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چکیده
پیشنهاد الریکا در سال  1112برای الحاق اوکراین به نات در راستای ادغتاخ
این کش ر در بفک نظالی اروپا و اادالاخ بروکسل برای عضت یت اوکتراین
در اتحادیه اروپا به لنظ ر یکپاراگی این کشت ر در بفتک ااتدتادی اروپتا،
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حساسیت فراوانی را در لیان رهبتران روستیه بتهوجت د ورد .بتا ت جته بته
حاکمیت لنطق ارضی ادرخ در لیان تدمیم گیرندگان روسی واضح ب د که
تالش برای الحاق و یکپاراگی اوکراین در لنظ لههای نظتالی و ااتدتادی
اروپا بهشدخ به تشدید حس نتاالنی تتاریفی در لیتان نفبگتان حتاکم در
لسک دالن زند .پرسشی که لطرح لیش د ایتن استت کته لنتاب شتاخ
شکلدهنده بحران اوکراین اه لنابعی هستند؟ لالحظاخ تاریفی و الزالاخ
ئو پلیتی

روسیه در ل رد اوکراین ،شتکا هتای وستی داخلتی اوکتراین و

نات انی غرب و بهویژه الریکا در اطمینان خاطر دادن به روسیه درباره اینکته
سیاستها در ل رد اوکراین در راستای تهدید نمیباشند ،بحران اوکتراین را
گریزناپذیر ساخت.

واژههای کلیدی :لالحظتاخ تتاریفی ،الزالتاخ ئو پلیتیت  ،بحتران ،ختارا
نزدی  ،اوکراین

81

مقدمه
بروز بحران اوکرایب در نیمه دهه دوم قرن بیستویکم بهوضوح آشکار سالاخت کاله
روسیه مانند گذشته معتقد به ایب مهم است که گسل تاریخی در اروپا با وجود تمالام
تحوالتی که در اواخالر قالرن بیسالتم رخ داد همچنالان پابرجالا اسالت .تمایالل آشالکار
والدیمدرپوتد برای بهکارگیری سازوکارهای نظامی از سوی دیگر نشان از ناکالامی
غرب و بهویاه امریکا در پیشبینی پیامدهای منفی سیاستهایش در مالورد اوکالرایب
دارد .الحاق شبهج یره کریمه باید واقعهای بسیار بااهمیت از نظر تاریخی تلقی شود.
برای نخستیببار پس از جنگ جهالانی دوم اسالت کاله یکالی از قالدر هالای بال رگ
سرزمیب به خاک خود اضافه کند و با هیچ واکنش ملموسالی از سالوی سالازمانهالا و
نهادهای بیبالمللی ،امریکا و قدر های غربی اروپا روبالهرو نشالود .تالتش امریکالا
برای الحاق اوکرایب به سازمان نظامی آتتنتیک شمالی که در سالال  3113بالا اعالتم
رسمی موض امریکا کلید خورد و تتشهای اتحادیه اروپا برای ورود اوکالرایب باله
ایب مجموعه اقتصادی که اوج آن توافقناماله  31فوریاله  )1(3114بالود ،نگالاه تالاریخی
روسیه به اوکرایب را فرصت پیادهسازی دوباره اعطا کرد .روسها در چارچوب یالک
تحلیل و قرائت «متنی» ،سیاستهالای اوکراینالی خالود را شالکل دادنالد ،درحالالیکاله
امریکا بدون توجه به محدودیتهای استراتایک به طراحی سیاستهای خود درباره
اوکرایب از زمان استقتل ایب کشور پرداخته است .پرسشی که مطرح مالیشالود ایالب
است که چه مناب شاخصی شکلدهنده بحران اوکرایب هستند.
متحظا

تاریخی و ال اما

ئوپلیتیک روسیه در مورد اوکرایب ،شالکافهالای

وسی داخلی در کشور اوکرایب و ناتوانی غرب و بهویاه امریکالا در اطمینالان خالاطر
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اروپایی توانسته بخشی از کشوری را در قاره با وجود مخالفالت شالدید حاکمالان آن

دادن به روسیه در مورد اینکه سیاستهایش در اوکرایب در راسالتای تهدیالد روسالیه
نیست ،بحران اوکرایب را گری ناپذیر کرد.
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 .0روسیه :ملیگرایی عمودی
بهرهمند بالودن از ظرفیالتهالای تحلیلالی بالرای قضالاو

در مالورد حجالم و کیفیالت

توانمندیهای بازیگران در صحنه بیبالمللی و جهتگیریهای اسالتراتایک ،در درک
رفتارهای بیبالمللی دارای اعتبار ف ایندهای است .در کنار ایب ظرفیت ،نیاز به درنظر
گرفتب «متب تاریخی» نی بسیار مهم است و در مورد روسیه و اقالداما

ایالب کشالور

در قاره اروپا و حوزه پیرامونی ،ایب نیاز بهگونهای ف ایندهتر اعتبار مییابالد .در سالال
 373میتدی سرزمینی که تحت کنترل کیف بود روس نامیده شالد (روسالیه کیفالی).
ایب سرزمیب متشکل از روسیه سفید ،روسیه اروپایی و اوکرایب بالود .از همالان آغالاز
شکل گیری ،ایب جغرافیا با تهاجم از جنوب و بهویاه از سمت مناطق غربی روبالهرو
بود .ایب واقعیت تالاریخی نقالش تعیالیبکننالدهای در شالکل دادن باله حالس «نالاامنی
تاریخی»( )2در میان روسها داشته است .همیب آگاهی به ناامنی تاریخی موجب شده
است که روسها برای توسعه ارضی جایگاه اسالتراتایک ویالاهای در نظالر گیرنالد و
براساس همیب منطق بوده است که روسهالا اقالداما
ماهیت تدافعی عنوان کرده و آن را فاقد ال اما

توسالعهطلباناله خالود را دارای

تهاجمی مالیداننالد .آگالاهی از ایالب

تسلسل زمانی ،کمک فراوانی به درک سیاستهای امروزی روسیه میکند .اینکه چرا
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«ناسیونالیسم مدنی» هیچگاه فرصت رشد در روسیه نیافته و اینکه چالرا رهبالران ایالب
کشور در طول سدهها چنیب اسیر تفکر ئوپلیتیک بودهاند ،تا حدود زیادی ریشاله در
حاکمیت دغدغههای تاریخی در روانشناسی مالردم و نخبگالان روس دارد .بالرختف
امریکاییها که برای خود در صحنه بیبالمللی «مأموریت» تعریف کردهانالد و اشالاعه
ارزشها و نهادهای مورد نظر را حیا بخالش رفتارهالای خالود مالیداننالد ،روسهالا
بیشتر مواق از لن «ناسیونالیسم قومی» به برنامهها ،سیاستها و اقداما

خود هویت

میبخشند .پس ایب گفته تعجبآورد نیست که «اوکرایب ،جدا و در انال وا از روسالیه
قابل درک نیست ،همانگونه که روسیه بدون مدنظر قالرار دادن اوکالرایب قابالل فهالم
نمیباشد» ).(Lieven, 1999: 11
ذهنیت تاریخی تأثیر فراوانی در محتوا بخشیدن و جهت دادن باله هویالت ملالی
روسیه داشته است .توجه به هویت ملی که یالک شالاخص ذهنالی اسالت ،بالهمعنالای
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نادیده انگاشتب عمل گرایی و خردگرایی در قلمالرو سیاسالت خالارجی نیسالت بلکاله

توجه به درهمتنیدگی ایب مقولهها است .هویت ملی ثابالت نیسالت ،بلکاله در تعامالل
مستقیم و مداوم با تحوال

و وقای روزمره خود را بازتولید مالیکنالد .هویالت ملالی

ریشه در تجارب تاریخی و از سالویی دیگالر در واقعیالتهالا و روابالط مسالتقر دارد.
اهمیت هویت ملی از آن روی است که «یک معیار سالنجش روانشالناختی بالهوجالود
میآورد که در چارچوب آن عملکردها تجلی مییابند» ) .(Prizel, 1998: 2هویت ملالی
از ایب ظرفیت برخوردار است که تحت تأثیر وقای محیطی و تحوال
حیا

ابعاد متفاو

بشری دچار دگرگونی و تغییر شود و یا اینکه ویاگیهای سنتی خود را حفظ

کند .روسیه ابتدا یک امپراطوری متشکل از کلیتهای ملی متفاو
یک هویت قومی خا

بالود و اکنالون از

برخوردار شده اسالت و باله همالیب روی شالاید بتالوان درک

بسیطتری از چرایی نضج ملیگرایی بهعنوان یک شاخصاله مهالم در شالکل دادن باله
رفتارهای بیبالمللی روسیه در عصر والدیمیر پالوتیب دسالت یافالت .در عصالری کاله
غرب به رهبری امریکا بر جهانشالمولی مجموعالهای خالا

رسیدن عضو سابق کی.جی.بی شاهد تجلالی

روزاف ون منطق مبتنیبر ملیگرایی روسی در شکل دادن به اهداف سیاست خالارجی
می باشیم ،برختف ایب نظر که «تالاریخ ،تجرباله گالر ایالب واقعیالت خواهالد شالد کاله
گروههای قومی و زبانی در وهله نخست به عقبنشینی میپردازند پیش از اینکاله از
طریق بازسازی فراملی جهانی جذب و یا محو شوند» ).(Hobsbawm, 1992: 182
اینکه در عصر والدیمیر پوتیب تأکید بیشتری در مقایسه با یالک قالرن اخیالر بالر
مقوله ناسیونالیسم روسی میشود نشان میدهد که تا چه اندازه حس ناامنی در میالان
تصالالمیمگیرنالالدگان کالالرملیب بالالهدلیالالل تحالالوال

جهالالانی تشالالدید شالالده اسالالت .اینکالاله

«ناسیونالیسم تجلی سیاسی آرمانگرایالی اسالت» ) (Rejai, 1991: 82بالا درنظالر گالرفتب
اقداما

انجامشده از سالوی روسالیه در قلمالرو سیاسالت خالارجی در هال اره جدیالد

کمتریب می ان پذیرش را مییابد.
به قدر

رسیدن بوری یلفتد ایب فرصت را بهوجود آورد کاله آن بخالش از

نخبگان روسی که ب رگی و اقتدار روسیه را در «خانه اروپایی» جسالتجو مالیکردنالد
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تأکید میکند ،از سال  3111با به قدر

از ارزشهالا و نهادهالا

بهصحنه تصمیم گیری پای گذارند و اهرم های ساختار سیاسالی را در دسالت گیرنالد.
نگاه به غرب و به تب آن پذیرش جهانشمول بودن تجارب تاریخی اروپالای غربالی

81

که در شالکل ارزشهالا و نهادهالای حیالا بخالش نظالم لیبالرال متجلالی شالدهانالد در
دستورکار نخبگان حاکم قرار گرفت .ایالب فرصالت ایجالاد شالد کاله پالس از قالرنهالا
جنگهای سرشار از خونری ی و جنگ سرد امکان یکپارچگی قارهای شالکل بگیالرد.
با به قدر

رسیدن نخبگان غربگرا در روسیه ایب موقعیت تاریخی بالهوجالود آمالد

که ماهیت ملیگرایی روسی کامت متحول شود و ملی گرایی قومی جای خالود را باله
ملیگرایی متفاوتی بدهد.
اصوال دو نو ملیگرایی وجود دارد« :شکل افقی ملی گرایی» و «هیئت عمودی
ملیگرایی» ) .(Smith, 1991: 51-61در روسیه بهدلیل ویاگی امپراطوری ایب جغرافیالا و
فرهنگ سیاسی ،کمتر ایب فرصت ایجاد شالد کاله نخبگالان حالاکم بتواننالد از طریالق
اب ارهای بوروکراتیک و خردورزی سیاسی به قوام دادن نهادهای اجتمالاعی ال مالدنی
بهعنوان پایههای ملیگرایی بپردازند .در ایب کشور برعکس بالهدلیالل تالداوم اقتصالاد
فئودالیته و استبداد سیاسی ،فرهنگ نمایندگی متجلی نشد و ماهیت قومی ملیگرایالی
تداوم یافت .اما برختف آنچه انتظار میرفت حضور نخبگالان غالربگالرا بالر سالریر
قدر

