم و درك هر موضوع و یا پدیدهي آغازین برنقطه

ي ها بـر خـالف آمریکائیـان دغدغـه    شاید تا حدود زیادي روشنگر این نکته باشد که چرا روس
ي ژئوپولتیـک  ها، ساختارها و توجه بسیار فراوانی به مقولهي نهادها، ارزش»اشاعه«کمتري براي 

کننـد از ایـن زاویـه محققـًا     اهمیت وافر اعطا مـی » ترتیب«و » تسلسل«وسیه به رهبران ر. نمایندمی
هـا از جملـه   در طـول تـاریخ، روس  . کنـد جغرافیا مکان اول را براي درك هر چیزي اشـغال مـی  

» پاشنه جغرافیـایی تـاریخ  «ي اند که رئوس آن در مقالهوالدیمیر پوتین، جهان را از لنزي نگریسته
تأکید به اهمیت کلیدي اوروآسیا در این مقالـه شـد و اینکـه ترتیبـات     . دیدمطرح گر 1904سال 

ایـن بـدان   . گیـرد قدرت، نبرد بین کشورهاي دریایی اروپایی و قدرت زمینی روسیه را در بر مـی 
یابـد  صـورت مـی  » مبارزه براي فضا و قـدرت «معناست که در بطنِ ترتیبات جغرافیایی است که 

(Kaplan,2014) .جمی روسیه در خصوص بحران اوکراین و خودداري ایـن کشـور از   رفتار تها
  . باشدژئوپولتیکی رهبران مسکو می» شَم«احترام به تمامیت ارضی اوکراین، اساساً برخاسته از 

دائمـی و همیشـگی را بـراي    » مـتن «واقعیات ژئوپولتیکی روسیه در طول تـاریخ ایـن کشـور،    
فتارهاي فرامرزي روسـیه تـا حـدود زیـادي فـراهم      حیات بخشیدن به سیاست خارجی و اصوالً ر

توان متوجه شد چرا والدیمیر پـوتین  در چارچوب این متن است که به سهولت می. آورده است
 ,Krauthammer)» بزرگترین فاجعـه ژئوپولتیـک قـرن بیسـتم    «سقوط اتحاد جماهیر شوروي را 

  . نامید (2014
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متن تحلیلی است که در هر دو برهان حداقلی ساختار قدرت در روسیه با در نظر گرفتن این 
در . کنـد اسـتراتژیک قلمـداد مـی   ) قمـار (بنـدي  و حداکثري، به ضرورت، اوکراین را یک شرط

شکل حداقلی باید گفت که روسیه براي اینکه به حس نـاامنی اسـتراتژیک تـاریخی خـود غلبـه      
کـن و الحـاق ایـن کشـور بـه      اي جز این نـدارد کـه الحـاق اکـراین بـه نـاتو را غیـر مم       کند چاره

آمریکا و لهستان به دفعات از الحاق اوکراین بـه نـاتو   . ي اروپا را به شدت پر هزینه سازداتحادیه
رو شـده  توجهی آلمان، فرانسه و انگلسـتان روبـه  اند که به دلیل حساسیت روسیه با بیدفاع کرده

برپـایی امپراطـوري هـم     در شکل حداکثري روسیه آگاه است که در صـورتیکه خواهـان  . است
ها چه خواهـان  روس. ي اروپا ملحق شود  باشد اوکراین نباید به عضویت ناتو درآید و به اتحادیه

توازن غرب باشند و چه خواهان بدست آوردن هژمونی در قاره، راهی جز این ندارند کـه نگـاه   
باشد که ها میقدرت روساین کامالً منطبق با منطق جغرافیایی . محوري به اوکراین داشته باشند

هاي نظامی، دیپلماتیک و سیاسی که استراتژي«این بدان معناست . تأکید به اهمیت سرزمین دارد
در شـرایطی کـه آن دولـت در تـالش اعمـال منـافع خـود        .... شـود  ي دولت استفاده میبه وسیله

  (Mercille, 2008: 575)» ي جهانی استجهت تحقق اهداف در صحنه
بـه روابـط خـود بـا روسـیه و      » گرایـی علمگـرا  ملی«که دولتمردان اوکراینی بر اساس تا زمانی

ي تـاریخی نفـوذ   اي در خصوص چالش روسیه در منطقـه دادند، کمترین دغدغهغرب جهت می
از زمان استقالل، تالش رهبران اوکراین این بود . ي غرب وجود داشتبه وسیله) یعنی اوکراین(

هـاي فرهنگـی و   ان بخش کثیـري از مـردم و نخبگـان کشـور را بـا گـره      که تمایل به غرب در می
الزامـات  . تاریخی از کشور با اوروآسیاي اسالو و مخصوصاً روسیه در مسیر توازن حرکت دهند

اقتصادي، گریزناپذیري نزدیکی به غرب را براي رهبران اوکراین بـه یـک اصـل تبـدیل سـاخته      
که از نظر تاریخی تالش براي دوري از مسکو از دیدگاه از سویی دیگر اینان آگاه هستند . است

