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رسیرن بوریس یلتسین درمسکو وجاهت فزون تری یافته بود مرت زمدان ودوی ی دوان یداورد
قرن بیست ویکم برای ورود اوکراین به سازمان پیمان آتال تیک شمالی و تالشهای قررتهای
مطرح اروپایی در این باره ،زیربناهای یزن را برای بحرا ی شرن روابط ایایت متحره و روسدیه
فراهم کرد حوادث اوکدراین کده بدا شدکل گیدری ترداهرات دوام ر3112وحمایدت آمریکدا از
تراهرکننرگان وخواست های آ ان استعراد شکل گیدری منازهده در روابدط آمریکدا و روسدیه را
متجلی ساخت  ،این پرسش را برجسته کرد که ریشه رویارویی روسیه و ایایت متحره در بستر
بحران اوکراین در چیست؟ در پاسخ ،تأکیر ره ران روسیه براهمیت پیشینه تداریخی روابدط بدا
اوکراین واهتقاد به قش تعیین کننره ژئوپولیتیک بر جایگاه اروپایی و جها ی روسیه و از سدویی
دیگر تالش آمریکا برای کاهش قررت ما ور روسیه در اروپا از وریق دور سداختن اوکدراین از
مرار روسیه و حمایت ازخواستهها و سیاستهای غرب گرایان اوکراینی را بایر برجسدته تدرین
ابعاد شکل دهنره رویارویی دوکشور دررابطه با بحران اوکراین قلمراد کرد
واژههای کلیدی :خا ه اروپایی ،گسترش به شرق ،توافقنامه تجارت آزاد ،ملیگرایی روسی
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سیاست آمریکا درخصوص گسترش اتو به شرق ،به ویژه کوشش این کشور در اواخر دهه اول

مقدمه
درهم فرو ریزی الگوهای مستقر قررت درآغازین آخرین دهه قرن بیستم این بداور را
حیات بخشیر که آمریکا و روسیه از این فرصدت تداریخی برخدوردار گشدتها در کده
روابط متفاوتی را در مقان مقایسه با گذشته شکل دهنر این خوش بینی با بده قدررت
رسیرن باراک اوباما اهت ار فزونتری یافت سیاست "دوباره تنریم ساختن"روابدط بدا
روسیه به یکی از مهمترین جن ههای سیاسدت خدارجی آمریکدا درآغدازین مداههدای
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ریاست جمهوری ره ر حزب دموکرات در کاخ سفیر ت دریل شدر دردوران بدوریس
یلتسین روابط دوکشوربا توجه به گرایش ره ران روسیه به مفهون" خا ه اروپدایی"بدا
سرهت کامل پیش میرفت امّا سیاست آمریکا درراستای گسدترش داتو بده شدرق و
سپس حمایت این کشور از الحاق اوکراین بده سدازمان پیمدان آتال تیدک شدمالی واز
سویی دیگر پای گذاشتن ویدیمیرپوتین بده کدرملین بده تدرریل گسدلهدا در روابدط

ریشه های رویارویی آمریکا و روسیه در بحران اوکراین

دوکشور را برجسته کرد شکل گیری ا آرامیها دراوکراین والحاق کریمه بده روسدیه
را محققا بایر مهمترین هامل تعارض دربدین دوکشدور درقلدا اروپدا دا سدت حدال
سؤالی که مطرح میباشر این است که رویارویی روسدیه وامریکدا دربحدران اوکدراین
ریشه درچه دارد؟ دراین رابطه بایر بیان مدود کده تأکیدر ره دران روسدیه براهمیدت
پیشینه تاریخی روابط با اوکراین واهتقاد به قش تعیین کننره ژئوپولیتیدک در جایگداه
ار وپایی و جها ی روسیه واز سویی دیگر تالش آمریکا بدرای کداهش فدوق وقدررت
ما ور روسیه دراروپدا از وریدق دور سداختن اوکدراین از مدرار روسدیه وحمایدت از
خواستهها وسیاستهای غرب گرایان اوکرایندی را بایدر برجسدته تدرین ابعداد شدکل
دهنره به رویارویی دو کشور در رابطه بابحران اوکراین دا ست

 .3خط مشی محدودسازی روسیه
«دهه از دست رفته» به یکی براز ره دوران اقترار بوریس یلستین بر روسدیه و اشدت اه
تاریخی غرب است در آن هنگامه این فرصت ،با توجه به حاکمیت خ هگدان غدرب
گرا در مسکو ،وجود داشت که این کشور به ودور کامدل و بدرای همیشده در جامعده
بزرگ اروپایی جذب شود اما این لحرده تداریخی کده بعدر از قر هدا تعدارض درون
قاره ای امکان تجلی یافته بود ،به راحتی ادیره ا گاشته شر در مقطعی کده خ دهگدان
مستقر در مسکو در تالش متقاهر کردن تودهها بدرای پدذیرش ارزشهدا و الگوهدای
بخش غربی اروپا بود ر ،غرب به ره دری آمریکدا در مسدیری گدان برداشدت کده در
تعارض کامل با این گرایش بود بیل کلینتون محوریدت سیاسدت خدارجی آمریکدا را
برپایه خط مشی گسترش به شرق پیمان آتال تیک شمالی قدرار داد و اتحادیده اروپدا
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یز برای تسریع ورود کشورهای شرق و مرکز اروپا به بر ه اتحادیه با تسدام فدراوان
غرب ق ل از اینکه یکپدارچگی اقتصدادی و ردامی روسدیه را در اروپدا اولویدت
ب خشر به تشریر حس اامنی تاریخی روسهدا از وریدق الحداق اقتصدادی و ردامی
جغرافیایی پرداخت که روسهدا در ودول تداریخ آن را بخشدی از امپراودوری خدود
دا ستها ر این احساس اامنی تاریخی به جهت ارزیابیهدای غلدط ره دران غربدی در
کمتر از یک دهه بنیان محوری و حیات بخش سیاست خارجی «قون محدور» روسدیه
شر ره ران غرب در این مسئله که مردن روسیه گاه ژئوپولیتیکی به سیاست خارجی
را کنار گذار ر بی تاثیر ود ر گاهی که برای دیگر شهرو ران قاره بیمعنی اسدت
گسترش اتو به شرق و افزایش سدریع کشدورهای ه دو اتحادیده اروپدا بدا در ردر
گرفتن روسیه همالً به افزایش استعراد ا زوای سیاسی ،اقتصادی و رامی این کشدور
در اروپا منجر شر و واقعیت محاصره روسیه را متجلی ساخت
در تیجه همر کوتاه ح ور سیاستمراران روسی با گرایشهای غرب گرایا ده در
مسکو به شرت وان دار اقران اتو و اتحادیه اروپا قلمراد شر چرا که غرب برون در
رر گرفتن حساسیت های تاریخی روسیه و ادیره ا گاشتن واقدعگرایدی سیاسدی بده
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به فراینر یکپارچگی اقتصادی این منطقه رر دوخت

قررت رسیرن سیاستمراری از وع ویدیمیر پوتین را گریز اپدذیر سداخت غدرب بدا
رفتار خود و سیاستهای پی گرفته ،مجال کم ر گ کردن امکان شدکلگیدری بحدران
در قلا اروپا را از دست داد دو چالش اساسی و بنیادی در مریریت هدر بحرا دی در
قلمرو بین المللی ضرورت دارد ادیره ا گاشتن این دو چالش ه تنها تراون بحران را
ت مین میکنر بلکه تشریر آن را در چشم ا راز محتملتر میسدازد ،ایدن دو چدالش
ه ارتنر از « :مس وق بودن به اینکه چه زما ی بایر خویشتنراری پیشه سداخت و تنگندا
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را ارج گذاشت» و «قررت فهم وقوف به یازهای هماورد در جهت اینکه او قدادر بده
کاهش تنش گردد و یا حراقل تنش بیشتر را مر رر قرار رهر»

)(Kaplan,2014

از زمان ورود روسیه اروپایی به صحنه روابط بینالملل در بیشترین موارد ره ران ایدن
کشور شاهر کمترین خویشتنراری و فزونترین تالش بدرای ادیدره ا گاشدتن مندافع
کلیری روسیه به وسیله اتو و اتحادیه اروپا بودها ر اتو در زدیکدی مرزهدای غربدی

ریشه های رویارویی آمریکا و روسیه در بحران اوکراین

روسیه مستقر گشته است و اتحادیه اروپا در قالا یک قطا اقتصادی ،رویدارویی بدا
حاصل جمع ج ری صفر را برای روسیه رقم زدهاست
پرواض است که مأموریت اتو امروزه باز تعریف شره ،تدا ایدن سداختار ردامی
توجیهی برای تراون حیات داشته باشر ره ران اروپایی کوتاهترین مسیر بدرای محدو
جنگ به هنوان ابزاری برای حل و فصدل منازهدات و مناقشدات را وابسدتگی متقابدل
اقتصادی هنوان می کننر اما آ چه یاز به توجه دارد این مهم اسدت کده ایدرهآلهدا در
خالء تراون مییابنر و ایرهآلها بایر در پیو ر با واقعیتها باشنر ،چرا کده «سیاسدت
ایره آلیستی که لگان پذیری برخاسته از واقعگرایی سیاسی را یرک کشر بدی ث دات و
اکارآمر متجلی خواهر

شر»).(Osgood, 1953:451

از ریاست جمهوری بیل کلینتون ،آمریکا به وور اخص و اروپای غربدی بده ودور
اهم در هملیاتی کردن ایرهآلهای تاریخی مورد رر بده برجسدته کدردن ضدعفهدای
تاریخی روسیه هرچنر غیر مستقیم تأکیر کردها ر در دهه اول پا بده صدحنه گذاشدتن
روسیه اروپایی ،خ ه گان حاکم در مسکو برای جلوگیری از به خطر افتادن سیاسدت-
های سرمایه داری پی گیری شره در داخل ،در راستای منافع شخصی خود یافتندر کده