نهتنها سبب تضعیف ملی گرایی قوممحور و یکپارچگی روسیه در قاره نشالد،

بلکه تشدید محرکهای ملیگرایانه و محوریت یافتب دوباره مفهوم سیاسی «گذشالته
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قابل بهرهبرداری» (تعریف روسیه بهعنوان قربانی تهاجم خارجی بالهویالاه غالرب) را
گری ناپذیر ساخت .در صحنه داخلی شکل گرفتب اولیگارشی و فساد گسترده مالالی
و در صحنه خارجی سیاستهای اشالتباه غالرب ،زمیناله را بالرای در غلتیالدن دوبالاره
روسیه به تفسیرهای تاریخی و به تبال آن حاکمیالت منطالق ئوپلیتیالک در سیاسالت
خارجی فراهم ساخت.
 .1روسیه در جعبه
«دهه ازدسترفته» به نیکی برازنده دوران اقتدار بالوریس یلتسالیب و اشالتباه تالاریخی
غرب است .ایب فرصت ،با توجه به حاکمیت نخبگان غالربگالرا در مسالکو وجالود
داشت که ایب کشور بهطور کامل و برای همیشه در جامعاله بال رگ اروپالایی جالذب
شود .اما ایب لحظه تاریخی که پس از قالرنهالا تعالارض درونقالارهای امکالان تجلالی
یافت ،بهراحتی نادیده انگاشته شد .در مقطعی که نخبگان مستقر در مسکو در تتش
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برای متقاعد کردن تودهها برای پالذیرش ارزشهالا و الگوهالای بخالش غربالی اروپالا
بودند ،غرب به رهبری امریکا در مسیری گام برداشت که در تعارض کامالل بالا ایالب
گرایش بود .بدلکلدنفو محوریت سیاسالت خالارجی امریکالا را برپایاله خالطمشالی
گسترش به شرق پیمان آتتنتیک شمالی قرار داد .اتحادیه اروپالا بالرای تسالری ورود
کشورهای شرق و مرک اروپا به بدنه اتحادیه با تسامح فراوان به فراینالد یکپالارچگی
اقتصادی ایب منطقه نظر دوخت .غرب قبل از اینکه یکپالارچگی اقتصالادی و نظالامی
روسیه را در اروپا اولویت بخشد به تشدید حس ناامنی تالاریخی روسهالا از طریالق
الحاق اقتصادی و نظالامی جغرافیالایی پرداخالت کاله روسهالا در طالول تالاریخ آن را
بخشی از امپراطوری خود منظور کردهاند .ایب احساس ناامنی تالاریخی کاله بالهدنبالال
سقوط شوروی می بایستی در اولویت اضمحتل بالهوسالیله غالرب قالرار مالیگرفالت
به دلیل ارزیابی هالای غلالط رهبالران غربالی در کمتالر از یالک دهاله بنیالا ِن محالوری و
حیا بخش سیاست خارجی «قوممحور» روسیه شد .رهبران غرب موجب شدند که
سیاست خارجی را رفتاری خطرناک بدانند .گسترش ناتو به شرق و افال ایش سالری
کشورهای عضو اتحادیه اروپا با درنظر نگرفتب روسالیه عمالت باله افال ایش اسالتعداد
ان وای سیاسی ،اقتصادی و نظامی ایب کشور در اروپا منجر شد و واقعیالت محاصالره
روسیه را متجلی ساخت .عمر کوتاه حضور سیاسالتمداران روسالی بالا گالرایشهالای
غربگرایانه در مسکو بهشد

وامدار اقدام نالاتو و اتحادیاله اروپالا بالود و غالرب بالا

درنظر نگرفتب حساسیتهای تاریخی روسیه و نادیده انگاشتب واق گرایالی سیاسالی،
به قدر

رسیدن سیاستمداری از نو والدیمدرپوتد را گری ناپذیر سالاخت .غالرب

با رفتار خود و سیاستهالایی کاله در پالیش گرفالت ،مجالال کالمرنالگ کالردن امکالان
شکلگیری بحران در قلب اروپالا را از دسالت داد .دو چالالش اساسالی و بنیالادی در
مدیریت هر بحرانی در قلمرو بیبالمللی نیاز به فراوانی دارد .نادیده انگاشتب ایب دو
چالش نهتنها موجب تداوم بحران میشود بلکاله تشالدید آن را در آینالده محتماللتالر
میسازد« :مسبوق بودن به اینکه چه زمانی باید خویشتبداری پیشه سالاخت و تنگنالا
را ارج گذاشت» و «قدر
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مردم روسیه برختف سایر شهروندان قاره اروپا بیمعنی دانستب نگاه ئوپلیتیالک باله

فهم وقوف به نیازهای هماورد در جهت اینکه او قادر باله

کاهش تنش شود و یا حداقل تنش بیشتر را مدنظر قرار ندهد»

)(Kaplan,2014
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از زمان ورود روسیه اروپایی به صحنه روابط بیبالملل در بیشتر موارد رهبالران
ایب کشور شاهد کمتریب می ان خویشتبداری و بیشتریب تتش برای نادیده انگاشتب
مناف کلیدی روسیه بهوسیله ناتو و اتحادیه اروپا بودهاند .ناتو در ن دیکالی مرزهالای
غربی روسیه مستقر شده و اتحادیه اروپا در قالب یک قطب اقتصادی ،رویالارویی بالا
حاصلجم جبری صفر را برای روسیه رقم زده است .واضالح اسالت کاله مأموریالت
ناتو امروزه بازتعریف شده تا توجیهی برای تداوم ایب ساختار نظامی بهوجالود آیالد.
رهبران اروپایی کوتاهتریب مسیر برای محو جنگ و بهتریب ابال ار بالرای حاللوفصالل
منازعا

و مناقشا

را وابستگی متقابل اقتصادی عنوان میکنند .امالا آنچاله نیالاز باله

توجه دارد ایب است که ایدهآلها در ختء تالداوم نمالییابنالد و رابطاله مسالتقیم بالیب
ایدهآلها و واقعیا

باید حیا

یابند« .سیاست ایدهآلیستی که لگامپالذیری برخاسالته

از واق گرایی سیاسی را یدک نکشد پرواضح است که بالیثبالا
گردد»

و ناکارآمالد متجلالی

)(Osgood,1953:451

از زمان بیل کلینتون ،امریکا بهطالور خالا

و اروپالای غربالی بالهطالور عالام در

عملیاتی کردن ایدهآلهای تاریخی موردنظر به برجسته کالردن ضالعفهالای تالاریخی
روسیه هرچند غیرمستقیم تأکید کردهاند .در دهه نخست پا به صحنه وجود گذاشالتب
فصلنامه روابط خارجی  سال ششم  شماره اول  بهار 3131

روسالالیه اروپالالایی ،نخبگالالان حالالاکم در مسالالکو بالالرای جلالالوگیری از بالالهخطالالر افتالالادن
سیاستهای سرمایهداری پیگیری شده در داخل ،دنبال کردن سیاست نادیالدهانگالاری
را در راستای مناف شخصی خود یافتند .امالا از آغالاز هال اره سالوم مسالکو سیاسالت
متفاوتی را پیشه ساخته و در مقاط مختلف سعی کردند که غرب را از دغدغالههالای
خود آگاه کنند.
نقش کلیدی ناتو در تسری فروپاشی یوگستوی و بهان وا راندن برادران صرب
در مرک اروپا بهوسیله اتحادیه اروپا کمک کرد که نخبگان حالاکم جدیالد در مسالکو
که ریشه در معادال

قدر

در سبپترزبورگ داشتند و اکثالرا دارای هویالت امنیتالی

بودند فضای ملیگرایی بسیار مساعدی را برای شالکل دادن باله سیاسالتهالای خالود
بهویاه در صحنه بیبالمللی بیابند .عدم توجه به ایب واقعیت ،منجر باله سالوءتعبیالر و
اشتباه محاسبه بهوسیله امریکا و متحدان اروپایی ایالب کشالور شالد کاله تجلالی آن در
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حوادث اوکرایب بهوضوح دیده شد .در سال  3113دولت امریکا با همراهی لهسالتان

و دولتهای بالتیک پیشنهاد داد که اوکالرایب و گرجسالتان باله سالازمان نظالامی نالاتو
ملحق شوند .تتش برای در جبهه قرار دادن روسیه بهوسیله رهبر جهان غرب یعنالی
امریکا ،روسیه را در مسیری قرار داد که نقالض حاکمیالت اوکالرایب را منطقالیتالریب
سیاست برای امنیت خود بیابد .اقداما

غرب که با بمباران صربهای یوگسالتوی،

بُعد امنیتی خود را از اواخر دهه نود نشان داد ،ایب فرصت را بالرای رهبالران روسالیه
بهوجود آورد تا با تکیه بر ملیگرایی قومی ،شکل گالرفتب فضالای امنیتالی و سالاختار
سیاسی غریبه با مرلفه های مدنی در داخل و تهالاجم نظالامی در محالیط پیرامالونی را
توجیه کنند.
پس از جنگ سرد ،غرب ناتو را گسترش داد و آن را به والدیمیر پوتیب تحمیل
کرد .اتحادیه اروپا در تتش است که تا مرزهای روسالیه گسالترش پیالدا کنالد .مالردم
غرب که در یک «جهان پساتاریخی» کاله در آن سیاسالت خالارجی اساسالا در مالورد
تجار  ،حقوق بشر و عدم گسترش ستحهای هسالتهای بالیب آنهالا اسالت ،زنالدگی
قلمرو خارجی قائل نیستند .ایب درک را باید ریشه بنیادی سوءتعبیر و سوءبرداشالت
بهوسیله غرب در مورد روسیه دانست که از توجه کافی به ماهیت «بدبینانه دسالتگاه
جبری مناف

ئوپلیتیک» رهبران روسیه بیبهره است ).(Ioffe, 2014

 .3گذشته قابل بهرهبرداری
منازعه ب رگ قرن نوزدهم ،جنگ کریمه در حدفاصل سالهالای  1314-1311بالود کاله
امپراطوری ت ار را در برابر امپراطوریهای سنتی اروپا ،فرانسه و انگلسالتان و همچنالیب
عثمانی قرارداد .حدود هفتصدوپنجاه ه ار نفر جان خود را از دست دادند که بالیش از
دوسوم آنان روس بودند .ایب جنگ «حس ناخشنودی» تاریخی روسیه نسبت به غرب
را تشدید کرد .اینکه چگونه مسیحیان اروپایی اتحالاد بالا امپراطالوری عثمالانی را بالرای
) (Figes, 2010: xxiچالش منطقه نفوذ روسیه باله سالهولت پالذیرا شالدند .اینکاله امالروزه
والدیمیر پوتیب رهبر قدرتمند روسیه خود را محق میداند که نیرو به کریمه بفرسالتد و
سند الحاق ایب شبه ج یره به روسیه را امضالاء کنالد و دخالالت و حضالور کشالورهای
غربی در اوکرایب را با حساسیت دنبال نماید ،مالیبایسالتی کمتالریب تعجالب را باله بالار
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میکنند

)2014

 (Mead,کمتریب اعتباری برای نگالاه تالاریخی و ئوپلیتیالک روسالیه در
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آورد .کشوری با  111ه ار کیلومتر مرب که پس از روسیه بیشتریب وسالعت ارضالی را
در اروپا دارد و با کمتر از  11میلیون جمعیت مرزهای جنوب غربی روسیه را پوشالش
داده ،بخش مهمی از تاریخ روسیه را به خود اختصا

داده است .از قرن هیجالدهم و

از زمان کاتری کبدر بخش وسیعی از ایب سرزمیب باله امپراطالوری روسالیه ضالمیمه و
برای سدهها انبار غله امپراطوری شد .روسیه و اوکرایب بهموجب تالاریخ درهالمتنیالده،
بسیار بر هم تأثیرگذار بوده و هستند .اوکرایب نقش حائل را بیب روسیه و شالرق اروپالا
بازی میکند و جایگاه مهمی در ئوپلیتیک اوراسیا دارد .مسالیحیت ارتالدوکس مسالتقر
در روسیه در سال  1147در کیف از طریق قسطنطنیه مستقر شد .شکلگیالری انقالتب
رنگیب (نارنجی) در سال  3113مسکو را متوجه آسیبپالذیری شالدید ئوپولیتیالک در
رسیدن ویکفوریوهینکو بالهعنالوان نماینالده

مرزهای جنوب غربی خود کرد .به قدر

نیروها و گروههای اروپامحور مستقر در غرب اوکرایب برای مسکو روشب ساخت کاله
جایگاه گروههای روسی محور مستقر در مناطق شالرقی اوکالرایب در مسالیر بالهحاشالیه
رانالالده شالالدن در معالالادال قالالدر اسالالت .هرچنالالد منازعالالا