اي بـه  هـا ایـن نگـاه کلیشـه    در میـان روس «. باشـد روي پـذیرفتی نمـی  روانی براي روسیه به هـیچ 
ــه    ــوالً منطق ــوان بخشــی از روســیه و اص ــه عن ــت اوکــراین ب ــان پابرجاس ــوذ روســیه همچن » ي نف

(Solchanyk, 2001: 11).  
ي کردن کریمه به خاك خود نشان از این دارد کـه نتیجـه  با ضمیمه اما اقدام روسیه در رابطه

بـراي   2004انقـالب نـارنجی سـال    . تالش براي توازن، یک شکست سـنگین بـیش نبـوده اسـت    
ها محرز ساخت که اکثر شهروندان اوکراینی و بسیاري از نخبگان این کشور بـاالخص در  روس

انگاشـتن تعلقـات مشـترك    انـد و از نادیـده  یدهمناطق غربی کشور نگاه به غرب را اولویـت بخشـ  
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ها اصوالً واکنش مردم به نتایج انتخابـات در ایـن سـال    به همین روي روس. تاریخی ابایی ندارند
ي غرب تحریک گشت سازند که به وسیلهدانند و آن را کودتایی ترسیم میرا یک انقالب نمی

(Oliker, 2009: XVI) . مدتهاست مسکو را متقاعد نموده غرب در در مقابل، واقعیات است که
بـا توجـه بـه    (در این چارچوب باید پذیرفت . تالش براي محاصره و منزوي ساختن روسیه است

 هـا دنیـاي مـا، جهـان ژئوپولتیـک و رقابـت قـدرت      «کـه  ) الگوهاي تاریخی و مشاهدات در برابر
هاي مکتب قدرت. (Graham,2014)» باشد که متناسب با شرایط منحصر به فرد روسیه استمی

باشـد، بـر اسـاس ایـن اعتقـاد      بزرگ، که تفکر استراتژیک مسلط به طور تاریخی در روسـیه مـی  
تواننـد سیاسـت خـارجی مسـتقل را پـی      کلیدي است که تنها کشورهاي بـزرگ و قدرتمنـد مـی   

تی براي دوري از مسکو سیاسـ  2004پس تالش رهبران اوکراین به دنبال انقالب نارنجی . بگیرند
نبوده که بطور مستقل طراحی شده باشد بلکه باید آن را بخشی از سیاست گسترش ناتو به شـرق  

رهبران روسیه با در نظر گرفتن این نکتـه کـه   . ي اروپا یافتي عملیاتی اتحادیهو گسترش حوزه
متوجه هستند که روسـیه    (Legvold, 2007: 27)باشد می» مرزهاي استراتژیک«کشورشان فاقد 

به بعد  2004ها از سال روس. ن توان را ندارد که به دفاع خط مقدم در مرزهاي خود تکیه کندای
اگـر ایـن   . اوکراین را داالنی یافتند که غرب در صدد طراحی تجاوز به روسیه از طریق آن است

» گردنـد هـاي بـزگ تکـرار مـی    در ژئوپولتیـک، منازعـات و کشـمکش   «باور را قبول کنـیم کـه   
(Noonan, 2014) .هاي غرب در اوکراین را کامالً تهدیدکننـده  ي والدیمیرپوتین، تالشروسیه

که از دید رهبر روسیه (ي غرب طراحی شده به وسیله  (Mead, 2014)» يسه برنامه«پس . یافت
اولـین برنامـه،   . رو شـدند بـا مخالفـت مسـکو روبـه    ) گشـتند حاشیه راندن روسیه تلقی مـی ابزار به

ي اروپـا  ي غرب براي امضاي توافقنامـه تجـارت بـا اتحادیـه    انوکوویچ به وسیلهترغیب ویکتور ی
در میدان استقالل بـود تـا    2013کنندگان در نوامبر ي غرب کمک به تظاهراتدومین برنامه. بود

روسـیه بـا تشـویق    . گـرا شـوند  آنان موفق به فراري دادن یـانوکوویچ و اسـتقرار حکومـت غـرب    
. ت بر سر کار آمده در کیِف را از همان آغاز در موضع انفعالی قـرار داد رفراندم در کریمه، دول

  . ي سوم غرب تالش بر این بود که اوکراین و روسیه به پاي میز مذاکره بروندبرنامه
ناپـذیر بـراي   در دوران جنگ سرد دولتمردان شوروي کنترل اروپاي شرقی را اصـل اجتنـاب  

هـاي روسـی در   همین اساس غرب در برابـر ورود تانـک  حفظ امنیت کشور قلمداد ساختند و بر 
امـروزه هـم رهبـران    . بار دست نـزد به چکسلواکی به واکنش خشونت 1967به مجارستان، 1956

هـا اسـت، الحـاق کریمـه و     روسیه در چارچوب نظم ژئوپولتیکی، که اساس استراتژي کالن آن
  . یر یافتندناپذها در نواحی شرقی اوکراین را اجتنابتشویق ناآرامی
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  گیري نتیجه
را  هیبـا روسـ   ییارویـ قـرار داد کـه رو   يریکشـور را در مسـ   نیـ ا ،نیاوکـرا  یتحوالت داخلـ 