سیاست ادیره ا گاری را د ال کننر اما از آغاز هزاره سون مسکو سیاست متفاوتی را
پیشه ساخته و در مقاوع مختلف سعی کرد که غرب را از دغرغههای خود آگاه کنر
قش کلیری اتو در تسریع فروپاشی یوگسالوی و به ا زوا را رن بدرادران صدرب در
مرکز اروپا به وسیله اتحادیه اروپا کمک کرد که خ ه گان حاکم جریر در مسدکو کده
ریشه در معادلههای قررت در سن پترزبدورگ داشدتنر و اکادراً دارای هویدت امنیتدی
بود ر ف ای رو ق گرفته م تنی بر ملیگرایی بسیار مساهری را بدرای شدکل دادن بده
سیاستهای خود بایخص در صحنه بینالمللی ب یننر هرن توجده بده ایدن واقعیدت،
منجر به سوء تع یر و اشت اه محاس ه به وسیله آمریکا و متحرین اروپدایی ایدن کشدور
شر که هم اکنون تجلی آن در حوادث اوکراین به وضوح مشهود است
در سال  3112دولت آمریکا به همراهی لهستان و دولتهای بالتیدک پیشدنهاد داد
که اوکراین به همراه گرجستان به سازمان رامی داتو ملحدق شدود تدالش بدرای در
قرار داد که قض حاکمیت اوکراین را منطقیترین سیاست برای امنیدت خدود بیابدر
اقرامات غرب که با بم اران صربهای یوگسالوی ،بُعر امنیتی خود را از اواخر دهده
ود شان داد ،این فرصت را برای ره ران روسیه به وجود آورد که بدا تکیده بدر ملدی
گرایی قومی ،شکل گرفتن ف ای امنیتی و ساختار سیاسی دور از مؤلفدههدای مدر ی
داخل و تهاجم رامی در محیط پیرامو ی را

توجیه کننر ").)Cannady, 2014:1

بعر از جنگ سرد ،غرب اتو را بسط داد و آن را به ویدیمیر پوتین تحمیل کدرد
اتحادیه اروپا یز سعی میکنر که تا مرزهای روسیه گسترش یابر مردن غدرب کده در
یک «جهان پساتاریخی» که در آن سیاست خارجی در اصل بر تجارت ،حقوق بشر و
هرن گسترش سالحهای هسته ای م تنی است ،زیست می کننر) (Mead,2014اهت اری
اچیز برای گاه تاریخی و ژئوپولیتیک روسیه در قلمرو خارجی قائل هستنر
این درک را بایر ریشه بنیادی سوء تع یر و سوءبرداشت به وسیله غرب در رابطه
با روسیه دا ست که بی بهره از توجه کافی به ماهیت «بربینا ه دسدتگاه ج دری مندافع
ژئوپولیتیک» ره ران روسیه است ) (Ioffe,2014ال ته یزن به توجده اسدت کده اهتقداد
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ج هه قرار دادن روسیه به وسیله ره ر جهان غرب یعنی آمریکا ،روسیه را در مسدیری
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غرب به وجود جهان پسا تاریخی هنگامی تجلی مدییابدر کده مدریریت روابدط بدین
کشورهای غربی مورد رراست در حالیکه دولدتهدای غربدی بدایخص امریکدا در
رابطه باروسیه هم چنان اهمیت بسیاری برای مالحرات ژئوپولیتیکی قائلندر و تدالش
آ ها برای ه ویت اوکراین در اتو یز تجلی مالح ات ژئوپولیتکی است
 .2پایههای دوگانه تحلیلی روسیه
سیاست روسیه در ق ال کریمه که در هایت به د ال همده پرسدی و تأئیدر اکاریدت
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قریا به اتفاق رأی دهنرگان به روسیه ملحق گشدت بسدیاری را در غدرب متعجدا
کرد آنها این اقران روسدیه را رفتداری «غیرهقال دی» خوا ر در ایدن چندین گداه و
ارزیابی در بایترین سطوح تصمیم گیری در اروپا و آمریکا یز مطرح شر امدا توجده
به گرش روسها به روابط بینالملل از زمان شکلگیری دولت تزاری تا زمان سقوط
اتحاد جماهیر شوروی که چنر سره متوالی را در بر میگیدرد و پایدراری و اسدتواری

ریشه های رویارویی آمریکا و روسیه در بحران اوکراین

این وع تفکر کامالً توجه را جلا میکنر
«صرر اهرم آلمان آ جال مرکل» بیان داشت که ایدن همدل ویدیمیرپدوتین شدان
میدهر که او «در جها ی دیگر ز رگی میکنر» وزیر خارجه سدابق آمریکدا هدیالری
کلینتون همل ضمیمه کردن بخشی از سرزمین کشوری مستقل آن هم در قاره اروپا را
مرت ط به ویژگی های شخصیتی فدردی دا سدت کده کنتدرل زرادخا ده هسدتهای را در
اختیار دارد که اگر تعراد و اثر تخری ی آن در تاریخ بشری بیهمتا اشر بهوور دقیدق
با ظرفیت هسته ای ایایت متحره آمریکا برابری میکنر «پوتین فدردی کلده شدق امدا
زودر ل است » ) (The Hill, 2014ویدیمیرپوتین کامالًبه تاریخ اروپا به خدوبی آشدنا
است و اینکه کشورهایی به ما نر ا گلستان ،فرا سه و آلمان بود ر که منطق سیاسدت
قررتهای بزرگ را حیات تئوریک و هملیاتی بخشیر ر و اینکه در چارچوب منطدق
یاز قررتهای بزرگ اروپایی بود که سیستم کنسرت در قدرن دوزدهم هصدروالیی
خود را تجربه کرد و سیاستمراران فرا سوی ،ا گلیسی و دیگر قررتهدای غربدی بده
تقسیم سرزمین ها و تعیین حوزه فوق پرداختنر تاریخ قش تعیین کننرهای در شدکل
دادن به جهان بینی روسها داشته و حدوادث اوکدراین محدرز سداخت کده چده وزن

سنگینی مالحرات تاریخی در شکل دادن به رفتار روسها بازی میکندر مالحردات
تاریخی در غرب اروپا هم قش وسیعی در جهت دادن به رفتارهای امروزی قدررت-
های این منطقه دارد ،اما تفاوت اصلی ایر ادیره ا گاشته شود دو جنگ جهدا ی و
کایری دیگر از ابخردیهای ا سا ی ،ره ران اروپایی در غرب این قاره را متقاهر کرد
که امنیت یازمنر اصدالح سداختارها ،هادهدا و ارزشهدای منسدوخ در درون کشدور
است صالبت داخلی(سط بایی تحصیل ،قررت خریر بایی فدردی ،دسترسدی بده
سالمت ،تعامل ارزشی ،تنوع و تکار رسا ه ای ،ت دمین حقدوق سیاسدی و مدر ی در
چارچوب قوا ین و پذیرش اصل تقرن حقوقی و زما ی شهرو ران به حکومت) مسیر
حرکت را برای ساختار قررت به شرت مسط میسدازد امنیدت براسداس دو شدرط
تحقق می یابر :وجود شدرط یزن (تدوان ردامی و اقتصدادی) و وجدود شدرط کدافی
(صالبت داخلی)
فزاینره یافته است با وقوف به ایدن مهدم اسدت کده بایدر متوجده شدر تجربدههدای
تداریخی ،روسهدا را در درک اقترارگرایا ده از قدررت در صدحنه داخلدی و اهمیددت
فزاینره ژئوپولیتیک در قلمرو بینالمللی مصمم تر ساخته اسدت ویدیمیدر پدوتین بدا
توجه به ویژگیهای شخصیتی ،م ا ی رری ،قرائتهای خاص تاریخی و مالحردات
سیاسی داخلی از ورای لنز ژئوپولیتیک و تاریخ حوادث اوکراین را به ارزیابی گرفدت
در حالیکه غرب تراهرات در میران استقالل (میران یورو) در قلدا کیدف را تجلدی
شکل گیری هویت لی رال در میان مردن و احتران به حق تعیین سر وشت یافته است
ویدیمیر پوتین در د یایی زیست میکنر که به شرت تداریخی اسدت و رفتارهدا،
در آن فراوان متکی به قیاسهای تاریخی میباشر «همه چیز در کریمه شا گر غدرور
و تاریخ مشترک ما است اینجا محلی است که مسیحیت ارتروکس پذیرفتده شدر ،
که زیربنای ارزش های ا سا ی ،تمر ی و فرهنگی متحر کننره مردن اوکراین با روسدیه
سفیر و روسیه را از ق ل مشخص کرد » ) (Putin, 2014این گفته ویدیمیر پوتین بده
وضوح اهمیت تعیین کننره مناس ات تداریخی در شدکل دادن بده ارزشهدای حیدات
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اما به دییل زیادی این تحول فکری هنوز در میان خ هگان حداکم روسدیه اهت دار
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بخش رفتار ره ر روسیه را مشخص میکنر ارزشهدا و اهتقدادات قدش بدارزی در
شکل دادن به رفتارهای بینالمللی ره ران ایفا میکننر رفتارها و بیا دات در بدایترین
سطوح تصمیمگیری در خالء هویت مدییابندر بلکده متدأثر از الگوهدای ارزشدی در
جامعه میباشنر
جرا از اینکه سیاست خارجی روسیه را در قالا چه مرلی بخواهیم تحلیل کندیم،
اگزیر بایر به م ا ی ارزشی تصمیمات توجه بیشتری داشته باشیم حتی اگر هم تا آن
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حر جلوتر رویم که گاه بر این باشر تا قررت توضیحی به جایگاه الگوهای ارزشدی
برهیم ،ایر ا کار کرد که ارزشها و اهتقادات ،خیلی تأثیرگذار هستنر
تاریخ روسیه و ویژگیهای جغرافیایی این سرزمین به شدرت در شدکل دادن بده
فرهنگ سیاسی و چشم ا رازهای ره ران سیاسی تاثیرگذار بدوده اسدت درک م دا ی
ارزشی رفتارها در قلمرو سیاست خارجی به وور اهم و سیاست ا دمان کریمده بده