دو جنالالاح اروپالالامحور و

روسگرا پس از سال  3111منجر به «محالو ایالدهآلیسالم انقالتب نالارنجی  »3113شالد
) ،(Diuk,2012:8اما مسیری که نخبگان حاکم اوکراینی در برابر خود ترسیم کالرده بودنالد
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برای روسیه روشب کرد که درنهایت به ناتو و اتحادیه اروپا ختم خواهد شد .نخبگالانی
که در مناطق غربی اوکرایب پایگاه قدر

داشتند ،ترجیح فکری (لیبرالیسالم) و تالرجیح

مکانی (دوری از مسالکو و الحالاق باله اروپالا) را بالهصالراحت مشالخص کالرده بودنالد.
«انتخابها برپایه ترجیحا

شکل میگیرند .ترجیحا

ازیکسو متالأثر از شالرایط و از

سوی دیگر ریشه در نو زندگینامه دارند و تعییب میشوند» ).(Alden, 2012: 3
تظاهرا

گسترده در میدان استقتل کیالف و درنهایالت عقالبنشالینی ویکفیور

یانوکوویچ و حامیان او که رنگ آبی را سمبل خود قالرار داده بودنالد ،بالرای مسالکو
زنگ خطر را به صدا درآورد .پیروزی انقتب نارنجی نشان داد که امریکالا و غالرب
در شرف تسخیر وسی تریب سرزمیب اروپایی جذبنشده باله نالاتو و اتحادیاله اروپالا
هستند .هماوردی خیابانی در بطب انتخابا

سال  3113در کیف بالهروشالنی تمالام و

بهوضوح «جدایی بیب اوکراینیزبانهای مستقر در غالرب و روسزبالانهالای منالاطق
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شرقی اوکرایب را بهنمایش گذاشت»

)228

 .(Yekelchyk, 2007:البتاله ایالب جالدایی کاله

ریشه در سیاستهای ت اری و اقداما

ملیگرایانه روسها داشته از قدمت تالاریخی

برخوردار است .از زمان تصرف ایب سرزمیب توسالط کالاتریب کبیالر زمیناله تعالارض
ایجاد شد  .روسیه با کنترل ایب سرزمیب عمت انبار غله اروپا را به کنترل کامالل خالود
درآورد 13« .درصد کل صادرا

گندم امپراطالوری روسالیه و  33درصالد کالل ذر

مورد نیاز امپراطوری ت اری از اوکرایب بهدست میآمد» ).(Magosci, 2010: 6
کاتریب دوم در دهه  1731با ملبس کردن کشاورزان اوکراینی به کسو

رعیتالی

) (Yurkevich, 2013: 3و تبدیل ایب جغرافیا به یکی از ب رگتریب منالاب درآمالدی ،باله
استحکام استبداد ت اری و درعیبحال باله شالکل نگالرفتب انقالتب صالنعتی بالهدلیالل
وابستگی شدید دربار به مناب به دست آمده از کشاورزی در روسالیه کمالک فراوانالی
کرد .بهدلیل ایب تنگاتنگی تاریخی است که حساسیت خاصی نسبت به اوکرایب پس
از استقتل ایب کشور در میان صاحبان قدر

در مسکو وجود دارد .ایالب حساسالیت

در طول سالها بهسبب عملکرد رهبالران اروپالامحور و تالتش آنالان بالرای ورود باله
را طی کرده است .آگاهی به ایب واقعیت که پس از سدهها حضور مسالتبدانه روسالیه
در اوکرایب از دوران ت اری تا پایان دوران شوروی ،در کیف تعداد مدارسالی کاله باله
زبان روسی باشند از چند عدد تجاوز نمیکند و تنها کسانی میتوانند ثبتنالام کننالد
که حتما یکی از والدیب آنها روسزبان باشند ) (Fournier, 2012: 5عمق فاجعه را برای
رهبران کرملیب برجسته میسازد .اینکه پس از سقوط ویکتالور یالانوکوویچ بالهدنبالال
تظاهرا

گسترده در میدان استقتل (میدان اروپا) کیف و به قدر

موقت بهسرعت دستور داده شد جایگاه زبان روسی در مراودا

رسیدن حکومت
اداری کشور تنال ل

یابد بهخوبی نشان از ایب دارد کاله هالدف ،تشالدید فراینالد روسالیزدایالی و تسالری
حرکت بهسوی اتحادیه اروپالا در میالان بخالش وسالیعی از نخبگالان اوکالرایب اسالت.
بهکارگیری اهرمهای اقتصادی بهویاه خودداری از اف ایش قیمت گالاز صالادراتی باله
اوکرایب و موافقالت والدیمیالر پالوتیب بالا اعطالای وام  11میلیالارد دالری در راسالتای
تقویت حکومت ویکتور یانوکوویچ بهخوبی نشان میدهد کاله روسالیه تمالام تالتش
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منظومه نظامی و اقتصادی غرب و یکپارچگی در ایب منظومه همواره سالیر صالعودی

خود را برای جلوگیری از حرکت بهسالوی غالرب از طریالق تقویالت حکومالتهالای
روسگرا و تضعیف گرایشهای اروپامحور درکیف بالهکالار گرفالت .حکومالتهالای
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اروپامحور خواهان نهادینه ساختب ارزشهای لیبرال و یکپارچگی اقتصادی در اروپالا
از طریق عضویت در اتحادیه اروپا می باشند تا با ایجاد موان ساختاری ،وابسالتگی و
درنتیجه کنترل روسیه را بهطور کامل قط کنند .نالو حکومالت و سیسالتم اقتصالادی
حالالاکم نقش الی اساسالالی و کلیالالدی در شالالکل دادن بالاله رجحالالانهالالا و اولویالالتهالالای
تصمیمگیرندگان دارد ).(Goldsmith, 2005: 2
اما شکاف وسی اجتماعی که در بطب آن انقتب رنگی فرصت تجلی پیدا کرد،
صعود نخبگانی را به مدار قدر

ممکب ساخت که برنامه و سیاست خود را حرکت

در مسیر بازسازی گستره سیاسی اوکرایب طراحی کرده بودند .به قدر
نشان داد که جامعه در مورد موضوعا

رسیدن آنان

اساسی و بهویاه «گرایش بهسوی روسالیه و

دموکراسی که محورهای بینش انقتب نارنجی بودند» ) (Mitchell, 2012: 9تقسیم شده
است .از منظر گرایشهای روسستی  ،که تجربه تاریخی حاکمیالت روسالیه را بنیالان
عقبافتادگی اقتصادی و ت ل ل ارزشهای مدنی میدانند ،هالدف از انقالتب رنگالیب
سال  3113گام گذاشتب در مسیر انقتب فرانسه است و آن هم چی ی ج ورود باله
فرایند «ملی کردن سیاست» در اوکرایب پس از قرنها ساللطه نیسالت ).(Hillis, 2013: 1
شورش اجتماعی که در نوامبر  3114پس از عقبنشینی ویکتور یانوکوویچ بهدنبالال
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اعمال فشار والدیمیر پوتیب برای لغو امضای موافقتنامه پیوند تجاری با اتحادیه اروپا
ال که مسیر الحاق نهایی اوکرایب را هموار میکرد ال رخ داد ،رهبران روسیه را متوجاله
ایب نکته کرد که کیف ،گهواره ساله ملالت اسالتو شالرقی (روسالیه سالفید ،روسالیه و
اوکرایب) درصدد جایگ ینی هویت روسی با هویت اروپایی اسالت و اینکاله اسالتقرار
ناتو و اتحادیه اروپا در مرزهای جنوب شرقی روسیه بهشد

تتش اوکرایب برای «متوازن کردن» تمایل به غرب با گرههالای فرهنگالی و تالاریخی
با اوراسیا استو بهویاه با روسیه

)2002: 1

 (Moroney,نتیجهای ج ناکامی را رقم ن ده

است .به همیب روی باید گفت بحران در روابط روسیه و اوکرایب ،در حالال حاضالر
کامت اجتنابناپذیر شده است .گرههای تاریخی درحال باز شدن میباشند.
تاریخی که شکلگیری آن سدهها طول کشیده حالال باله عامالل اصاللی تالنش و
بهکارگیری قدر
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محتمالل شالده اسالت.

نظامی بهوسیله مسکو تبدیل شده است .از سال  1113که روسالیه

وارد شرق اوکرایب شد ،یک قرن و نیم توسعه بهسوی جنوب سرانجام روسیه را باله

کریمه رساند .ایب سیاست توسعهطلبانه که در طول چند قرن دنبالال شالد و فراتالر از
اوکرایب را دربرگرفت هرساله سرزمینی به وسعت هلنالد امالروزی را باله امپراطالوری
ت اری متصل کرد ).(Clark, 2014
با توجه به اینکه هویت یک پدیده ثابت و تالاریخی نیسالت و همالواره عالوض
میشود باید گفت که ماهیت هویالت «شالرایطی» ) (Plokhy, 2010: 5اسالت و کالرملیب
گ ینهای ج اعمال فشار و بهکارگیری قدر

نظامی برای جلوگیری از نهادینه شدن

ایب هویت جدید اروپایی اوکرایب از طریق ورود به ناتو و اتحادیه اروپا ندارد.
 .1سایه سنگین تاریخ و جغرافیا
سیاست روسیه در قبال کریماله کاله درنهایالت بالهدنبالال رفرانالدوم و تأییالد اکثریالت
قریببهاتفاق رمیدهندگان به روسیه ملحق شد ،بسیاری را در غرب شگفتزده کرد
و آن را رفتاری «غیرعقتنی» دانستند .جالب اینجاست کاله ایالب نگالاه و ارزیالابی در
باالتریب سطوح تصمیمگیری در اروپا و امریکا بسیار مطرح شد .ایب مسئله با توجاله
سقوط اتحاد جماهیر شوروی که چند سده متالوالی را دربالر مالیگیالرد و پایالداری و
استواری ایب نو تفکر کامت قابل توجه است .صدراعظم آلمان آنجیالمرکیل بیالان
داشت که ایب عمل والدیمیر پوتیب نشان میدهد کاله او «در جهالانی دیگالر زنالدگی
میکند» .وزیر امور خارجه سابق امریکا هدالریکلدنفو عمل ضمیمه کردن بخشالی
از سرزمیب کشوری مستقل آن هم در قاره اروپا را مربوط به ویاگیهالای شخصالیتی
فردی دانست که کنترل زرادخانه هسالتهای را در اختیالار دارد کاله اگالر تعالداد و اثالر
تخریبی آن در تاریخ بشری بیهمتا نباشد مطمئنا با ظرفیت هستهای ایالاال

متحالده

امریکا برابری میکند« .پوتیب فالردی کلالهشالق امالا زودرنالج اسالت» ).(The Hill, 2014
والدیمیر پوتیب بهخوبی با تاریخ اروپا و اینکه کشورهایی مانند انگلستان ،فرانساله و
آلمان بودند که منطق سیاسالت قالدر هالای بال رگ را حیالا

تئوریالک و عملیالاتی

بخشیدند ،آشناست .در چارچوب منطق نیاز قالدر هالای بال رگ اروپالایی بالود کاله
سیستم کنسر

در قرن نوزدهم عصر طتیی خالود را تجرباله کالرد و سیاسالتمداران

فرانسوی ،انگلیس و ...به تقسیم سرزمیبها و تعییب حالوزه نفالوذ پرداختنالد .تالاریخ،

سیاست خارجی روسیه در قبال اوکراین :گریزناپذیری بحران  حسین دهشیار

به نگرش روسها به روابط بیبالملل از زمان شالکلگیالری دولالت تال اری تالا زمالان
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نقش تعییبکنندهای در شکل دادن به جهانبینی روسها داشالته و حالوادث اوکالرایب
مشخص کرد کاله متحظالا
روسها بازی میکند .متحظا

تالاریخی چاله وزن سالنگینی در شالکل دادن باله رفتالار
تاریخی در غرب اروپا هم نقش تعیالیبکننالدهای در

جهت دادن به رفتارهای امروزی قدر های ایب منطقه دارد ،اما تفاو

اصاللی نبایالد

نادیده انگاشته شود.
دو جنگ جهانی و بسیاری دیگر از نابخردیهای انسالانی رهبالران اروپالایی در
غرب ایالب قالاره را متقاعالد کالرد کاله امنیالت نیازمنالد اصالتح سالاختارها ،نهادهالا و
ارزشهای منسوخ در درون کشور است .صالتبت داخلالی (سالطح بالاالی تحصالیل،
خرید بالاالی فالردی ،دسترسالی باله سالتمت ،تعامالل ارزشالی ،تنالو و تکثالر

قدر

رسانه ای ،تضمیب حقوق سیاسی و مدنی در چارچوب قوانیب و پذیرش اصل تقالدم
حقوقی و زمانی شهروندا ن باله حکومالت) مسالیر حرکالت را بالرای سالاختار قالدر
هموار میسازد .امنیت براساس دو شرط تحقق مییابالد :وجالود شالرط الزم