 مطلـوِب  يهـا وهیمعتقد به شـ  ینیشهروندان اوکراگرا ونخبگان غرب قیتوف. ساخت ریناپذزیگر
ــر اتحاد ــنظ ــا، ي هی ــرنگوناروپ ــکو در ک  یدرس ــدار مس ــت طرف ــحکوم ــد   فیِ ــه تش ــر ب  دیمنج

 يغـرب در مجـاورت مرزهـا    يهـا اسـت یسه در مـورد یرهبران روسـ  کیتیژئوپول يهاتیسحسا
بـزرگ در قـرن    يبا سـه امپراطـور   مهیجنگ کر ریکه به مدت سه سال درگ هیروس.دیخودگرد

کـه  (1654از سـال . افتیمنافع خود  يبرا مخرباریرا بس نیاوکرا ینوزدهم شد تحوالت داخل
بـه   نیاوکـرا و هیروسـ .دیـ دو کشور آغـاز گرد  یخیتار یدگیتن )شد نیوارد شرق اوکرا هیروس

 هیروسـ  نینقش حائل را ب نیاوکرا.هستندبوده و رگذاریثأت گریکدیبر  ، دهیدرهم تن خیتارخاطر
و فیشصت سال در چارچوب توصـ و کصدیبعد از  نیرپوتیمیوالد. کندیم يشرق اروپا بازو

 ولـت کـرد کـه د   يرا جانبـدار  یاستیهمان س ،قدرت کیتیبر اساس منطق ژئوپول طیشرا یابیارز
قرار  مهیکر ي رهیفرانسه در رابطه با شبه جزو انگلستان،یعثمان يرا در برابر سه امپراطور يتزار
با اهداف  ایجغراف ي جانبههمه یدگیمتفاوت شاهد تن يهااز عصر تزارها تا به امروز به شدت.داد

 اتیاز واقع کیتیدرك ژئوپول. میابوده یالمللنیها در قلمرو بستایاز س ياریدر رابطه با بس یمل
 اسـت یدر س نـال یهـا بـه عنـوان اصـل کارد    روس ياز مـوارد بـرا   ياریدر بسـ  ياو قاره یالمللنیب

از  یخـارج  اسـت یقـدرت بـه همـان انـدازه در س     کیـ تیمنطـق ژئوپول .مطرح بوده است یخارج
 کـا یرهبران آمر يقدرت برا يدارهیکه منطق سرما استها برخوردار روس يبرا يدیکل تیاهم
آن هــم محــرز بــوده وکــامًال دنیاز همــان آغــاز بــه قــدرت رســ نیپــوت ياســتراتژ.دارد تبــاراع

 يبــرا.اســت هیروســ ینــاتو بــه منــاطق غربــاروپــا و ي هیــاتحاد يمرزهــا دنیاز رســ يریجلــوگ
 نیآغـاز  ي نقطـه  کیـ تیت ژئوپولمالحظـا  نیرپـوت یمیتـا والد  ریاز پترکب یروس رندگانیگمیتصم

در  هیروسـ  یتهـاجم رفتـار .گـردد  یتلقـ  دیـ با يادهیپد ایدرك هرموضوع و شروع فهم و يبرا
 دیبارا اساساً نیاوکرا یارض تیکشور از احترام به تمام نیا يخوددارو مهیخصوص الحاق کر
دو کشور و یداخل نهیشیپو روابطن،یاوکرا یبحران داخل ي سه مولفه یدگیبرخاسته از درهم تن

هاي وسیع سیاسی، اجتماعی، فرهنگـی  وجود گسل. قلمداد کرد هیرهبران روس یکیتیم ژئوپولشَ
شـدن عضـویت   هـاي روسـیه در خصـوص محتمـل    اوکـراین و نگرانـی   ي و اقتصادي در گسـتره 

ود گرفتن بحران اوکـراین بوجـ  اروپا شرایط الزم و ضروري را براي شکل ي اوکراین در اتحادیه
شـهروندان اوکراینـی کـه خواهـان امضـاي قـرارداد        ي تظاهرات گسترده در کیِف بوسیله. آورد
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اروپا بودنـد و بـه تَبـع آن سـرنگونی حکومـت طرفـدار مسـکو،         ي تجاري بین اوکراین واتحادیه
. کریمـه فـراهم گشـته اسـت     ي ها را متقاعد کرد که بهترین فرصت براي الحاق شبه جزیرهروس
چارچوب یک درك ژئوپولیتیک ایـن بـاور را متجلـی سـاختند کـه غـرب درصـدد        ها در روس

هاي لیبرال در اوکراین، قدرت مانور روسیه را کاهش دهـد و انـزواي   است با استفاده از گرایش
این نوع درك و ارزیـابی، روسـیه را بـه سـوي سیاسـت      . سیاسی این کشور را رقم بزند -نظامی 

.داد کریمه سوق ي الحاق شبه جزیره
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