ریشه های رویارویی آمریکا و روسیه در بحران اوکراین

روسیه چنران پیچیره یست
ارزش ماهیت تجویزی دارد به این معنا که جهت میدهر به اینکه فدرد چده دوع
رفتاری را پی بگیرد و یا اینکه چه وع رفتاری را منفدی تلقدی کندر محتدوای ارزش
همال سه کار را ا جان میدهدر) (McCormic,2014:4؛ توصدیف ،ارزیدابی و جا دا-
داری یکی از هملکردهای ارزش این است که پریدرههدا و یدا شدرایط را کداقب یدا
حقیقی «توصیف» کنر همین ماهیت توصیفی ارزشهای تصدمیم گیر درگان روسدی
است که آنها را متقاهر کرده که شرایط اوکراین واقعیتی غیر قابل اغماض میباشدر
ارزشهای مستقر در یک جامعه در هین حال چارچوبی را به وجود مدیآور در کده در
بطن آن خوب یا بر بودن شرایط و پریرهها «ارزیابی» میشود
بعر از یک صر و شصت سال ویدیمیر پوتین در چارچوب توصدیف و ارزیدابی
شرایط ،همان سیاستی را جا اداری کرد که دولت تزاری را در برابر سه امپراودوری
هاما ی ،فرا سه و ا گلستان قرار داد تا جنگ کریمه را اجتناب اپذیر بیابر اهتقدادات
بنیادی ،ارزشها را حیات می دهندر و تداریخ قدش تعیدین کنندره در شدکل دادن بده
محتوای این اهتقادات داشته است هملکرد روسیه در کریمه و بطدور کلدی در رابطده

با ا وکراین به وضوح شان دهنره تأثیرگذاری فزایندره مالحردات تدارخی بدر جهدت
گیریهای سیاست خارجی روسیه اسدت قدش پیشدینه تداریخی در شدکل دادن بده
هویت روسها و تعاریفی که تصمیم گیر رگان این کشور از شدرایط و پریدرههدا در
فرای مرزهای خود دار ر در وول سدرههدا فرصدتهدا و محدرودیتهدای سیاسدت
خارجی مسکو را رقم زده است
در کنار اهمیت وسیع مالحرات تاریخی در هویت بخشیرن به سیاست خدارجی
مؤلفه مهم دیگر اهت ار مالحرات ژئوپولیتیک بدرای ره دران روسدیه اسدت معمداری
سیاست خارجی روسیه از گذشته تا امروز درکنار دیگر هوامدل ،بده شدکل بدارزتری
متاثر از دو مولفه تاریخ و ژئوپولیتیک می باشر در کندار مالحردات تداریخی توجده
همیشده معطدوف بده مقولدده ژئوپولیتیدک بدوده اسدت چدده در دورا دی کده «آگدداهی
امپراووری» در هصر تزارها شکل گرفدت و در دوران شدوروی تدراون یافدت و چده
رابطه با بسیاری از سیاستها درقلمرو بینالمللی بودهایم
درک ژئوپولیتیک از واقعیتهای بینالمللی و قارهای در بسدیاری از مدوارد بدرای
روسها به هنوان اصل کاردینال در سیاست خارجی بوده و به همدین روی در رابطده
با محیط بین المللی سیاست خارجی روسیه در وی سرهها ،فدراوان رابطده دیدالیتیکی
بین ژئوپولیتیک و اقرامات را مالحره کردهایم تجلی بسدیار محدرود ایدرهآلیسدم در
شاکله سیاست خارجی و جایگاه رفیع واقعگرایی حتی در هصر حاکمیت ایرئولوژی
کمو یستی به وضوح بازتاب اهمیت ژئوپولیتیک در شکل دادن به اسدتراتژی ره دران
ح اکم بر این سرزمین بایر توجیده شدود در رابطده بدا اقدرامات ویدیمیدر پدوتین در
خصوص تسهیل تنش در واحی شرقی اوکراین که روس ت ارها در آ جا متمرکز می-
باشنر و الحاق کریمه به روسیه ،ا

اط بخش سیاستها ه ایدرهآلیسدم بلکده واقدع-

گرایی محض با توجه به خوا ش شرایط منطقهای و جها ی بوده است «منطق ارضدی
قررت» به همان ا رازه از اهمیت کلیری در سیاست خارجی روسیه برخدوردار اسدت
که «منطق سرمایه داری قررت» برای ره ران آمریکا اهت ار دارد روسدیه از یدک سدو
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امروزه که «آگاهی ملی» وجود دارد ،شاهر تنیرگی همهگیر جغرافیا با هویت ملدی در
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امنیت خود را در چارچوب یک رم جغرافیایی تعریف مدیکندر و از سدویی دیگدر
فرصت برای سلطه و یا بسط سدلطه فرامدرزی را بطدور وسدیعی در چدارچوب ردم
جغرافیایی امکان پذیر مییابر با در رر گرفتن این واقعیت است که متوجه میشویم
چرا یک چنین اهمیتی به درک ژئوپولیتیک در وراحی استراتژی روسدیه اهطدا گشدته
است «استراتژی کالن در برگیر ره اولویت دهی اهراف در قلمرو سیاسدت خدارجی،
مشخص مودن منابع موجود و بالقوه و تعیین بر امه برای بهدره بدرداری از مندابع در
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راستای تحقق اهرا ف است

)(Dueck,2006:1

استراتژی ویدیمیر پوتین از همان آغاز کامال محرز بدود و آن هدم جلدوگیری از
رسیرن مرزهای اتحادیه اروپا به مناوق غربی روسیه با استفاده از اهرنهای اقتصدادی،
متزلزل ساختن حکومت موقت ورفرار غرب در کیدف بدا تحریدک روس زبا دان در
مناوق شرقی اوکراین بدرای درخواسدت رفرا درن و اسدتفاده از ظرفیدتهدای ردامی

ریشه های رویارویی آمریکا و روسیه در بحران اوکراین

روسیه از ق یل پایگاه گواردسکوی در کریمه و یروهای شد ه ردامی در منطقده بدود
اهراف کامال مشخص بود ر چون که در چارچوب درک تاریخی حیات یافته در وی
قددرون و دل مشددغولی ژئوپولیتیددک از زمددان پتددر ک یددر تدداکنون وراحددی گشددتها ددر
ویدیمیرپوتین منابع در اختیار را بده ودور سیسدتماتیک در راه تحقدق اهدراف بکدار
گرفت و به جهت تقارن بین این دو ،از این ظرفیت و قررت ما ور برخوردار بود کده
تهریر ره ران آمریکا را که روسیه در حال زیر پا گذاشتن خط قرمز آمریکا اسدت را
ادیره بگیرد) (Paco,2014وقوف او به محرودیتهای اسدتراتژیک آمریکدا ،یازهدای
فزاینره کمپا یهای اقتصادی اروپا و بهویژه آلمان به تجارت با روسیه ،وابستگی غیر
قابل ادیره ا گاشتن شهرو ران اروپایی به گاز وارد شره از روسیه و برخوردار ودن
آمریکا از وجاهت اخالقی به د ال "سوء استفاده" باراک اوبامدا از قطعنامده سدازمان
ملل برای دفاع از مخالفان معمرقذاقی این امکان را برای ره ران روسدیه فدراهم آورد
که در راستای مالحرات تاریخی و دغرغههای ژئوپولیتیک قادر بده قدض حاکمیدت
اوکراین شود« ،کشورهای قررتمنر همگی به هم ش اهت دار در »

)(Zakaria,1998:3

واقعیات جغرافیایی در وول تاریخ روسیه در بسیاری از مواقع الهان بخش رفتارهدای

ره ران این سرزمین بودها ر برای تصمیم گیر درگان از پترک یدر تدا ویدیمیدر پدوتین
مالحرات جغرافیایی قطه آغازین برای شروع فهم و درک هر موضوع و یا پریدرهای
بایر تلقی شود این شایر تا حرود زیادی روشنگر این کته باشر که چرا روسها بدر
خالف آمریکائیان دغرغه کمتری برای «اشاهه» هادها ،ارزشها و ساختارها و توجده
بسیار فراوا ی به مقوله ژئوپولیتیک دار ر ره دران روسدیه بده «تسلسدل» و «ترتیدا»
اهمیت امور بسیار اهمیت میدهنر از این زاویه جغرافیا مکان اول را بدرای درک هدر
چیزی اشغال میکنر در وول تاریخ روسها از جملده ویدیمیدر پدوتین جهدان را از
لنزی گریستها ر که رئوس آن در مقاله «پاشنه جغرافیایی تاریخ» سدال  1314مطدرح
گردیر در این مقاله به اهمیت کلیری اوراسیا در ترتی ات قررت ،رد بین کشدورهای
دریایی اروپایی و قررت زمینی روسیه را در بر میگیرد ،تأکیر شر این بران معناست
که در بطن ترتی ات جغرافیایی است که «م ارزه برای ف دا و قدررت» صدورت مدی-
این کشور از احتران به تمامیت ارضی اوکراین اساساً برخاسته از «شدم» ژئوپدولیتیکی
ره ران مسکو است
واقعیات ژئوپولیتیکی روسیه در وول تاریخ این کشور «متن» دائمدی و همیشدگی
را برای حیات بخشیرن به سیاست خارجی و اصوی رفتارهای فرا مرزی روسیه را تدا
حرود زیادی فراهم آورده است در چارچوب این متن است که به سهولت مدیتدوان
متوجه شر که چرا ویدیمیر پوتین سدقوط اتحداد جمداهیر شدوروی را «بدزرگتدرین
فاجعه ژئوپولیتیک قرن بیستم»