بهشد

(توان نظامی و اقتصادی) و وجود شرط کافی (صتبت داخلی) .اما به دالیل فراوانی
ایب تحول فکری هنوز در میان نخبگان حاکم روسیه اعتبار نیافته است .با وقوف باله
ایب مهم است که باید بدانیم تجارب تاریخی ،روسها را در برداشالت اقتدارگرایاناله
فصلنامه روابط خارجی  سال ششم  شماره اول  بهار 3131

در صالحنه داخلالی و اهمیالت ف اینالده ئوپلیتیالک در قلمالرو بالیبالمللالی

از قدر

مصممتر کرده اسالت .والدیمیالر پالوتیب از ورای لنال

ئوپلیتیالک و تالاریخ ،حالوادث

اوکرایب را ارزیابی میکند درحالیکاله غالرب تظالاهرا

در میالدان اسالتقتل (میالدان

یورو) در قلب کیف را تجلی شکلگیری هویت لیبرال در میالان مالردم و احتالرام باله
حق تعییب سرنوشت یافته است .والدیمیالر پالوتیب در دنیالایی زیسالت مالیکنالد کاله
تاریخی است و رفتارها ،بهشد

بهشد

متکی به قیاسهای تالاریخی اسالت« .هماله

چی در کریمه نشانگر غالرور و تالاریخ مشالترک مالا اسالت .اینجالا محلالی اسالت کاله
مسیحیت ارتدوکس پذیرفته شد ...که زیربنای ارزشهای انسانی ،تمدنی و فرهنگالی
که مردم اوکرایب با روسیه سفید و روسیه را متحد میکند را از قبل مشخص نمالود»
)2014

 .(Putin,ایب گفته والدیمیر پالوتیب بالهوضالوح اهمیالت تعیالیبکننالده مناسالبا

تاریخی در شکل دادن به ارزشهای حیا بخالش رفتالار رهبالر روسالیه را مشالخص
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میکند.

ارزشها و اعتقادا  ،نقش بارزی در شکل دادن به رفتارهای بیبالمللی رهبران
ایفا میکنند .رفتارها و بیانا

در باالتریب سالطوح تصالمیمگیالری در خالتء ،هویالت

نمییابند بلکه متأثر از الگوهای ارزشی در جامعاله هسالتند .جالدا از اینکاله سیاسالت
خارجی روسیه را در قالب چه مالدلی بخالواهیم تحلیالل کنالیم ،نالاگ یر بایالد توجاله
مبسوطی به مبانی ارزشی تصمیما

داشته باشیم .حتی اگر تا ایب حالد پالیش نالرویم

که به الگوهای ارزشی جایگاه قدر

توضیحی بدهیم ،نباید انکار کرد که ارزشها و

اعتقادا  ،بسیار تأثیرگالذار هسالتند .تالاریخ روسالیه و ویاگالیهالای جغرافیالایی ایالب
سرزمیب بهشد

در شکل دادن به فرهنگ سیاسی و چشماندازهای رهبران سیاسالی

تأثیرگذار بوده است .درک مبانی ارزشی رفتارها در قلمرو سیاست خارجی بالهطالور
اعم و سیاست انضالمام کریماله باله روسالیه چنالدان پیچیالده نیسالت .ارزش ،ماهیالت
تجوی ی دارد؛ به ایب معنا که به اینکه فرد چه نو رفتاری را پی بگیالرد و یالا منفالی
تلقی کند ،جهت میدهد .محتوای ارزش عمت سه کار را انجام میدهالد
)4

(McCormic,

پدیدهها و یا شرایط را کاذب یا حقیقالی «توصالیف» کنالد .همالیب ماهیالت توصالیفی
ارزشهای تصمیمگیرندگان روسی است که آنهالا را متقاعالد کالرده شالرایط اوکالرایب
واقعیتی غیرقابل اغمالاض اسالت .ارزشهالای مسالتقر در یالک جامعاله درعالیبحالال
چارچوبی را بهوجود میآورند که در بطب آن خوب یا بد بودن شالرایط و پدیالدههالا
«ارزیابی» میشود .پش از یکصدوشصت سال والدیمیر پوتیب در چارچوب توصیف
و ارزیابی شرایط ،از همان سیاستی جانبداری کرد که دولت تال اری را در برابالر ساله
امپراطوری عثمانی ،فرانسه و انگلستان قرار داد تالا جنالگ کریماله را اجتنالابناپالذیر
بیابد .اعتقادا

بنیادیب ،ارزشها را حیا

شکل دادن به محتوای ایالب اعتقالادا

میدهند و تاریخ نقش تعیالیبکننالدهای در

داشالته اسالت .عملکالرد روسالیه در کریماله و

بهطورکلی در مورد اوکرایب بهوضوح نشالاندهنالده تأثیرگالذاری ف اینالده متحظالا
تاریخی بر جهتگیریهای سیاست خارجی روسیه است .نقش پیشالینه تالاریخی در
شکل دادن به هویت روسها و تعاریفی که تصمیمگیرندگان ایب کشور از شالرایط و
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 :2014:توصیف ،ارزیابی و جانبدارای .یکی از عملکردهای ارزش ایالب اسالت کاله

پدیدهها در ورای مرزهای خود میکنند در طول سدهها فرصتها و محدودیتهالای
سیاست خارجی مسکو را رقم زده است.
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در کنار اهمیت فراوان سابقه تاریخی در هویت بخشیدن به سیاسالت خالارجی،
مرلفه مهم دیگر ،اعتبار متحظا

ئوپلیتیک برای رهبالران روسالیه اسالت .معمالاری

سیاست خارجی روسیه از گذشته تا امروز دو پایه داشته است .در کنالار متحظالا
تاریخی توجه همیشه معطوف به مقوله ئوپلیتیک بوده اسالت .چاله در دورانالی کاله
«آگاهی امپراطوری» در عصر ت ارها شکل گرفت و در دوران شوروی تداوم یافت و
چه امروزه که «آگاهی ملی» وجود دارد ،بدون وقفه شاهد تنیدگی همهگیالر اهمیالت
جغرافیا با هویت ملی بودهایم .درک ئوپلیتیالک از واقعیالا

بالیبالمللالی و قالارهای

همیشه برای روسها بهعنوان اصل کاردینال در سیاست خارجی بالوده و باله همالیب
روی در سیاست خارجی روسیه در رابطه بالا محالیط بالیبالمللالی در طالول سالدههالا
همواره رابطه دیالکتیکی بیب ئوپلیتیک و اقداما

را متحظه کردهایم .تجلی بسالیار

محدود ایدهآلیسم در شاکله سیاست خارجی و جایگاه رفیال واقال گرایالی حتالی در
عصر حاکمیت ایدئولو ی کمونیستی بهوضوح بازتاب اهمیت ئوپلیتیالک در شالکل
دادن به استراتای رهبران حاکم بر ایب سرزمیب اسالت .در مالورد اقالداما

والدیمیالر

پوتیب درباره تسهیل تنش در نواحی شرقی اوکرایب که روستبارها در آنجا متمرکال
میباشند و الحاق کریمه به روسیه ،انضباطبخالش سیاسالتهالا ناله ایالدهآلیسالم بلکاله
فصلنامه روابط خارجی  سال ششم  شماره اول  بهار 3131

واق گرایی محض با توجه به خوانش شرایط منطقهای و جهانی بوده اسالت« .منطالق
ارضی قالدر » باله همالان انالدازه از اهمیالت کلیالدی در سیاسالت خالارجی روسالیه
برخوردار است که «منطق سالرمایهداری قالدر » بالرای رهبالران امریکالا اعتبالار دارد.
روسیه ازیکسو امنیت خود را در چارچوب یک نظم جغرافیایی تعریف مالیکنالد و
از سوی دیگر فرصت برای سلطه و یا بسط ساللطه فرامالرزی را تنهالا در چالارچوب
نظم جغرافیایی امکانپذیر میداند .با درنظر گرفتب ایالب واقعیالت اسالت کاله متوجاله
میشویم چرا چنیب اهمیتی به برداشت ئوپلیتیک در طراحی استراتای روسالیه داده
شده است« .استراتای کتن دربرگیرنالده اولویالتدهالی اهالداف در قلمالرو سیاسالت
خارجی ،مشخص کردن مناب موجود و بالقوه و تعییب برنامه بالرای بهالرهبالرداری از
مناب در راستای تحقق اهداف است

)2006: 1

 .(Dueck,استراتای والدیمیالر پالوتیب از

همان آغاز کامت مشخص بود و آن هم جلوگیری از رسیدن مرزهای اتحادیاله اروپالا
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به مناطق غربی روسیه با استفاده از اهالرمهالای اقتصالادی ،مت لال ل کالردن حکومالت

موقت طرفدار غرب در کیف با تحریک روسزبانان در مناطق شرقی اوکرایب بالرای
درخواسالالت رفرانالالدوم و اسالالتفاده از ظرفیالالتهالالای نظالالامی روسالالیه از قبیالالل پایگالالاه
گواردسکوی در کریمه و نیروهای شبهنظامی در منطقه بود .اهداف ،کامت مشالخص
بودند ،زیرا در چارچوب درک تاریخی حیا

یافته و در طالول قالرون و دلمشالغولی

ئوپلیتیک از زمان پتر کبیر تاکنون طراحی شدهاند .والدیمیر پوتیب منالاب در اختیالار
را بهطور سیستماتیک در راه تحقق اهداف بهکار گرفت و بهدلیل تقارن بیب ایالب دو،
از ایب ظرفیت و قدر

مانور برخوردار بود کاله ایالب تهدیالد رهبالران امریکالا را کاله

روسیه درحال زیر پا گذاشتب خط قرم ]امریکالا[ اسالت ) (Paco, 2014نادیالده بگیالرد.
وقوف او به محدودیتهای استراتایک امریکا ،نیازهای ف اینده کمپانیهای اقتصادی
اروپا و بهویاه آلمالان باله تجالار

بالا روسالیه ،وابسالتگی غیرقابالل نادیالده انگاشالتب

شهروندان اروپایی به گاز واردشده از روسیه و برخوردار نبودن امریکالا از وجاهالت
اختقی بهدنبال سوءاستفاده باراکاوبامیا از قطعناماله سالازمان ملالل بالرای دفالا از
متحظا

تاریخی و دغدغههای ئوپلیتیک قادر به نقض حاکمیت اوکالرایب شالوند.

«کشورهای قدرتمند همگی بههم شباهت دارند» ).(Zakaria, 1998: 3
واقعیا

جغرافیایی در طول تاریخ روسیه بهشد

الهامبخش رفتارهای رهبران

ایب سرزمیب بودهاند .از نظر تصمیمگیرندگان از پترکبیر تا والدیمیر پوتیب متحظا
جغرافیایی نقطه آغازیب برای شرو فهم و درک هالر موضالو و یالا پدیالدهای بالوده
است  .ایب شاید تا حدود زیادی روشنگر ایب نکته باشد که چالرا روسهالا بالرختف
امریکاییها دغدغه کمتری بالرای «اشالاعه» نهادهالا ،ارزشهالا و سالاختارها و توجاله
فراوانی به مقوله ئوپلیتیک میکنند .رهبران روسیه به «تسلسالل» و «ترتیالب» بسالیار
اهمیت میدهند از ایب زاویه قطعا جغرافیا مکان نخسالت را بالرای درک هالر چیال ی
اشغال میکند .در طول تاریخ روسها ازجملاله والدیمیالر پالوتیب جهالان را از لنال ی
نگریستهاند که رئوس آن در مقاله «پاشنه جغرافیالایی تالاریخ» در سالال  1113مطالرح
شد .در ایب مقاله بر اهمیت کلیدی اوراسیا تأکید شد و اینکه ترتیبا
بیب کشورهای دریایی اروپایی و قدر
معناست که در بطب ترتیبا

قالدر  ،نبالرد
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مخالفان معمرقذاقی ایب امکان را برای رهبران روسیه فالراهم آورد کاله در راسالتای

زمینی روسیه را دربر مالیگیالرد .ایالب بالدان

جغرافیایی است که «مبارزه برای فضا و قدر » شالکل
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میگیرد

)2014

 .(Kaplan,رفتار تهاجمی روسیه در مورد بحالران اوکالران و خالودداری

ایب کشور از احتالرام باله تمامیالت ارضالی اوکالرایب اساسالا بایالد برخاسالته از «شالم»
ئوپلیتیکی رهبران مسکو دانسته شود.
واقعیا

ئوپلیتیکی روسیه در طول تاریخ ایب کشور «متب» دائمی و همیشالگی

را برای حیا

بخشیدن به سیاست خارجی و اصوال رفتارهای فرا مرزی روسالیه تالا

حدود زیادی فراهم آورده است .در چارچوب ایب متب است که بهسهولت میتالوان
متوجه شد که چرا والدیمیر پوتیب سقوط اتحالاد جمالاهیر شالوروی را «بال رگتالریب
فاجعه ئوپلیتیک قرن بیستم» ) (Krauthammer, 2014نامید.
ساختار قدر

در روسیه با درنظر گرفتب ایب متب تحلیلی است کاله در هالر دو

برهان حداقلی و حداکثری ،بهضرور

اوکرایب را یک شرطبندی (قمار) استراتایک

قلمداد میکند .در شکل حداقلی باید گفالت ،روسالیه بالرای اینکاله باله حالس نالاامنی
استراتایک تاریخی خود غلبه کند چارهای ج ایب ندارد که الحاق اوکرایب باله نالاتو
را غیرممکب و الحاق ایب کشور به اتحادیه اروپا را بهشد

پره ینه سازد .امریکالا و

لهستان بارها از الحاق اوکرایب به ناتو دفا کردهاند که بهدلیل حساسالیت روسالیه بالا
بیتوجهی آلمان ،فرانسه و انگلستان روبهرو شده است .در شکل حالداکثری روسالیه
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میداند که درصورتیکه خواهان برپایی امپراطوری باشد ایب کار بدون ضمیمه کردن
و تصرف اوکرایب امکانپذیر نیست .روسها چه خواهان توازن غرب باشالند و چاله
خواهان بهدست آوردن هامونی در قاره ،راهی ج ایب ندارند که نگاهی محوری باله
اوکرایب داشته باشند .ایب امر کامت منطبق با منطق جغرافیایی قدر

روسهالا اسالت

که بر اهمیت سرزمیب تأکید دارد .ایب بالدان معناسالت «کاله اسالتراتایهالای نظالامی،
دیپلماتیک و سیاسی توسط دولت استفاده میشالود ...در شالرایطی کاله آن دولالت در
تتش برای کسب مناف و تحقق اهداف خالود در صالحنه جهالانی اسالت»

(Mercille,

).2008: 575
وقوف به ایب مهم که روسها از ورای لن

ئوپلیتیک پدیدههالا و شالرایط را در

سطح قاره بهطور اخص و در گستره جهانی بهطور اعالم باله ارزیالابی مالینشالینند در
طول تاریخ ایب کشور منجر به شکلگیری احسالاس نالاامنی ف اینالده اسالتراتایک در
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میان رهبران ایب سرزمیب شده اسالت .تالا زمالانیکاله دولتمالردان اوکراینالی براسالاس

«ملیگرایی علمگرا» به روابط خود با روسیه و غرب جهت میدادند ،کمتریب دغدغه
در مورد چالش روسیه در منطقه تاریخی نفوذ یعنی اوکرایب بهوسالیله غالرب وجالود
داشت .از زمان استقتل تتش رهبران اوکرایب ایب بود کاله بالا گسالترش تمایالل باله
غرب در میان بخش زیادی از مردم و نخبگان ایب کشور ،نوعی توازن میالان آنالان و
گروههای متمایل به اوراسیای استو بهویاه روسیه ایجالاد کننالد .ال امالا

اقتصالادی،

گری ناپذیری ن دیکی به غرب را برای رهبران اوکرایب به یک اصالل تبالدیل سالاخته
است .از سوی دیگر آنان آگاه هستند که از نظر تاریخی تتش برای دوری از مسکو
از نقطهنظر روانی برای روسیه بههیچروی پذیرفتی نیسالت« .در میالان روسهالا ایالب
نگاه کلیشهای به اوکرایب بهعنوان بخشالی از روسالیه و اصالوال منطقاله نفالوذ روسالیه
همچنان پابرجاست» ).(Solchanyk, 2001: 11
اما اقدام روسیه برای ضمیمه کردن کریمه به خاک خود نشالان از ایالب دارد کاله
نتیجه تتش برای توازن ،یک شکست سنگیب بیش نبوده است .انقتب نارنجی سال
ایب کشور به ویاه در مناطق غربی کشور نگاه به غرب را اولویالت بخشالیدهانالد و از
نادیده انگاشتب تعلقا

مشترک تاریخی ابایی ندارند .بههمالیبروی روسهالا اصالوال

واکنش مردم به نتالایج انتخابالا

در ایالب سالال را یالک انقالتب نمالیداننالد و آن را

کودتایی میدانند که از سوی غرب تحریک شد ) .(Oliker, 2009: XVIبههرحال مسکو
با توجه به واقعیتهای پیش رو مد هاست متقاعد شده است که غالرب در تالتش
برای محاصره و من وی ساختب روسیه میباشد .در ایب چارچوب باید پالذیرفت (بالا
توجه به الگوهای تاریخی و مشاهدا

در برابر) که «دنیای مالا ،جهالان ئوپلیتیالک و

رقابت قدر ها است که متناسب با شرایط منحصر به فرد روسالیه اسالت»

(Graham,

) .2014مکتب قدر های ب رگ که تفکر استراتایک مسلط بهطور تاریخی در روسیه
است ،مبتنیبر ایب اعتقاد کلیدی است که تنها کشورهای ب رگ و قدرتمند میتواننالد
سیاست خارجی مستقل را پی بگیرند .پس تتش رهبران اوکرایب بالهدنبالال انقالتب
نارنجی  3113برای دوری از مسکو سیاستی نبوده که بهطور مسالتقل طراحالی شالده
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 3113برای روسها روشب ساخت که اکثر شهروندان اوکراینی و بسیاری از نخبگان

باشد بلکه باید آن را بخشی از سیاست گسترش نالاتو باله شالرق و گسالترش حالوزه
عملیاتی اتحادیه اروپا یافت .رهبران روسیه با درنظر گرفتب ایب نکته کاله کشورشالان
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فاقد «مرزهای استراتایک» است

)2007: 27

 (Legvold,متوجه هستند کاله روسالیه ایالب

توان را ندارد که به دفا خط مقدم در مرزهای خالود تکیاله کنالد .روسهالا از سالال
 3113به بعد اوکرایب را داالنی یافتند که غرب در صدد طراحی تجاوز به روسالیه از
طریالالق آن اسالالت .اگالالر ایالالب بالالاور را قبالالول کنالالیم کالاله «در ئوپلیتیالالک ،منازعالالا

و

کشالمکشهالای بال گ تکالرار مالیشالوند» ) ،(Noonan, 2014روسالیه والدیمیالر پالوتیب
تتشهای غرب در اوکرایب را کامت تهدیدکننده یافالت .پالس «ساله برناماله»

(Mead,

) 2014طراحیشده توسط غرب که از دید رهبر روسیه اب ار به حاشیه رانالدن روسالیه
تلقی میشدند با مخالفت مسکو روبالهرو شالدند .نخسالتیب برناماله ترغیالب ویکتالور
یانوکوویچ از سوی غرب برای امضای توافقنامه تجار

با اتحادیه اروپا بود .دومالیب

برنامه غرب کمک به تظاهرکنندگان در نوامبر  3114در میدان استقتل بالود تالا آنالان
موفق به فراری دادن یانوکوویچ و استقرار حکومت غربگرا شوند .روسیه با تشویق
رفراندوم در کریمه ،دولت برسرکارآمده در کیف را از همان آغاز در موض انفعالالی
قرار داد .برنامه سوم غرب تتش برای کشاندن اوکرایب و روسیه به پای می مالذاکره
بود.
در دوران جنالالگ سالالرد دولتمالالردان شالالوروی کنتالالرل اروپالالای شالالرقی را اصالالل
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اجتنابناپذیر برای حفظ امنیت کشور قلمداد کردند و بالر همالیب اسالاس غالرب باله
واکنش خشونتبار در برابر ورود تانکهای روسی در  1111به مجارستان 1117 ،به
چکسلواکی دست ن د .امروزه هم رهبران روسیه در چارچوب نظم ئالوپلیتیکی کاله
اساس استراتای کتن آنها است الحاق کریمه و تشویق ناآرامیها در نالواحی شالرقی
اوکرایب را اجتنابناپذیر یافتهاند.
 .2مبانی ناکامی سیاست امریکا
ورود باراک اوباما به کاخ سفید در انویه  3111برای بسیاری بهمعنای آغالاز فصاللی
نویب در روابط بیبالملل بهویاه در روابط امریکا با قدر های ب رگ ترسیم شد .در
یکی از نخستیب گامها دولت امریکا به اعتم سیاست «دوباره تنظیم ساختب» روابالط
با روسیه پرداخت .ایب نگاه در سطوح ارشد تصمیمگیری و بهویاه در وزار

امالور

خارجه تحت کنترل هیتری کلینتالون بسالیار مطالرح بالود کاله بایالد تعریالف روسالیه

011

بهعنوان رقیب جای خود را به روسیه بهعنوان شریک بدهالد .در همالان دورانالی کاله
باراک اوباما با دیمدفریم ودف در مورد ضرور

بهبود روابالط دو کشالور گفتگالو

میکرد ،سیاست گسترش ناتو به شرق بهطور جدی توسالط امریکالا دنبالال مالیشالد.
امریکا بهویاه عتقه شدیدی به الحاق اوکرایب به ناتو نشان داد که با مخالفت جالدی
سه قدر

برتر نظامی و مالی غرب اروپا روبهرو شد .عدم توجه رهبران امریکالا باله

حساسیتهای تاریخی و متحظا

ئوپلیتیک روسیه در رابطه با اوکرایب مشالخص

کرد که سیاستهای دوگانه دوباره تنظیم کردن روابط و تتش برای تحقالق پیوسالتب
اوکرایب به ناتو براساس یک ارزیابی نادرست از سوی تصالمیمگیرنالدگان امریکالایی
شکل گرفته است .امروزه هم شالاهد «وجالود یالک محالیط بسالیار وحشالتناک بالرای
ارزیابی نادرست»

)2014

 (DeYoung,در مورد سیاستهای روسیه در اوکرایب از سوی

رهبران غربی بهویاه امریکا هستیم .سیاستهای غرب ایب فرصت و امکالان را بالرای
روسیه فراهم آورد که به توجیه اختقی نقض حاکمیت اوکرایب و تشدید بالیثبالاتی
ساختار قدر

در اوکرایب قرار دارند .به آنها گفته شد کاله یالا اوکالرایب باله اتحادیاله

اروپا بپیوندد و یا اینکه به گ ینه دیگر یعنی بازار اوراسیا که والدیمیالر پالوتیب تبلیالغ
میکند ملحق شود .برای اینکه یکپارچگی در اتحادیه اروپا تسهیل شود اوکرایب باید
یک توافقنامه تجاری با اتحادیه امضا کند .استعداد ف اینده محیطی برای عدم چالالش
الحاق کریمه و ناتوانی غرب به رهبری امریکا در متقاعد کردن والدیمیالر پالوتیب در
خودداری از بهکارگیری زبان خشونت در بحران اوکالرایب بالهشالد

وامدار ضالعف

غرب بهویاه امریکا در «خواندن» بنیانهای نظری سیاسالتهالای والدیمیالر پالوتیب و
عدم درک «آرایش روانشناختی» رهبر روسیه است .محالیط بالیبالمللالی «متشالکل از
دولتهایی است که برای کسب قدر

تتش میکنند و در عیب اینکه سعی میکنند

قدر های ب رگ دیگر را متوازن کنند ،مناف ملی خود را دنبال مینمایند»
)16

(Mankoff,

 .2012:اما واشنگتب و دیگر قدر های غربی به می انها و شکلهای متفاو

ایب

نیاز تاریخی و روانی روسیه را کامت نادیده گرفتند و جایگاهی بهمراتالب حقیرتالر را
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در ایب کشور بپردازد .ایب رهبالران اتحادیاله اروپالا بودنالد کاله دو گ یناله را در برابالر

برای ب رگتریب بازیگر ارضی اروپا و یکی از دو غول هستهای بالیبالمللالی ترسالیم
کردند .البته باید درنظر گرفت که شرایط روسیه در دوران بوریس یلتسالیب باله قالوام
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یافتب ارزیابی غرب از روسیه بهعنوان یک قدر
زمان به قدر

رده دوم کمک فراوانی کرد .امالا از

رسیدن والدیمیر پوتیب بیکفالایتی سیاسالی گسالترده دوران یلتسالیب،

سلطه اولیگارشی مالی بر حیالا

سیاسالی روسالیه ،از بالیب رفالتب انضالباط نظالامی و

بهخطر افتادن یکپارچگی ارضی روسیه باله می انالی وسالی متوقالف شالد و صالتبت
مرک ی چه در صحنه داخلی و چه در قلمرو بیبالمللی در مسیر رشد مالداوم

قدر

قرار گرفت .از همیب زمان شاهد هستیم که رهبران روسیه برختف یک دهه نخست
پس از سقوط امپراطوری شوروی نگاه به غرب را کنالار گذاشالته و در تالتش بالرای
ایجاد ائتتفی از کشورهای اوراسیا با محوریت روسیه برآمدهاند .لذا قطعا نباید نالاتو
و اتحادیه اروپا خواهان ایب باشند که اوکرایب همان مسیری را برای ن دیکالی بیشالتر
با غرب پی بگیرد که مجارستان و یا لهستان مطلوب یافتند .اوکرایب برای روسالیه در
طول تاریخ بهشد

حیاتی بوده است.