امیر)(Krauthammer,2014

ساختار قررت در روسیه با در رر گرفتن این متن تحلیلی اسدت کده در هدر دو
برهدان حددراقلی و حدراکاری ،بدده ضدرورت ،اوکددراین را یدک شددرط بندری (قمددار)
استراتژیک قلمراد میکنر در شکل حراقلی بایر گفت که روسیه برای اینکه به حدس
اامنی استراتژیک تاریخی خود غل ه کنر چارهای جز این رارد که الحاق اوکراین بده
اتو را غیر ممکن و الحاق این کشور به اتحادیه اروپا را به شدرت پدر هزینده سدازد
آمریکا و لهستان به دفعات از الحاق اوکدراین بده داتو دفداع کدردها در کده بده دلیدل
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یابر) (Kaplan,2014رفتار تهاجمی روسیه در خصوص بحدران اوکدران و خدودداری

111

حساسیت روسیه با بی توجهی آلمان ،فرا سه و ا گلستان روبرو شره است در شدکل
حراکاری روسیه آگاه است که در صورتیکه خواهان برپدایی امپراودوری هدم باشدر
اوکراین ایر به ه ویت اتو درآیر وبده اتحادیده اروپدا ملحدق شدود روسهدا چده
خواهان توازن غرب باشنر و چه خواهان برست آوردن هژمو ی در قاره ،راهدی جدز
این رار ر که گاه محوری به اوکدراین داشدته باشدنر ایدن کدامال منط دق بدا منطدق
جغرافیایی قررت روسها است ،منطقی که تأکیر به اهمیت سرزمین دارد ایدن بدران
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معناست «که استراتژیهای رامی ،دیپلماتیک و سیاسی به وسیله دولت اسدتفاده مدی-
شود

در شرایطی که آن دولت در تالش اهمدال مندافع و تحقدق اهدراف خدود در

صحنه جها ی است») (Mercille,2008:575تا زما ی کده دولدت مدردان اوکرایندی بدر
اساس «ملیگرایی هملگرا» به روابط خود با روسیه و غرب جهت میداد در کمتدرین
دغرغه ای در خصوص چالش روسیه در منطقه تاریخی فوق یعنی اوکراین به وسدیله

ریشه های رویارویی آمریکا و روسیه در بحران اوکراین

غرب وجود داشت از زمان استقالل تالش ره ران اوکراین ایدن بدود کده تمایدل بده
غرب در میان بخش کایری از مردن و خ ه گان کشدور را بدا گدره هدای فرهنگدی و
تاریخی از کشور با اورو آسیای اسالو و مخصوصا روسدیه در مسدیر تدوازن حرکدت
دهنر الزامات اقتصادی گریز اپذیری زدیکی به غرب را بدرای ره دران اوکدراین بده
یک اصل ت ریل ساخته است از سویی دیگر اینان آگاه هسدتنر کده از ردر تداریخی
تالش برای دوری از مسکو از قطه رر روا ی برای روسدیه بده هدیو روی پدذیرفتی
میباشر «در میان روسها این گاه کلیشهای به اوکراین به هنوان بخشی از روسیه و
اصویً منطقه فوق روسیه همچنان

پابرجاست »)(Solchanyk,2001:11

اما اقران روسیه در رابطه با ضمیمه کردن کریمه به خاک خدود شدان از ایدن دارد
که تیجه تالش برای توازن یک شکست سنگین بیش وده اسدت ا قدالب دار جی
سال  3114برای روسها محرز ساخت کده اکادر شدهرو ران اوکرایندی و بسدیاری از
خ هگان این کشور به ویژه در مناوق غربی کشور گاه به غرب را اولویت بخشیرها ر
و از ادیره ا گاشتن تعلقات مشترک تاریخی ابایی رار در بده همدین روی روسهدا
اصوی واکنش مردن به تایل ا تخابات در این سال را یک ا قدالب مدیدا ندر و آن را

کودتایی ترسیم مدیکنندر کده بده وسدیله غدرب تحریدک شدر

)(Oliker,2009:XVI

واقعیات در برابر ،مسکو را مرتهاست متقاهر کرده که غرب در تدالش محاصدره و
منزوی ساختن روسیه میباشر در این چارچوب بایر پذیرفت (با توجه به الگوهدای
تاریخی و مشاهرات در برابر) که «د یای ما ،جهان ژئوپولیتیک و رقابت قدررتهدای
بزرگ میباشر که متناسا با شرایط منحصر به فدرد روسدیه

اسدت»)(Graham,2014

مکتا قررتهای بزرگ که تفکر استراتژیک مسلط به وور تاریخی در روسدیه مدی-
باشر بر اساس این اهتقاد کلیری است که تنها کشورهای بزرگ و قررتمنر میتوا ندر
سیاست خارجی مستقل را پی بگیر ر پس تالش ره ران اوکراین بده د دال ا قدالب
ار جی  3114برای دوری از مسکو سیاستی وده که بطور مستقل وراحی شره باشر
بلکه بایر آن را بخشی از سیاست گسترش اتو به شرق و گسدترش حدوزه هملیداتی
اتحادیه اروپا یافت ره ران روسیه با در رر گدرفتن ایدن کتده کده کشورشدان فاقدر
را رارد که به دفاع خط مقرن در مرزهای خود تکیه کنر
روسها از سال  3114به بعر اوکراین را دای ی یافتنر که غرب در صدرد وراحدی
تجاوز به روسیه از وریق آن است اگر این باور را ق دول کندیم کده «در ژئوپولیتیدک،
منازهددات و کشددمکشهددای بددزرگ تکددرار مددیشددو ر ») (Noonan,2014روسددیه
ویدیمیرپوتین تالشهای غرب در اوکراین را کامال تهریدر کنندره یافدت پدس «سده
بر امه» ) ،(Mead,2014وراحی شره به وسیله غرب که از دیر ره در روسدیه ابدزار بده
حاشیه را رن روسیه تلقی میگشتنر با مخالفت مسکو روبرو شر ر
اولین بر امه ترغیا ویکتور یا وکوویو به وسیله غدرب بدرای ام دای توافقنامده
تجارت با اتحادیه اروپا بود دومین بر امه غرب کمدک بده تراهرکنندرگان در دوام ر
 3112در میران استقالل بود تا آ ان موفق به فراری دادن یدا وکوویو و مسدتقر کدردن
حکومت غرب گرا شو ر روسیه با تشویق رفرا رن در کریمه ،دولت بر سر کار آمدره
در کیف را از همان آغاز در موضع ا فعالی قرار داد بر امه سون غرب تالش بدر ایدن
بود که اوکراین و روسیه به پای میز مذاکره برو ر در دوران جندگ سدرد دولتمدردان
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«مرزهای استراتژیک» میباشر) ،(Legvold,2007:27متوجه هستنر که روسیه این توان
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شوروی کنترل اروپای شرقی را اصل اجتناب اپذیر برای حفظ امنیت کشدور قلمدراد
کرد ر و بر همین اساس غرب به واکنش خشو ت بار در برابر ورود تا کهای روسی
در  1326به مجارستان 1367،به چکسلواکی دست زد امروزه هم ره ران روسدیه در
چارچوب رم ژئوپولیتیکی که اساس استراتژی کدالن آ هدا اسدت ،الحداق کریمده و
تشویق اآرامیها در واحی شرقی اوکراین را اجتناب اپذیر یافتها ر
 .1آمریکا وحساسیت های روسیه
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ورود باراک اوباما به کاخ سفیر در ژا ویه  3113برای بسیاری به معندای آغداز فصدلی
وین در روابط بینالملل مخصوصاً در روابط آمریکدا بدا قدررتهدای بدزرگ ترسدیم
گشت در یکی از اولین قرمها دولت آمریکا به اهالن سیاست «دوباره تنریم سداختن»
روابط با روسیه پرداخت این گاه در سدطوح ارشدر تصدمیم گیدری و بدایخص در
وزارت خارجه تحت کنترل هیالری کلینتون فراوان مطرح بود که میبایستی تعریدف

ریشه های رویارویی آمریکا و روسیه در بحران اوکراین

روسیه به هنوان رقیا جای خود را به روسیه به هنوان شریک برهر
در همان دورا ی که باراک اوباما با دیمیتری مرودف در خصوص ضرورت به ود
روابط دو کشور گفتگو میکرد سیاست گسترش اتو به شرق به وور جری به وسیله
آمریکا د ال میشر آمریکا بهویژه هالقه شریری به الحاق اوکراین بده داتو شدان
داد که با مخالفت جریر سه قررت برتر رامی و مالی غرب اروپا مواجده شدر هدرن
توجه ره ران آمریکا به حساسیتهای تاریخی و مالحردات ژئوپولیتیدک روسدیه در
رابطه با اوکراین محرز مود که سیاستهای دوگا ه دوبداره تنردیم سداختن روابدط و
تالش برای تحقق پیوستن اوکراین به اتو بر اساس یک سوء ارزیابی همیق از سوی
تصمیم گیر رگان آمریکایی حیات یافته است امروزه هم شاهر هستیم «وجدود یدک
محیط بسیار وحشتناک برای سوء ارزیابی») ،(DeYoung,2014در رابطده بدا سیاسدت-
های روسیه در اوکراین به وسیله ره ران غربی بهویژه آمریکا وجود دارد
سیاستهای غرب این فرصت و امکان را برای روسیه فراهم آورد که به توجیده
اخالقی قض حاکمیت اوکراین و تشریر بیث اتی در این کشور بپردازد ایدن ره دران
اتحادیه اروپا بود ر که دو گزینه را در برابر ساختار قررت در اوکراین قرار دار ر بده

آنها گفته شر که یا اوکراین به اتحادیه اروپا ملحق شود و یا اینکده بده گزینده دیگدر
یعنی بازار اوراسدیا کده ویدیمیدر پدوتین ت لید مدیکندر ملحدق گدردد بدرای اینکده
یکپارچگی در اتحادیه ا روپا تسهیل شدود ،اوکدراین بایدر یدک توافقنامده تجداری بدا
اتحادیه ام ا کنر استعراد فزاینره محیطی برای هرن چالش الحاق کریمده و داتوا ی
غرب به ره ری آمریکا در متقاهر مودن ویدیمیر پوتین در خدودداری از بکدارگیری
زبان خشو ت در بحران اوکراین به شرت وان دار ضدعف غدرب بدهویدژه آمریکدا در
غلط «خوا رن» بنیانهای رری سیاستهای ویدیمیدر پدوتین و هدرن درک «آرایدش
روا شناختی» ره ر روسیه است محیط بینالمللی «متشکل از دولدتهدایی اسدت کده
برای کسا قررت تالش میکننر و در هین اینکه سعی میکننر قررتهای بزرگ دیگر
را توازن کننر و منافع ملی خود را د ال ماینر »  (Mankoff,2012:16اما واشنگتن و
دیگر قررتهای غربی به میزا ها و شکلهدای متفداوت ایدن یداز تداریخی و روا دی
ارضی اروپا و یکی از دو غول هستهای بینالمللی ترسیم کرد در ال تده بایدر در ردر
گرفت که شرایط روسیه در دوران بوریس یلتسین بده قدوان یدافتن ارزیدابی غدرب از
روسیه به هنوان یک قررت رده دون کمک فراوان مود
اما از زمان به قررت رسیرن ویدیمیر پوتین بدیکفدایتی سیاسدی گسدترده دوران
یلتسین ،سلطه اولیگارشی مالی بر حیات سیاسی روسیه ،از بین رفتن ا

اط ردامی

و به خطر افتادن یکپارچگی ارضی روسیه به میزا ی وسیع متوقف گشدت و صدالبت
قررت مرکزی چه در صحنه داخلی و چه در قلمرو بینالمللی در مسیر رشدر مدراون
قرار گرفت از همین زمان شاهر هستیم که ره ران روسیه بدر خدالف یدک دهده اول
پس از سقوط امپراووری شوروی گاه به غدرب را بده کنداری گذاشدته و در تدالش
ایجاد ائتالفی از کشورهای اوراسیا با محوریت روسیه برآمرها ر
محققا ایر اتو و اتحادیه اروپا خواهان این باشنر که اوکدراین همدان مسدیری را
برای زدیکی بیشتر با غرب پی بگیرد کده مجارسدتان و یدا لهسدتان مطلدوب یافتندر
اوکراین برای روسیه در وول تاریخ به شرت حیاتی بوده است
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روسیه را کامال ادیره گرفتنر و جایگاه به مراتا حقیرتری را برای بزرگترین بدازیگر
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در وول دو دهه اخیر سیاستهای آمریکا به گو های وراحی شرها ر که تا حر ممکن
قررت ما ور روسیه را کاهش دهنر دکترین بیل کلینتون که بر اساس اصدل گسدترش
به شرق اتو هویت یافت حوزه فعالیتهای کنشگرا ه روسیه در شرق اروپا را کدامال
محو مود و کشورهای این منطقه را به شکلی هادینه جزو مجموهده ردامی امنیتدی
غرب کرد گسترش به شرق همق استراتژیک تاریخی روسیه را به شدرت کداهش داد
و این سرزمین را در برابر رخنه غرب به جهت از بین رفتن کشدورهای حائدل شدرق
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اروپا فراوان آسیا پذیر ساخت
دردوران« جورج دبلیو بوش »که سیاست خارجی آمریکا محوریت دولت سازی
در خاورمیا ه را متجلی ساخت ،شاهر تراون سیاست محرود سازی محدیط هملیداتی
روسیه بودیم باراک اوباما که با شعار دوباره تنریم ساختن روابط با روسدیه در بطدن
سیاست کلی بر پایی دوباره رم لی رال ریل متفاوتی را در سیاسدت خدارجی آمریکدا

ریشه های رویارویی آمریکا و روسیه در بحران اوکراین

اختیار کرد در همل حساسیتهای روسیه و حسی اامنی تاریخی ره ران ایدن کشدور
را تشریر مود چرا که خط مشی ا تخاب شره به وسدیله آمریکدا بدرای تحقدق ردم،
م تنی بر مکا یزن «دستور» و به ضرورت «سلسله مرات ی» ) (Ikenberry,2011:13بوده
است در قرن وزدهم ا گلستان در بطن سیستم کنسدرت ،تفدوق را در صدحنه بدین-
المللی متجلی ساخت و امروزه آمریکا به ما ندر ا گلسدتان خواهدان هادینده سداختن
سلطه جها ی خود در چارچوب یک مجموهه از مقررات ،رویه ها و هادهدای بدین-
المللی لی رال محور است هر چندر دولتمدردان آمریکدایی مدراوماً اقدرامات خدود را
ا عکاسی از یازهای جامعه بینالمللی قلمراد میساز ر اما همال شاهر استقرار «هدرج
و مرج سازما رهی شره» هستیم که در بطن آن آمریکا به تنریم مناس ات بدینالمللدی
) ،(Telo,2009:25می پردازد جایگداه متمدایز آمریکدا بعدر از سدقوط ردان دو قط دی
بایخص یکه تازی تکنولوژیک و رامی ،این فرصت را در اختیار آمریکا قرار داد کده
تقسیم بنریهای حاکم در اروپا را به چالش جدری بگیدرد روسدیه بدایخص در قدرن
بیستم همیشه چهره برتر یک سوی گسل تاریخی اروپا بوده است اینکه وزیر خارجه
آلمان به د ال اقرامات روسیه در راستای جرا کردن کریمه از اوکراین از «وقوع یدک

تقسیم بنری جریر در اروپا صح ت» کرد خود تأکیر بر این کته میباشدر کده سدنت
تقسیم بنری در این قاره ماهیت تاریخی دارد
اولین «جنگ تمدان هیدار» بده مفهدون مدررن در قداره اروپدا یعندی جندگ کریمده
) ،(Figes,2010:XiXکه در سال  1222آغاز شر این تقسیم بنری را متجلدی سداخت
در یک سوی رد روسیه و در سویی دیگر قررتهای فرا سده ،ا گلسدتان و هامدا ی
قرار داشتنر که مرگ  721هزار فر را به د ال داشت کده زدیدک بده دو سدون آنهدا
روسی بود ر در دو جنگ جها ی روسها این تقسدیم بندریها را هدمچندان ملمدوس
یافتنر این تقسیم بنریهای تاریخی قررتهای بزرگ در اروپا به لحاظ تمایز فرهندگ
سیاسی ،ساختار قررت سیاسی ،ماهیت روابط مردن و حکومدت ،شدیوههدای مرسدون
اقتصادی و جوهره مناس ات اجتماهی روسیه همال گریز اپذیر بوده است کته مهدم
این است که روسیه فزو تر مو رد تهداجم ردامی قدرار گرفتده و در مقدان مقایسده بدا
تقسیم بنریها تجربه کرده است در جنگ دون جها ی که برجسته ترین ماد و سدم ل
یک جنگ تمان هیار مررن بایر در رر رگفته شدود بدین  33تدا  32میلیدون روس از
میان رفتنر در حالیکه آمریکا و ا گلستان سر جمع یک میلیون کشته داد در و آلمدان
که مسئول اصلی کشتار و خرابی در اروپا بود بین  7تا  3میلیون کشته را تجربده کدرد
) (Keck,2014آمریکا با در رر گرفتن جایگاه متمایز بین المللی بهویژه در حوزههای
رامی و تکنولوژیک که همال در یک سط متفاوت از دیگر قررتهای بدزرگ قدرار
دارد به د ال سقوط ران دو قط دی ،از قدررت همدل و مدا ور فدراوانتدری در مقدان
مقایسه با گذشته برخوردار گشته که این ف دای یزن و محدیط هملیداتی مطلدوب را
برای سوق دادن هایی روسیه به «خا ه اروپایی» کده بدوریس یلتسدین از آن صدح ت
کرد فراهم آورد اما آمریکا و غرب بطور کلی ،ابترا اولویت را بده ایدن داد در کده بده
جای توجه ابترایی به دغرغههای تاریخی روسیه به گرانیهدای تداریخی کشدورهای
همسایه روسیه معطوف شو ر و به همین روی فراینر سریع الحاق کشدورهای شدرق
اروپا به سازمان پیمان آ تال تیک شمالی که اساسا به هنوان یک هداد ردامی در برابدر
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قررتهای بزرگ دیگر اروپا بطور کلی هزینههای ا سا ی وسیعتری را به لحداظ ایدن