در طول دو دهه اخیر سیاستهای امریکا بهگونهای طراحی شده اسالت کاله تالا
حد ممکب قدر

مانور روسیه را کاهش دهد .دکتریب بیل کلینتون که براساس اصل

گسترش به شرق ناتو هویت یافت حوزه فعالیالتهالای کنشالگرانه روسالیه در شالرق
اروپا را کامت محو کرد و کشورهای ایب منطقه را بهشالکلی نهادیناله جال ء مجموعاله
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نظامی امنیتی غرب کر د .گسالترش باله شالرق عمالق اسالتراتایک تالاریخی روسالیه را
بهشد

کاهش داد و ایب سرزمیب را در برابالر رخناله غالرب بالهدلیالل از بالیب رفالتب

کشورهای حائل شرق اروپا بسیار آسیبپذیر ساخت .در دوران جورجدبلدوبیو 
که سیاست خارجی امریکا محوریت دولتسازی در خاورمیاناله را متجلالی سالاخت،
شاهد تداوم سیاست محدودسازی محیط عملیاتی روسیه هستیم .باراک اوباما کاله بالا
شعار تنظیم دوباره روابط با روسیه در بطب سیاست کلی برپایی دوبالاره نظالم لیبالرال
مسیر متفاوتی را در سیاست خارجی امریکا انتخاب کالرد ،در عمالل حساسالیتهالای
روسیه و حسِ ناامنی تاریخی رهبران ایب کشور را تشالدید نمالود ،زیالرا خالطمشالی
انتخابشده توسط امریکا برای تحقق نظم ،مبتنیبر سازوکار «دستور» و به ضالرور
«سلسلهمراتبی» ) (Ikenberry, 2011: 13بوده است.
در قرن نوزدهم انگلستان در بطب سیستم کنسر  ،در صحنه بیبالمللی برتالری
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یافت و امروزه امریکا مانند انگلستان خواهان نهادینه ساختب سلطه جهانی خالود در

چارچوب یک مجموعه از مقررا  ،رویهها و نهادهای بیبالمللی لیبرالمحور اسالت.
هرچند دولتمردان امریکایی همواره اقداما

خالود را انعکاسالی از نیازهالای جامعاله

بیبالمللی قلمداد میکنند ،اما عمت شاهد استقرار «هالرجومالرج سالازماندهالیشالده»
هستیم که در بطب آن امریکا به تنظیم مناسبا

بیبالمللی

)2009: 25

 (Telo,میپردازد.

جایگاه متمای امریکا پس از سقوط نظام دوقطبی بهویالاه یکالهتالازی تکنولو یالک و
نظامی ،ایب فرصت را در اختیار امریکا قرار داد که تقسیمبندیهای حاکم در اروپا را
به چالش بکشد .روسیه بهویاه در قرن بیستم همیشه چهره برتالر یالک سالوی گسالل
تاریخی اروپا بوده است .اینکه وزیر امور خارجه آلمان بهدنبال اقالداما

روسالیه در

راستای جدا کردن کریمه از اوکرایب از «وقالو یالک تقسالیمبنالدی جدیالد در اروپالا
صحبت» کرد خود تأکید بر ایب نکته است که سنت تقسیمبندی در ایب قاره ماهیالت
تاریخی دارد.
نخستیب «جنگ تمامعیار» به مفهوم مدرن در قالاره اروپالا یعنالی جنالگ کریماله
یک سوی نبرد روسیه و در سوی دیگر قدر های فرانسه ،انگلستان و عثمانی قالرار
داشتند که مرگ  711ه ار نفر را بهدنبال داشت و ن دیک باله دو سالوم آنهالا روسالی
بودند .در دو جنگ جهانی روسها ایب تقسیمبندیها را همچنان ملموس یافتند .ایب
تقسیمبندیهای تاریخی قدر های ب رگ در اروپا بهلحاظ تمالای فرهنالگ سیاسالی،
ساختار قدر

سیاسی ،ماهیت روابط مردم و حکومت ،شیوههای مرسوم اقتصادی و

جوهره مناسبا

اجتماعی روسیه عمت گری ناپذیر بوده است .نکته مهالم ایالب اسالت

که روسیه بیشتر مورد تهاجم نظامی قرار گرفتاله و در مقالام مقایساله بالا قالدر هالای
ب رگ دیگر اروپالا بالهطالورکلی ه ینالههالای انسالانی وسالی تالری را بالهموجالب ایالب
تقسیمبندیها تجربه کرده است .در جنگ دوم جهانی که باید برجستهتالریب نمالاد و
سمبل یک جنگ تمامعیار مدرن درنظالر گفتاله شالود ،بالیب  33تالا  33میلیالون روس
کشته شدند ،درحالیکه امریکا و انگلستان درمجمو یک میلیون کشته دادند و آلمان
که مسئول اصلی کشتار و خرابی در اروپا بود بیب  7تا  1میلیون کشته داشت

(Keck,
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) (Figes, 2010: XiXکه در سال  1314آغاز شد ایب تقسیمبندی را متجلی سالاخت .در

).2014
امریکا با درنظر گرفتب جایگاه متمای بیبالمللی بهویاه در حوزههالای نظالامی و

011

تکنولو یک که عمت در یک سطح متفاو

از دیگر قالدر هالای بال رگ قالرار دارد،

بهدنبال سقوط دو نظام دوقطبی از قدر

عمل و مالانور فالروانتالری در مقایساله بالا

گذشته برخوردار شده است که ایب فضای الزم و محیط عملیالاتی مطلالوب را بالرای
سوق دادن نهایی روسیه به «خانه اروپایی» که بالوریس یلتسالیب از آن صالحبت کالرد
فراهم آورد .اما امریکا و غرب بهطورکلی ،ابتدا اولویت را به ایب دادند کاله بالهجالای
توجه اولیه به دغدغههای تاریخی روسیه به نگرانیهای تاریخی کشورهای همسالایه
روسیه توجه کردند و به همیب روی فرایند سری الحاق کشورهای شالرق اروپالا باله
سازمان پیمان آتتنتیک شمالی که اساسا بهعنوان یک نهالاد نظالامی در برابالر مسالکو
شکل گرفت ،از سوی امریکا دنبال شد .نخبگان امنیتالی ال نظالامی و از سالوی دیگالر
مسئوالن سیاسی که جهانبینی آنان بهشد

متأثر از متحظالا

تالاریخی و ال امالا

ئوپلیتیک است ،بهتدریج به ایب جم بندی رسیدند که جایی برای مسالکو در خاناله
اروپایی وجود ندارد .گسترش ناتو به شرق برای روسها روشالب سالاخت کاله شالم
سنتی آنان در مورد تتش امریکا برای محاصره در ختء شکل نگرفته و اجازه ورود
روسیه به جی 3-در سال  1113ورای یک نمالایش سالمبلیک توسالط غالرب معنالایِ
دیگری ندارد .پیشنهاد کشورهای امریکا ،لهستان و دولتهای بالتیک در سالال 3113
فصلنامه روابط خارجی  سال ششم  شماره اول  بهار 3131

برای عضویت اوکرایب در ناتو ایب حس بهحاشیه رانالده شالدن را در میالان روسهالا
مستحکمتر کرد .به قدر

رسیدن والدیمیر پوتیب پالس از تجرباله نالاموفق نگالاه باله

غرب در عصر بوریس یلتسیب را باید بهمن له تفوق و حاکمیت نگاه ملیگرایالان کاله
همیشه غرب را دشمب تلقی میکنند ،قلمداد کرد .تتش بالرای الحالاق اوکالرایب باله
بخش نظامی غرب و کوششهالای مسالتمر بالرای تسالهیل ورود اوکالرایب باله بخالش
اقتصادی غرب یعنی اتحادیه اروپا که امضای توافقنامه کیف ال بروکسل را بایالد اوج
آن درنظر گرفت ،سرانجام برای روسیه آستانه تهدید محسوب شد .تالتش دوسالویه
غرب برای یکپارچه کردن ایب سرزمیب در سالاختار نظالامی ال اقتصالادی اروپالا بالرای
روسها مشخص نمود که در صور

تحقق ایب سیاست ،محاصره کامل روسالیه کاله

طی سه ماه خطمشی استراتایک سالوی دیگالر شالکاف بالوده شالکل نهالایی خالود را
خواهد یافت .استفاده از اوکرایب توسط امریکالا و متحالدانش بالرای در «جعباله قالرار
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دادن» ) (Clark, 2014روسیه و بهعبار

دیگر محاصره روسیه با توجه به باور روسها

به منطق ئوپلیتیک قدر

تشدید تالنشهالای سیاسالی در شالرق اوکالرایب و الحالاق

شبه ج یره استراتایک کریمه ،مقر ناوگان دریایی دریای سیاه را گری ناپذیر سالاخت.
حس ناامنی که روسها بهدلیل اقدام سوی دیگر شکاف گرفتار آن شالدند ،والدیمیالر
پوتیب را به مسیری سوق داد که با وجود پیامدهای منفی در روابط با غرب و بهویاه
امریکا و برختف مفاد «یادداشت بوداپست» باله نقالض واضالح و آشالکار حاکمیالت
اوکرایب دست زنالد .براسالاس مفالاد ایالب یادداشالت کاله در سالال  1113باله امضالای
کشورهای روسیه ،امریکا ،انگلستان رسید ،ایب سه کشور متعهد شالدند کاله در قبالال
واگذاری تمام ستحهای هستهای از سوی اوکرایب« ،استقتل و حاکمیالت» اوکالرایب
را تضمیب کنند .روسها برای غلبه بر حس ناامنی که ایجادشده ،به بسالط نالاامنی در
اوکرایب کمک کردند و با نقض حاکمیت ایب کشور نهادیناله شالدن هالراس در میالان
تصمیمگیرندگان را نشان دادند.
دولت روسیه در چارچوب ایب ذهنیت تاریخی و معماری فرهنگالی حالاکم بالر
از جان روسها اولویت داشت و به همیب روی مخالفالت امریکالا را فاقالد وجاهالت
اختقی تلقی کردند و آن را بیارزش دانستند ،زیرا امریکا با رفتالار خالود نشالان داده
است که «انحصار خشونت ،قانون حاکم بر نظم بیبالملل اسالت»

)2014

.(Snegovaya,

معاون وزیر امور خارجه روسیه تا آنجا پیش رفت که بیان داشت دولت امریکا بهتالر
است خودش و دیگران را گمراه نکند و گول ن ند زیرا بهخوبی آگاه است که قطالار
پیشتر ایستگاه را ترک کرده و دادوقالهای بچالهگاناله و اشالک ریخالتبهالا چیال ی را
عوض نخواهد کرد ).(Oliphant: 2014
بروز ناآرامیها و بیثباتی در اوکرایب که از  31نوامبر  3114با آغالاز تظالاهرا
در میدان استقتل کیف کلید خالورد ،ایالب فرصالت تالاریخی را در اختیالال والدیمیالر
پوتیب قرار دادکه نگاه از باال به پاییب و تلقی روسیه بالهعنالوان یالک قالدر

رده دوم

توسط امریکا را زیر سرال ببرد و خواستار احترام نسبت به روسیه و پذیرش روسالیه
بهعنوان یک قدر

جهانی از سوی امریکا شود .اسالاس بازدارنالدگی ،دادن اطمینالان
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شکلگیری تصمیما