111

مسکو شکل گرفت از سوی آمریکا د ال شر خ هگدان امنیتدی ردامی و از سدویی
دیگر مسئولین سیاسی که جهان بینی آ ان بده شدرت متدأثر از مالحردات تداریخی و
الزامات ژئوپولیتیک میباشر به ترریل به این جمع بندری رسدیر ر کده جدایی بدرای
مسکو در خا ه اروپایی یست گسترش اتو به شرق برای روسها محرز ساخت کده
شم سنتی آ ان در خصوص تالش آمریکا برای محاصدره در خدالء شدکل گرفتده و
اجازه ورود روسیه به  G8در سال  1332فرای یک مایش سم لیک به وسدیله غدرب
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معنایی دیگر رارد پیشنهاد کشورهای آمریکا ،لهستان و دولتهدای بالتیدک در سدال
 3112برای ه ویت اوکراین در اتو این حدس بده حاشدیه را دره شدرن را در میدان
روسها مستحکم تر کرد به قررت رسیرن ویدیمیرپوتین بعر از تجربه داموفق گداه
به غرب در هصر بوریس یلتسین را به منزله تفوق و حاکمیت گداه ملدیگرایدان کده
همیشه غرب را دشمن تلقی میکننر بایر قلمراد ساخت تالش برای الحاق اوکدراین

ریشه های رویارویی آمریکا و روسیه در بحران اوکراین

به بال رامی غرب و کوششهای مستمر برای تسهیل ورود اوکراین به بال اقتصدادی
غرب یعنی اتحادیه اروپا که ام ای توافقنامده کیدف بروکسدل اوج آن بایدر در ردر
گرفته شود سرا جان برای روسیه آستا ه تهریر محسوب گشت
تالش دو سویه غدرب بدرای یکپارچده کدردن ایدن سدرزمین در سداختار ردامی
اقتصادی اروپا برای روسها محرز مود که در صورت تحقق این سیاسدت محاصدره
کامل روسیه که در وی سه ماهه خط مشی استراتژیک سوی دیگر گسل بدوده شدکل
هایی خود را خواهر یافت استفاده از اوکراین به وسیله آمریکا و متحدرین بدرای در
«جع ه قرار دادن») (Clark,2014روسیه و به ه ارت دیگر محاصره روسیه با توجه بده
باور روسها به منطق ژئوپولیتیک قررت تشریر تنشهای سیاسی در شرق اوکراین و
الحاق ش ه جزیره استراتژیک کریمه مقر اوگان دریایی دریای سدیاه را گریدز اپدذیر
ساخت حس ا امنی که روسها به جهت اقران سدوی دیگدر گسدل بده آن گرفتدار
آمرها ر ویدیمیرپوتین را در مسیری سوق داد کده بدا وجدود پدی آمدرهای منفدی در
روابط با غرب و بهویژه آمریکا و بر خدالف مفداد «یادداشدت بوداپسدت» بده قدض
واض و آشکار حاکمیت اوکراین دست ز ر بر اساس مفاد این یادداشت که در سدال

 1334به ام ای کشورهای روسیه ،آمریکا و ا گلستان رسیر ،این سده کشدور متعهدر
شر ر که در ق ال واگذاری تمان سالحهای هستهای به وسیله اوکراین ،موظدف مدی-
گرد ر که «استقالل و حاکمیت» اوکراین را ت مین کننر روسها برای غل ه بر حسن
اامنی که به آن گرفتار گشتها ر به بسط اامنی در اوکراین کمدک کرد در و بدا قدض
حاکمیت این کشور هادینه شرن هراس در میان تصمیم گیر رگان را شان داد ر
دولت روسیه در چارچوب این قهنیت تداریخی و معمداری فرهنگدی حداکم بدر
شکل گیری تصمیمات و اهراف به توجیه اقران خدود پرداخدت و اینکده حفاظدت از
جان روسها برای آنها اولویت داشدت و بده همدین روی مخالفدت آمریکدا را فاقدر
وجاهت اخالقی تلقی کرد ر و آن را بی ارزش یافتنر چرا که آمریکا هم با رفتار خود
شان داده است که «ا حصار خشو ت ،قدا ون حداکم بدر ردم بدینالملدل مدیباشدر»
) (Snegovaya,2014معاون وزیر امور خارجه روسیه تدا آ جدا پدیش رفدت کده بیدان
به خوبی آگاه است که قطار ق ال ایستگاه را ترک کرده و داد و قال هدای بچدهگا ده و
اشک ریختن ها چیزی را هوض خواهر

کرد)(Oliphant:2014

 .4حمایت آمریکا از تظاهرات کیف
شکل گرفتن داآرامیهدا و بدی ث داتی در اوکدراین کده از  31دوام ر  3112بدا آغداز
تراهرات در میران استقالل کیدف کلیدر خدورد ایدن فرصدت تداریخی را در اختیدار
ویدیمیر پوتین قرار دادکه گاه بای به پایین و تلقی روسیه به هنوان یدک قدررت رده
دون به وسیله آمریکا را به زیر سئوال ب رد و خواستار احتران س ت به روسیه شدود و
اینکه روسیه همچنان یک قررت جها ی مدیباشدر از سدوی آمریکدا گدردد اسداس
بازدار رگی ارائه «خاور جمعدی» بده کشدور هدرف اسدت بازدار درگی از دو بخدش
تشکیل شره که تهریر و در هین حال اومینان خاور دادن به کشدور هدرف را در بدر
می گیرد برای ما ع شرن از اینکه روسدیه کده دارای حدس داامنی تداریخی و تدرس
ژئوپولیتیک است به سوی ا مان اوکراین دولتهای بالتیک پیش رود در کنار اینکه
آمریکا روسیه را تهریر به واکنش میکنر آمریکا بایر به روسیه اومینان خاور دهر که

سیاست جهانی
فصلنامه علمی پژوهشی سیاست جهانی،دورة سوم ،شمارة دوم ،تابستان 3131

داشت دولت آمریکا بهتر است خودش و دیگران را گمراه کنر و گول ز ر زیرا کده
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هیو تالشی خواهر کرد از برتدری کده در حیطده هدای مختلدف ،مخصوصداً ردامی
برخوردار می باشر برای بده خطدر ا دراختن مندافع حیداتی ایدن کشدور اسدتفاده کندر
«بازدار رگی موفقیت آمیز یازمنر وجود تهریدر و دادن اومیندان خداور بده صدورت
توأمان است») .(Schelling,1966:74اکامی آمریکا در درک این مهدم کده تهریدر بده
تنهایی کافی یست اقران خصما ه روسیه در خصوص اوکدراین را بده یدک حقیقدت
غیر قابل اجتناب ت ریل مود روسها هادهایی مادل داتو و اتحادیده اروپدا را قشده
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آمریکا برای پنهان کردن یت اصلی خود که هما ا محاصره و ت عیف روسدیه اسدت
برای خود ترسیم

ساختها ر).(Lucas,2009:Xiii

با توجه به همین قهنیت هملکرد روسیه را بایر ارزیابی کدرد «ویکتوریدا ولندر»
مسئول مسائل اوراسیا و اروپا در وزارت خارجه آمریکا که در سفر خود بده اوکدراین
با مخالفان ویکتوریا وکوویو مالقات داشت به د ال شروع تراهرات در اوکدراین در

ریشه های رویارویی آمریکا و روسیه در بحران اوکراین

رایز ی با سفیر آمریکا در اوکراین «جفری پایت» به او ا تقال میدهر که بدرای ترتیدا
دهنرگان تراهرات مشخص کنر که چه کارهایی را بایر ا جدان دهندر و بیدان کنندر و
اینکه ابزارهای در اختیار آمریکا برای تأثیر گذاری بر فراینر تصمیمگیری مخالفان چه
است و اینکه چده افدرادی ایدر در دولدت ورفدرار غدرب پدس از سدقوط ویکتدور
یا وکوویو ح ور داشته باشدنر مسدئول وزارت خارجده آمریکدا اسدتراتژی چگو ده
ممکن ساختن سقوط حکومت ورفرار مسکو را با توجه به منافع غرب و در تعارض
مستقیم با منافع روسیه وراحی و پیاده کرد

)(Gearan,2014

سیاستهای آمریکا و ح ور تراهر کننرگان ورفدرار غدرب بدرای روسهدا بده
منزله تالش غرب برای رسا رن اتو و اتحادیه اروپا بده مرزهدای روسدیه و محاصدره
این کشور تلقی گشت آمریکا با رفتار خود همال اوکراین را به هنوان تهریدر مطدرح
کرد در حالیکه میتوا ست از مخالفان و موافقان همکداری تجداری اتحادیده اروپدا و
اوکراین بخواهر که اول دو ورف به توافق اولیده احتدران گذاشدته و دون حرکدت در
مسیر یک فراینر سیاسی برای حل و فصل اختالفات را آغاز کننر اگر آمریکا در این
مسیر حرکت میکرد روسها این اومینان خاور را کسدا مدیکرد در کده واشدنگتن

متوجه منافع حیاتی روسیه در اوکراین است و خواهان محاصدره و ت دعیف روسدیه
یست اما آمریکا بطور یکپارچه از تصمیمات دولت جریدر از ق یدل کداهش جایگداه
زبان روسی در کشور دفاع کرد کاترین ک یر اوکراین را در قرن هیجرهم کامال جدزو
امپراووری مود و از روسیه یک قررت بزرگ ساخت) (Neuger,2014حدای از ردر
ویدیمیرپوتین آمریکا در تالش است که در تراون سیاستهای ت ریل روسیه به یدک
قررت رده دون ،اوکراین را از مرار فوق روسیه خارج کنر از دست رفتن کریمده کده
در سال  1222دولت تزاری به جهت جایگاه استراتژیک آن به جندگ بدا سده قدررت
بزرگ آن هصر اقران کرد محققا شدان دهندره شکسدت کامدل سیاسدت بازدار درگی
آمریکا بایر تلقی شود «بازدار رگی موفقیتآمیز شکلی از چا ه ز ی اج ار کننره است
که یازمنرتنیرگی تهریرات و اومینان خاورهایی معت ر

است). (Chritensen,2002:10

این اکامی قابل پیش بینی بود چرا کده روسهدا بدهویدژه پدس از قدررت یدابی
میکنر که دغرغههای امنیتی روسیه را تشریر کنر و از سدویی دیگدر بده شدکلهدای
مختلف خواهان وادار کردن روسها به ق ول این رر اسدت کده آ دان دیگدر قدررت
بزرگی محسوب میشو ر
پیگیری این گرش غیر هملی توسط آمریکا( ،با در رر گرفتن جایگاه تاریخی
روسیه ،منابع وسیع زیر زمینی ،موقیعت جغرافیایی اسدتراتژیک ،قدررت ردامی غیدر
قابل همترازی به وسیله هیو کشور اروپایی) پس از اینکه ویدیمیر پدوتین بدرای بدار
سون به قررت رسیر و اویمنان از جایگاه مستحکم خود منجر به ایدن شدر کده یدک
«هنصر ایرئولوژیکی» یعنی پر ر گ کردن « اسیو الیسم» در توجیه سیاستها و خدط-
مشی بسیار بکار گرفته شود زما ی که دیمتری مرودف در لنرن در مالقات با بداراک
اوباما به استق ال سیاست دوباره تنریم ساختن روابط ره ر آمریکدا رفدت کده تجلدی
ملموس آن را بایر موافقت امه « 3111استارت» دا ست ،ا ترار روسها این بدود کده
این به معنای پذیرش آمریکا در این باره است که روسیه یک قررت بدزرگ اسدت و
بایر به یازهای حیاتی او کامال احتران گذاشت روسها میگوینر کده «اگدر سیاسدت
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ویدیمیر پوتین فزو تر به این مسئله اشاره داشتنر که آمریکا از یک سو تالش فدراوان

181

دوباره تنریم ساختن روابط قرار بود که م نای یک تنش زدایی وسیعتر باشر ،این بده
معنای این است که روس هدا بایدر گدوش داده شدو ر و مدورد توجده قدرار گیر در »
) (Englund, 2014اما روسها به این تیجهگیری رسیر ر و به همین روی بود که به
ترریل از زمان به قررت رسیرن از دوره سون ره ر روسیه خط مشی ملیگرایا ه تر و
غیر منعطفتری را در رابطه با آمریکا بده صدحنه آورد ا تقداد شدریر وزیدر خارجده
آمریکا از چگو گی برگزاری ا تخابات دسام ر  3111و به زیر سئوال بردن مشروهیت
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پیروزی ویدیمیر پوتین ف ای مطلوب را برای روسدیه بده وجدود آورد کده اسدتفاده
فزو تری از مقوله ملیگرایی که ریشههای بسیار مستحکم در روسیه دارد بنمایر مندع
دادن سرپرستی بچههای روسی به خا وادههای آمریکایی و قطع امکدان پخدش رادیدو
آزادی بر روی موج  AMدر راستای همین مسیر بدود تعدارض گسدترده آمریکدا و
روسیه در رابطه با اقرامات روسیه در اوکراین و الحاق ش ه جزیدره کریمده در خدالء

ریشه های رویارویی آمریکا و روسیه در بحران اوکراین

شکل گرفت چرا که محیط مستعری برای حیات یافتن آن وجود داشت بیان اینکده
«روابددط روسددیه و آمریکددا همچنددان بددر روی کلیددر اتوماتیددک دوران جنددگ سددرد»
) (Nunn,2013میباشر ،شان از این واقعیت دارد
 .5آمریکا درجستجوی لویاتان لیبرال
در دهه ود که هصرحاکمیت خ هگا ی بود کده خواهدان بازگشدت روسدیه بده خا ده
اروپایی بود ر آمریکا سیاستهایی را به صحنه آورد که برای بسیاری محدرز سداخت
واشنگتن خواهان روسیهای ضعیف شره میباشر چرا که اسدتعراد فزو تدری را بدرای
پذیرش دستور کار آمریکا متجلی میسازد به همدین روی بدوریس یلتسدین و دوران
اقتددددرار خ دددده گددددان همفکددددر او از رددددر کایددددری از روس هددددا « اکددددامی
هریم») ،(Donaldson,2009:12تلقی شر و بر بستر این قهنیدت بدود کده ملدیگرایدی
ویدیمیر پوتین و پیشینه او به هنوان یک افسر اوالهداتی ،ویدر هصدری متفداوت را
برای مردن کشور ترسیم ساخت با توجه به بافت فرهنگدی ،غرایدز سیاسدی ،تجدارب
کاری و اجرایی ،تالش ویدیمیر پوتین در وول پیش از یک دههای که از زمان ظهور
او در مسکو در بایترین مقان اجرایی میگذرد برای وادار ساختن آمریکا بده پدذیرش

کشورش به هنوان یک قررت بزرگ مخصوصاً در حدوزه پیرامدو ی و اروپدا اولویدت
کلیری او بوده است روسیه با  221میلیارد دیر که از فروش فت و گدازه بده دسدت
مددیآورد و  211میلیددارد دیر کدده بدده هنددوان قخیددره ارزی خددارجی در اختیددار دارد
) (Sten,2014:Xiiiخود را در جایگاهی مییابر که رفتار آمریکدا را متناسدا ارزیدابی
میکنر بحران اوکراین از یک سو این فرصت را در اختیار قررت حاکمه در روسدیه
قرار داد که در چارچوب درک ملیگرایا ه از منافع که ریشه در مالحرات تداریخی و
الزامات ژئوپولیتیک کشور دارد به اقران دسدت ز در و از سدویی دیگدر ایدن کتده را
آشکار سازد که آمریکا اصوی روسیه را در ا رازههای یک قررت بزرگ جها ی یافتده
است روسیه در بحران اوکراین محدرز سداخت کده هزینده رویدارویی بدا آمریکدا در
صورتیکه برهان تعیین کننره تاریخی ،فرهنگی و ژئوپولیتیکی آن را گریز اپذیر سازد
برایش قابل ق ول است روسیه در شرایطی به الحاق کریمده دسدت زد کده مخالفدت
در واشنگتن را کامال خشمگین ساخت روسیه به اقرامی دست زد که هیو قررتی در
وول هفتاد سال اخیر به آن متوسل شره اسدت ایدن اولدین بدار بعدر از جندگ دون
جها ی است که کشوری بدزرگ در اروپدا «سدرزمینی را بده خدود ملحدق» مدیسدازد
) (Snegovaya,2014حال اروپا در قالا مکا یزنهای اقتصدادی سدعی بدر دور کدردن
اوکراین از روسیه و یکپارچگی ایدن کشدور در اتحادیده اروپدا دارد در سدال 1332
اتحادیه اروپا با اوکراین «موافقتنامه همکاری و مشدارکت» ام دا کدرد بدین سدالهای
 3111تا  3117بین دو ورف گفتگو شر و اتحادیه موافقت مشروط با منطقده تجداری
آزاد جامع و م سوط با اوکراین را اهالن کرد تدالش اتحادیده بدرای یکپارچده کدردن
اوکراین از رر اقتصادی و کوشش هدای داتو بدرای الحداق اوکدراین ،از ردر مسدکو
شا گر تراون سیاستهای تاریخی غرب برای محصور ساختن روسیه ارزیابی مدی-
شود ویدیمیر پوتین با توجه به سیاستهای غرب بر این باور اسدت کده در صدحنه
جها ی آمریکا یک «لویاتان لی رال» گشته که بر اساس منطدق هدابزی خواهدان تمرکدز
قررت و به زیر فرمان در آوردن دیگران میباشر بر اساس تفکر ویدیمیدر پدوتین از
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رر رامی اوکراین در صورت دور شرن از مسکو بده صدورت دای دی بدرای تجداوز
رامی احتمالی به روسیه استفاده خواهر شر و از قطه رر اقتصادی بدرون اوکدراین
سیاست کالن روسیه برای شکل دادن به «اتحادیه اقتصادی اوراسیایی» ممکدن مدی-
باشر روسها بر این باور هستنر که چدون سیاسدتهدای هملدی آمریکدا در صدحنه
جها ی بر اساس توجه بده قدوا ین بدینالمللدی یسدت و بدر اسداس «قدا ون اسدلحه»
) (Reuters,2014است ،تالش برای یکپارچه کردن اوکراین از رر اقتصادی و ردامی
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در منرومه غربی وسیلهای برای خرشه دارد ساختن منافع حیاتی روسیه میباشر
در روا شناختی سیاسی روسها ،اوکراین بخشی از تاریخ روسیه و جدزو یینفدک
فرهنگی سنت اسالو است وزیر خارجه سدابق آمریکدا هندری کسدینجر در توضدی
همق ،گستردگی و گریز اپذیری این تنیرگی بیان داشت که «هرگز ،حتی یدک روس
را یافتم که تصور اوکراین مستقل را ممکن بیابر»