و اهداف به توجیه اقدام خود پرداخت .از نظر آنهالا حفاظالت

خاطر به کشور هدف اسالت .بازدارنالدگی از دو بخالش تشالکیل شالده کاله تهدیالد و
درعالالیبحالالال اطمینالالان خالالاطر دادن بالاله کشالالوری کالاله هالالدف بازداشالالتب او اسالالت را
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دربرمیگیرد .برای اینکه روسیه ال که دارای حس ناامنی تاریخی و تالرس ئوپلیتیالک
است ال بهسوی انضمام اوکرایب ،دولتهای بالتیک و ...پیش نرود ،امریکا باید ضمب
تهدید روسیه به واکنش ،به ایب کشور اطمینان خاطر دهد که سعی نخواهالد کالرد از
برتری که در حیطههای مختلف ،بهویاه در حوزه نظامی دارد ،برای به خطر انداختب
مناف حیاتی ایب کشور استفاده کند؛ «بازدارندگی موفقیتآمی نیازمند وجالود تهدیالد
و دادن اطمینانخاطر بهصور

همزمان است» ) .(Schelling, 1966: 74نالاتوانی امریکالا

در درک ایب مهم که تهدید بهتنهایی کالافی نیسالت و ناکالامی آنهالا در دادن اطمینالان
خاطر به روسها ،اقداما

خصمانه روسها در قبال اوکرایب را اجتنابناپذیر کالرده

است .روسها نهادهایی مثل ناتو و اتحادیه اروپا را نقشه امریکا بالرای پنهالان کالردن
نیت اصلی خود که همانا محاصره و تضعیف روسیه اسالت مالیداننالد

(Lucas, 2009:

) Xiiiو با توجه به همیب ذهنیت باید عملکرد روسیه ارزیابی کالرد .ویکفوریانولنی ،
مسئول مسائل اوراسیا و اروپا در وزار

امور خارجه امریکا کاله در سالفر خالود باله

اوکرایب با مخالفان ویکتوریا نوکوویچ متقا

داشت بهدنبالال شالرو تظالاهرا

در

اوکرایب در رای نی با جنریپایت ،سفیر امریکالا در اوکالرایب بالا او در مالورد اینکاله
تظاهرکنندگان چه کارهایی را باید انجام دهند یا مطالرح کننالد و اینکاله اب ارهالای در
فصلنامه روابط خارجی  سال ششم  شماره اول  بهار 3131

اختیار امریکا برای تأثیرگذاری بر فرایند تصمیمگیری مخالفان چیست و چه افالرادی
نباید در دولت طرفدار غرب پس از سقوط ویکتور یانوکوویچ حضور داشته باشالند،
تبادل نظر کرد .مسئول وزار

سقوط حکومت طرفدار مسکو را با توجه به مناف غالرب و در تعالارض مسالتقیم بالا
مناف روسیه طراحی و پیالاده کالرد

)2014

 .(Gearan,سیاسالتهالای امریکالا و حضالور

تظاهرکنندگان طرفدار غرب برای روسها بهمن له تتش غرب برای رساندن نالاتو و
اتحادیه اروپا به مرزهای روسیه و محاصره ایب کشور تلقی شد .امریکا با رفتار خود
عمت اوکرایب را بهعنوان تهدید مطرح کرد ،درحالالیکاله مالیتوانسالت از مخالفالان و
موافقان همکاری تجاری اتحادیه اروپا و اوکرایب بخواهد که نخسالت دو طالرف باله
توافق اولیه احترام گذاشته و دوم اینکه حرکت در مسیر یالک فراینالد سیاسالی بالرای
حلوفصل اختتفا
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خارجاله امریکالا اسالتراتای چگوناله ممکالب سالاختب

را تشویق میکرد .اگر امریکا در ایب مسالیر حرکالت مالینمالود

مطمئنا روسها ایب اطمینانخاطر را کسب مالیکردنالد کاله واشالنگتب متوجاله منالاف

حیاتی روسیه در اوکرایب است و خواهان محاصره و تضالعیف روسالیه نیسالت .امالا
امریکا بهطور یکپارچه از تصمیما

دولت جدید از قبیل کاهش جایگاه زبان روسی

در کشور دفا کرد .کاتریب کبیالر در قالرن هیجالدهم اوکالرایب را بالهطالور کامالل باله
امپراطوری ملحق کرد و روسیه را تبدیل به یک قدر

ب رگ نمود

)2014

 (Neuger,و

اکنون از نظر والدیمیر پوتیب امریکا در تتش است که در تداوم سیاستهای تبالدیل
روسیه به یک قدر

رده دوم ،اوکرایب را از مدار نفوذ روسیه خارج کنالد .از دسالت

رفتب کریمه که در سال  1314دولت ت اری بهدلیل جایگاه استراتایک آن به جنگ با
سه قدر

ب رگ آن عصر اقالدام کالرد ،بایالد نشالاندهنالده شکسالت کامالل سیاسالت

بازدارنالالدگی امریکالالا تلقالالی شالالود« .بازدارنالالدگی موفقیالالتآمیالال شالالکلی از چانالالهزنالالی
اجبارکننده است که نیازمنالد تنیالدگی تهدیالدا

و اطمینالانخاطرهالای معتبالر اسالت

).(Chritensen, 2002: 10
ایب ناکامی قابل پیشبینی بود زیرا روسها به ویاه پس از قدر یابی والدیمیالر
دغدغههای امنیتی روسیه را تشدید کنالد و از سالوی دیگالر باله شالکلهالای مختلالف
خواهان وادار کردن روسها به قبول ایب نظر است کاله آنالان دیگالر قالدر

ب رگالی

محسوب نمیشوند .اصرار امریکا بر ایب نگرش غیرعملی (با درنظر گالرفتب جایگالاه
تاریخی روسیه ،مناب وسی زیرزمینالی ،موقعیالت جغرافیالایی ال اسالتراتایک ،قالدر
نظامی غیرقابل همترازی با هیچ کشور اروپایی) پس از اینکه والدیمیر پالوتیب بالرای
بار سوم به قدر

رسید و اطمینان وی از جایگاه مستحکم خود منجر به ایب شد که

یک «عنصر ایدئولو یک» یعنی پررنگ کردن «ناسیونالیسم» در توجیاله سیاسالتهالا و
خطمشیهایش بهفراوانی بهکار گرفته شود .زمانیکه دیمتالری مالدودف در لنالدن در
متقا

با باراک اوباما به استقبال سیاست دوباره تنظیم ساختب روابط رهبالر امریکالا

رفت که تجلی ملموس آن را بایالد موافقالتناماله « 3111اسالتار » دانسالت ،انتظالار
روسها ایب بود که ایب بهمعنای پذیرش روسیه بهعنوان یک قدر

ب رگ کاله بایالد

به نیازهای حیاتیاش کامت احترام گذاشت ،از سوی امریکا است .روسها میگویند
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پوتیب بیشتر به ایب مسئله اشاره داشتند که امریکا ازیکسو بسیار تتش میکنالد کاله

که «اگر سیاست دوباره تنظیم ساختب روابط قرار بود که مبنای تنشزدایی وسی تری
باشد ،ایب بهمعنای ایب است که سخب روسها باید شنیده شود و مورد توجاله قالرار
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گیرند» ) .(Englund, 2014اما روسها به چنیب نتیجهای نرسیدند و بالههمالیبروی بالود
رسالیدن رهبالر روسالیه در دور سالوم ،خالطمشالی

که به تالدریج از زمالان باله قالدر

ملیگرایانهتر و غیرمنعطفتری را در رابطه با امریکا در پیش گرفتنالد .انتقالاد شالدید
وزیر امور خارجه امریکا از چگونگی برگ اری انتخابا

دسامبر  3111و زیر سالرال

بردن مشروعیت پیروزی والدیمیر پالوتیب ،فضالای مطلالوبی را بالرای اسالتفاده بیشالتر
روسیه از مقوله ملیگرایی که ریشههای بسیار مستحکمی در روسیه دارد فراهم کرد.
من دادن سرپرستی بچههای روسی به خانوادههای امریکالایی و قطال امکالان پخالش
رادیو آزادی بر روی موج  AMدر راستای همیب مسیر بود .تعارض گسترده امریکا و
روسیه در زمین اقداما

روسیه در اوکرایب و الحالاق شالبهج یالره کریماله در خالتء

شکل نگرفت ،زیرا محیط مساعدی برای حیا

یافتب آن وجود داشت.

بیان اینکه «روابط روسیه و امریکا همچنان بر روی کلید اتوماتیک دوران جنگ
سرد»

)2013

 (Nunn,است نشان از ایب واقعیت دارد .در دهه نود که عصالر حاکمیالت

نخبگالالانی بالالود کالاله خواهالالان بازگشالالت روسالالیه بالاله خانالاله اروپالالایی بودنالالد ،امریکالالا
سیاستهایی را در پیش گرفت که بسیاری را باله ایالب نتیجاله رسالاند کاله واشالنگتب
خواهان روسیهای ضعیف است ،زیرا چنیب کشوری استعداد بیشتری بالرای پالذیرش
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دستورکار امریکا دارد .به همیب روی بوریس یلتسیب و دوران اقتدار نخبگان همفکر
او از نظر بسیاری از روسها «ناکامی عظالیم» ) (Donaldson, 2009: 12تلقالی شالد و بالر
بستر ایب ذهنیت بود که ملیگرایی والدیمیر پوتیب و پیشینه او بالهعنالوان یالک افسالر
اطتعاتی ،نوید عصری متفاو

را برای مردم کشور ترسیم ساخت .با توجه به بافت

فرهنگی ،غرای سیاسی ،تجارب کاری و اجرایی ،تالتش والدیمیالر پالوتیب در طالول
بیش از یک دههای که از زمان ظهور او در مسکو در باالتریب مقام اجرایی میگذرد،
برای وادار ساختب امریکا به پذیرش کشورش بهعنوان یک قدر

ب رگ بهویالاه در

حوزه پیرامونی و اروپا اولویت اساسی او بوده است .روسیه با  411میلیارد دالر کاله
از فروش نفت و گاز بهدست می آورد و  111میلیارد دالر که بهعنالوان ذخیالره ارزی
خارجی در اختیار دارد

)2014: Xiii

 (Sten,خود را در جایگاهی یافته است کاله رفتالار

امریکا را متناسب ارزیابی نمیکند.
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بحران اوکرایب ازیکسو ایب فرصت را در اختیار قدر

حاکمه در روسیه قرار

داد که در چارچوب درک ملیگرایانه از منافعی که ریشاله در متحظالا
ال اما

تالاریخی و

ئوپلیتیک کشور دارد دست به اقالدام ب نالد و از سالوی دیگالر ایالب نکتاله را

آشکار ساخت که امریکا اصوال روسیه را در حد یک قدر

ب رگ جهانی نمیدانالد.

روسیه در بحران اوکرایب نشان داد که ه ینه رویارویی با امریکا درصورتیکه برهالان
تعییبکننده تاریخی ،فرهنگی و ئالوپلیتیکی آن را گری ناپالذیر سالازد ،بالرایش قابالل
پذیرش است .روسیه در شرایطی به الحاق کریمه دسالت زد کاله مخالفالت یکپارچاله
غرب به رهبری امریکا را در برابر خود یافت و دستگاه رهبری سیاست خالارجی در
واشنگتب را کامت خشمگیب کرد .روسیه دست به اقدامی زد که هیچ قدرتی در طول
هفتاد سال اخیر به آن متوسل نشده است .ایب نخستیببار پس از جنالگ دوم جهالانی
است که کشوری ب رگ در اروپا «سرزمینی را به خود ملحق» میسالازد

(Snegovaya,

) .2014حال اروپا در قالب سازوکارهای اقتصالادی سالعی بالر دور کالردن اوکالرایب از
روسیه و ادغام ایب کشور در اتحادیاله اروپالا دارد .در سالال  1113اتحادیاله اروپالا بالا
بیب دو طرف گفتگوهایی صور

گرفالت و اتحادیاله موافقالت مشالروط خالود را بالا

منطقه تجاری آزاد جام و مبسوط با اوکرایب اعتم کرد .تتش اتحادیه بالرای ادغالام
اوکرایب از نظر اقتصادی و کوششهای ناتو برای الحالاق اوکالرایب نشالانگالر تالداوم
سیاستهای تاریخی غرب برای محصور ساختب مسکو ارزیابی میشالود .والدیمیالر
پوتیب با توجه به سیاستهای غرب بر ایب باور است که در صالحنه جهالانی امریکالا
یک «لویاتان لیبرال» شده که براساس منطق هاب ی خواهان تمرک قالدر

و بالهزیالر

فرمان درآوردن دیگران است .براساس تفکر والدیمیر پوتیب از نظر نظالامی اوکالرایب
در صور

دور شدن از مسکو بهصور

داالنالی بالرای تجالاوز نظالامی احتمالالی باله

روسیه استفاده خواهد شد و از نظر اقتصادی بدون اوکالرایب سیاسالت کالتن روسالیه
برای شکل دادن به «اتحادیه اقتصادی اوراسیا» ممکب نیست .روسها بالر ایالب بالاور
هستند که چون سیاستهای عملی امریکا در صحنه جهانی مبتنیبر توجه به قالوانیب
بیبالمللی نیست بلکه براساس «قالانون اساللحه»