)(Solchanyk,2001:10

ریشه های رویارویی آمریکا و روسیه در بحران اوکراین

اینکه ره ر آمریکا باراک اوباما با صراحت اهالن میکندر «روسدیه تهریدر امنیتدی
درجه اول برای آمریکا میباشدر») ،(Wilson,2014ره دران روسدیه را بدیش از بدیش
محق در توجیه چرایی هراس از سیاستهای آمریکا در رابطه با اوکراین و ضدرورت
الحاق کریمه به روسیه میکنر
به باور روسها تالش اتحادیه اروپا و اتو را بدرای بسدط همکداری و الحداق در
بلنر مرت به گو های ترسیم ساختنر که توجیه برای ایجاد بیث اتی در شدرق اوکدراین
و الحاق کریمه به وسیله روسیه را ممکن سازد در واقع غرب خواسته یدا اخواسدته
روسها را مج ور کرد که دغرغههدای تداریخی ،فرهنگدی و ژئوپولیتیدک خدود را در
شدکل هملیداتی متجلددی سداز ر پدس برفراشددتن پدرچمهدای سدده ر دگ روسددیه در
«سواستوپول» کریمه که از قرن هیجرهم مقر اوگان روسدیه اسدت و رأی  37درصدر
رای دهنرگان کریمه برای الحاق به روسیه توجیه قابل ق ولی برای ره ران روسدیه بده
وجود می آورد که قض حاکمیت اوکراین را که بر خالف اصول مشروع بینالمللدی
است پیاده ساز ر بحران اوکراین گریز اپذیرگشت چرا که توجهی به این واقعیت از
سوی آمریکا شر که برای روسیه ،اوکراین «منفعت حیاتی» را متجلی مدیسدازد ،امدا

برای آمریکا این جغرافیا در چارچوب منافع حیاتی آمریکا تلقی میشود آمریکدا بدا
هرن قایل شرن به این تمایز در مریریت بحران اوکراین با اکامی روبرو شر و فرایندر
کاهش بحران فرصت تجلی یافت بلکه با الحاق کریمه رویه فراینر تشریر بحران بده
وقوع پیوست ،با در رر گرفتن اینکه چهار کشور ه و اتو یعنی لهستان ،مجارستان،
روما ی و اسلوواکی هم مرز اوکراین هستنر حساسدیت روسدیه بدا توجده بده سدابقه
تاریخی و اینکه این کشور آمریکدا را در تدالش بدرای کوچدک جلدوه دادن جایگداه
جها ی روسیه مییابر به وضوح به چشم میآیر
روسها بر این باور هستنر که هدرف اسدتراتژی آمریکدا «هژمدو ی فرامنطقدهای»
) (Layne,2006:3است و به همین دلیل با وجود اینکه منفعت حیاتی آ ها در برگیر ره
اوکراین یست ولیکن برای روسیه حیاتی است خواهان سوق دادن ایدن جغرافیدا بده
اتو و اتحادیه اروپا هستنر هرف هایی آمریکا بدا وجدود اینکده و دق گفتده رئدیس
می شود در جهت سوق دادن روسیه در مسیر قرار گرفتن در جایگداه رده دومدی در
صحنه جها ی میباشر که آمریکائیان برای روسها ترسدیم سداختها در از ردر بداراک
اوباما آمریکدا اروپدا را یدک صدحنه درد بدین شدرق و غدرب تصدور مدیکندر »
) ،(Zezima,2014در حالیکه برای روسها سیاستهای آمریکا در رابطده بدا اوکدراین
شان از این دارد که برای آمریکا روسیه یک تهریر تلقی مدیشدود و بده همدین روی
سعی آمریکا تأکیر بر این کته است که روسیه تنها یک قررت منطقدهای اسدت تدا از
قطه رر روا ی روسها را مستعر پذیرش هژمو ی آمریکا بنمایدر «اگدر اوکدراین بده
اتحادیه اقتصادی اوراسیا ملحق شود و گره هدای اقتصدادی و فرهنگدی بدا روسدیه را
تقویددت کنددر بایددر بدده هنددوان تهریددری بددرای غددرب تصددور شددود؟ محققدداً دده»
) ،(Zagorski,2014اما سیاستهای آمریکا در خصوص گسترش اتو و تدالش بدرای
سوق دادن گرجستان و مخصوصاً اوکراین به اتو برای روسها به معنای آن میباشدر
که آمریکا همچنان در چارچوب توجده بده گسدلهدای دوران جندگ سدرد خواهدان
ت عیف روسیه است از رر روسها چون هرف کالن آمریکا و به ه دارت سدادهتدر
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استراتژی کالن این کشور تحقق هژمو ی فرامنطقهای (جها ی) است گریزی جز ایدن
یست که روسیه تفهیم شود تنها یک بازیگر قارهای است فرهنگ سیاسی «الگوهدای
معنایی دست به دست شره تاریخی» ) (Greetz,1973:89روسها که به شرت متأثر از
دو واقعیت مالحرات تاریخی و الزامات ژئوپولیتیک است تنها جایگاه مورد ق دول و
متناسا برای کشور را قرار داشتن در جایگاه یک قدررت بدزرگ مدیدا در و تدالش
آمریکا در رابطه با ا کار این واقعیت و یا سوق دادن روسیه به جایگداهی فدرودسدت
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برای ره را ی ملیگرا از ق یل ویدیمیر پوتین که به د ال پایان دوران حاکمیت تفکدر
خا ه اروپایی در سریر قررت قرار گرفته ا ر به هیو روی پذیرفتنی یست اما آمریکدا
در جهتی گان برمیدارد که در تعارض مستقیم و خصما ه با تفکرات ره دران روسدیه
است باراک اوباما معتقر است که روسدیه چیدزی فراتدر از یدک «قدررت منطقدهای»
یست) (Krauthammer,2014توجیه آمریکا در خصوص اینکه چرا چنین برداشتی از
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جایگاه روسیه دارد به شرت متأثر از سقوط امپراتوری شدوروی اسدت درسدخنرا ی
خود در بروکسل به د ال الحاق کریمه به مسکو باراک اوبامدا در توجیده اینکده چدرا
آمریکا این کشور را تنها یک قررت منطقهای میدا ر و حاضر یسدت در چدارچوب
یک بازیگر همتراز ،احتران مورد یاز ره ران روسیه را به آ ها اهطا کنر بیان داشت که
« بر خالف اتحادیه جماهیر شوروی ،روسیه ره ری هیو مجموههای از کشدورها را
بددر ههددره ددرارد و بددی بهددره از یددک ایددرئولوژی جهددا ی یددز مددیباشددر »
) (Logivrato,2014بحران اوکراین که تالشهای اتحادیه اروپا برای یکپارچده کدردن
این کشور در مرار اقتصادی غرب و تالش آمریکا برای تغییر معادیت حاکم سیاسدی
بر اوکراین که سخنان ویکتوریا تولنر مسدئول اوروآسدیا و اروپدا در وزارت خارجده
آمریکا واقعی بودن آن را برای ره ران روسدیه محدرز سداخت ایدن فرصدت را بدرای
مسکو فراهم آورد که در چارچوب تعریف ملی گرایا ه و توسعه ول ا ه از منافع ملدی
روسیه که در کشور از استحکان تاریخی ،فرهنگدی و ژئوپولتیدک در میدان خ دهگدان
برخوردار و مق ولیت در میان تودههدا دارد شد ه جزیدره کریمده را کده اهمیتدی بدس
استراتژیک برای روسیه دارا میباشر را به خاک اصلی کشور ملحدق سدازد از سدویی

دیگر بحران اوکراین این فرصت را در اختیار روسیه قرار داد که آمریکائیان را مج ور
به پذیرش روسیه به هنوان یک قررت بزرگ بنماینر چرا که از رر روسهدا قدررت
رامی و رشر اقتصادی اجزایی اساسی و کلیری ایفای قش جها ی میباشنر توفیدق
روسها برای بسط مرزهای خود با توسل به بهرهگیری از ظرفیتهای رامی و مایش
قررت فرای مرزهای خود که بر خالف مقررات و قوا ین بدینالملدل بدود و داتوا ی
آمریکا در مج ور کردن مسکو به خودداری از توسل به چنین سیاسدتی ،روسهدا بده
این باور رسا یره که همچنان قررتی در قدوارههدای جهدا ی هسدتنر و آمریکائیدان را
متوجه محرودیت های قررت واشنگتن مود تجلی این واقعیت را در سخنان مایدک
راجرز رئیس کمیته اوالهات مجلس ماینرگان آمریکا میتوان کامال برجسدته یافدت
«گزینههای متعردی روی م یز قرار رار ر ویدیمیر پوتین مشغول بازی شطر ل و مدا
یز به تیله بازی سرگرن

هستیم »)(Sestanovich,20014:4

با در رر گرفتن اینکه مالحرات تاریخی و الزامات ژئوپولیتیک برای ره ران روسدیه
غال ا قطه آغاز برای شروع فهم و درک هر موضوهی بایر تلقدی شدود تدالش بدرای
دور ساختن اوکراین ازمرار روسیه وادغان اوکراین در دو بال رامی و اقتصادی غرب
محور ،پر واض بود که واکنشهای بسیار منفی در میدان ره دران روسدیه بده وجدود
آورد الزامات ژئوپولیتیک که به جهت حاکمیت منطق ارضی قررت در میان تصمیم-
گیر رگان روسی از اهمیت فراوان برخورداراست و از سویی دیگر گدرههدای فدراوان
تاریخی و فرهنگی میان مسکو و کیف گریز اپذیر مدیسدازد کده روسدیه حساسدیت
فراوا ی را به تالشهای آمریکا و اتحادیه اروپا در رابطه با اوکدراین بده صدحنه آورد
برای ویدیمیر پوتین که در بیشتر مواقع ،واقعیات ژئوپولیتیک و الزامات تاریخی متن
اصلی برای شکل گیری سیاستها را رقم میز نر تالش آمریکا برای به حاشیه را رن
روسیه دراوکراین و سیاستهای بروکسل برای بسدط یکپدارچگی اقتصدادی اروپدا از
وریق ادغان اوکراین ،به هنوان خطری هلیه منافع ملی روسیه دریافته شر
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