)2014

 (Reuters,اسالت تالتش بالرای
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اوکرایب «موافقتنامه همکاری و مشارکت» امضا کرد .بیب سالالهالای  3111تالا 3117

ادغام اوکرایب از نظر اقتصادی و نظامی در منظومه غربی وسالیلهای بالرای خدشالهدار
ساختب مناف حیاتی روسیه است .در روانشناسی سیاسی روسها ،اوکرایب بخشی از

000

تاریخ روسیه و ج ء جداییناپذیر فرهنگی سنت استو اسالت .وزیالر امالور خارجاله
سابق امریکالا ،هنریکدتیدنجر در توضالیح عمالق ،گسالتردگی و گری ناپالذیری ایالب
تنیدگی بیان داشت که «هرگ  ،حتی یک روس را نیافتم که تصور اوکرایب مستقل را
ممکب بیابد» ) .(Solchanyk, 2001: 10اینکاله رئالیسجمهالور امریکالا ،بالاراک اوبامالا بالا
صراحت اعتم میکند «روسیه تهدید امنیتی درجه اول برای امریکا نیست»

(Wilson,

) 2014رهبران روسیه را بیش از بیش محق به توجیه چرایی هالراس از سیاسالتهالای
امریکا در مورد اوکرایب و ضرور

الحاق کریمه به روسیه میکند .روسها اقداما

امریکا را تنها مبتنیبر تهدید میدانند و قدمی بهسوی دادن اطمینان خاطر باله مسالکو
در اقداما

امریکا نمییابند .پالس روسهالا تالتش اتحادیاله و نالاتو را بالرای بسالط

همکاری و الحاق در بلندمد

بهگونهای ترسالیم کردنالد کاله تالوجیهی بالرای ایجالاد

بیثباتی در شرق اوکرایب و الحاق کریمه از سوی روسالیه را ممکالب سالازد .درواقال
غرب خواسته یا ناخواسته روسها را مجبور کرد که دغدغههای تاریخی ،فرهنگی و
ئوپلیتیک خود را در شکل عملیالاتی متجلالی سالازند .پالس برافراشالتب پالرچمهالای
سهرنگ روسیه در سواستوپول کریمه که از قرن هیجدهم مقر ناوگان روسالیه اسالت،
رمی  17درصدی رمیدهندگان کریمه برای الحاق به روسیه و نقالض حاکمیالت کاله
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برختف اصول مشرو بیبالمللی است را برای رهبران روسیه قابل توجیه کرد.
بحران اوکرایب گری ناپذیر شد زیرا توجهی به ایب واقعیت از سوی امریکا نشد
که اوکرایب برای روسیه «منفعت حیاتی» را متجلی میسالازد امالا بالرای امریکالا ایالب
جغرافیا در چارچوب مناف حیاتی امریکا تلقی نمیشود .امریکا با تمای قائل نشالدن
بیب ایبدو در مدیریت بحران اوکرایب با ناکامی روبهرو شد و نهتنهالا بحالران امکالان
کاهش نیافت بلکه با الحاق کریمه مجال تشدید یافت .با درنظر گرفتب اینکاله چهالار
کشور عضو ناتو یعنی لهستان ،مجارسالتان ،رومالانی و اساللوواکی هالممالرز اوکالرایب
هستند ،حساسیت روسیه با توجه به سابقه تاریخی و اینکه ایب کشالور امریکالا را در
تتش برای کوچک جلوه دادن جایگاه جهانی روسیه مییابد ،بهوضالوح قابالل درک
است .روسها بر ایب باورنالد کاله هالدف اسالتراتای امریکالا «هامالونی فرامنطقالهای»
) (Layne, 2006: 3است و به همیب دلیل با وجود اینکه منفعت حیاتی آنها دربرگیرنالده

001

اوکرایب نیست و حال آنکه بالرای روسالیه حیالاتی اسالت خواهالان سالوق دادن ایالب

جغرافیا به ناتو و اتحادیه اروپا هستند .هدف نهایی امریکا با وجود اینکه طبق گفتاله
رئیسجمهور امریکا کشور روسیه خطر درجه اول برای امنیت ملی امریکا محسالوب
نمیشود ،در راستای سوق دادن روسیه در مسیر قرار گرفتب در جایگالاه رده دومالی
در صحنه جهانی است که امریکاییها برای روسها ترسیم کردهانالد .از نظالر بالاراک
اوباما امریکا اروپا را یک صحنه نبرد بیب شرق و غرب تصور نمالیکنالد»...

(Zezima,

) .2014درحالیکه برای روسها سیاستهای امریکا در رابطه با اوکرایب نشان از ایالب
دارد که برای امریکا روسیه یک تهدید تلقی میشود و به همالیب روی سالعی امریکالا
تأکید بر ایب نکته است که روسیه تنها یک قدر

منطقهای اسالت تالا از نظالر روانالی

روس ها را آماده پذیرش هامونی امریکا کند« .اگالر اوکالرایب باله اتحادیاله اقتصالادی
اوراسیا ملحق شود و گرههای اقتصادی و فرهنگی بالا روسالیه را تقویالت کنالد بایالد
بالالهعنالالوان تهدیالالدی بالالرای غالالرب تصالالور شالالود؟ محققالالا نالاله»

)2014

 .(Zagorski,امالالا

سیاستهای امریکا در مورد گسترش ناتو و تالتش بالرای سالوق دادن گرجسالتان و
چارچوب توجه به گسلهای دوران جنگ سرد خواهان تضالعیف روسالیه اسالت .از
نظر روسها چون هدف کتن امریکا و بهعبار

سادهتر استراتای کتن ایالب کشالور

تحقق هامونی فرامنطقهای (جهانی) است گری ی ج ایب نیست کاله روسالیه تفهالیم
شالالود کالاله تنهالالا یالالک بالالازیگر قالالارهای اسالالت .فرهنالالگ سیاسالالی «الگوهالالای معنالالایی
دستبهدستشالده تالاریخی» ) (Greetz, 1973: 89روسهالا کاله بالهشالد
واقعیت متحظا

تاریخی و ال اما

متالأثر از دو

ئوپلیتیک اسالت تنهالا جایگالاه مالورد قبالول و

متناسب برای ایب کشور را قرار داشتب در جایگاه یک قدر

ب رگ میداند و تتش

امریکا برای انکار ایب واقعیت و یا سوق دادن روسیه به جایگالاهی فرودسالت بالرای
رهبرانِ ملیگرا از قبیل والدیمیر پوتیب که بهدنبال پایان دوران حاکمیت تفکالر خاناله
اروپایی بر سریر قدر

قرار گرفتهاند بههالیچروی پالذیرفتنی نیسالت .امالا امریکالا در

جهتی گام برمیدارد که در تعارض مستقیم و خصمانه بالا تفکالرا

رهبالران روسالیه

است .باراک اوباما معتقد است که روسیه چیال ی فراتالر از یالک «قالدر
)2014

منطقالهای»

سیاست خارجی روسیه در قبال اوکراین :گریزناپذیری بحران  حسین دهشیار

به ویاه اوکرایب به نالاتو بالرای روسهالا باله ایالب معناسالت کاله امریکالا همچنالان در

 (Krauthammer,نیست .توجیه امریکا در مالورد اینکاله چالرا چنالیب برداشالتی از

جایگاه روسالیه دارد بالهشالد

متالأثر از سالقوط امپراتالوری شالوروی اسالت .وی در

001

سخنرانی خود در بروکسل بهدنبال الحاق کریماله باله مسالکو در توجیاله اینکاله چالرا
امریکا ایب کشور را تنها یک قدر

منطقهای میداند و حاضر نیسالت در چالارچوب

یک بازیگر همتراز ،آنگونه که مورد نظر رهبران روسیه است به آنها احترام بگالذارد
بیان داشت ...« :برختف اتحاد جماهیر شوروی ،روسیه رهبری هیچ مجموعالهای از
کشورها را برعهده ندارد و از یک ایدئولو ی جهانی نی بیبهره است»...

(Logivrato,

) .2014بحران اوکرایب که تتشهای اتحادیه اروپا برای یکپارچه کردن ایب کشور در
مدار اقتصادی غرب و تتش امریکا برای تغییر معادال

حاکم سیاسالی بالر اوکالرایب

که سخنان ویکفوریانولن  ،مسئول اوراسیا و اروپای وزار

خارجاله امریکالا واقعالی

بودن آن را برای رهبران روسیه روشب ساخت ایب فرصالت را بالرای مسالکو فالراهم
آورد که در چارچوب تعریف ملیگرایانه و توسعهطلبانه از مناف ملی روسالیه کاله از
استحکام تاریخی ،فرهنگی و ئوپلیتیک در میان نخبگان ایب کشور برخوردار اسالت
و در میان تودهها مقبولیت دارد ،شبهج یره کریمه که اهمیتی بس اسالتراتایک بالرای
روسیه دارد را به خاک اصلی کشور ملحق سازد .از سوی دیگر بحران اوکرایب ایالب
فرصت را در اختیار روسیه قرار داد که امریکاییهالا را مجبالور باله پالذیرش روسالیه
بهعنوان یک قدر
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001

ب رگ کند ،زیرا از نظر روسها قدر

نظامی و رشالد اقتصالادی

اج ایِ اساسی و کلیدی ایفای نقالش جهالانی هسالتند .توفیالق روسهالا بالرای بسالط
مرزهای خود با توسل به بهرهگیری از ظرفیتهالای نظالامی و نمالایش قالدر
مرزهای خود که برختف مقالررا

ورای

و قالوانیب بالیبالملالل بالود و نالاتوانی امریکالا در

مجبور کردن مسکو به خودداری از توسل به چنیب سیاستی ،روسها را متقاعد کالرد
کالاله همچنالالان قالالدرتی در قالالوارههالالای جهالالانی هسالالتند و امریکالالاییهالالا را متوجالاله
محدودیتهای قدر

واشنگتب نمود .تجلالی ایالب واقعیالت را مالیتالوان در سالخنان

مایکراجرز ،رئیس کمیته اطتعا

مجلالس نماینالدگان امریکالا بالهصالور

کالامت

برجسته یافت« .گ ینههای متعددی روی می قرار نالدارد .والدیمیالر پالوتیب مشالغول
بازی شطرنج ]در مورد اوکرایب[ و ما نی سالرگرم تیلالهبالازی هسالتیم»
).20014: 4

(Sestanovich,

نتیجهگیری
با درنظر گرفتب اینکه متحظا

تاریخی و ال اما

ئوپلیتیک برای رهبالران روسالیه

اغلب باید نقطه شرو فهم و درک هر موضوعی تلقی شود ،واضح بالود کاله تالتش
برای الحاق اوکرایب به ناتو و ادغام ایب کشور در اتحادیه اروپا ،واکنشهالای بسالیار
منفی را در میان رهبران روسیه بهوجود آورد .ال اما
منطق ارضی قدر

ئوپلیتیک که بهدلیل حاکمیت

در میان تصمیمگیرندگان روسالی از اهمیالت فراوانالی برخالوردار

است و از سوی دیگر گره هالای فالراوان تالاریخی و فرهنگالی میالان مسالکو و کیالف
حساسیت شدید روسیه نسبت به تتشهای امریکا و اتحادیه اروپا در مورد اوکرایب
را گری ناپذیر میسازد .از نظر والدیمیر پوتیب با توجه باله اینکاله در بیشالتر مواقال و
بهویاه در رابطه با کشورهای خالارج ن دیالک ،واقعیالتهالای ئوپلیتیالک و ال امالا
تاریخی متب اصلی شکلگیری سیاستهایش را رقم مالیزنالد ،تالتش امریکالا بالرای
گسترش ناتو به اوکرایب و سیاستهای بروکسل بالرای بسالط یکپالارچگی اقتصالادی
کشور تعریف و استنباط شد.
بحران اوکرایب با توجه به رفتارهای امریکا و بروکسل و حساسیتهالای تالاریخی و
ئوپلیتیک روسیه عمت گری ناپذیر بود و تج یاله اوکالرایب باله یالک واقعیالت تبالدیل
شد.
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اورپا با عضویت اوکرایب ،بهعنوان تهدیدی برای مناف ملی روسالیه و خطالری بالرای
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یادداشتها
 .1رئیس جمهور اوکرایب با مسئوالن اتحادیه اروپا به توافق رسالید کاله در راسالتای امضالای
نهایی قرارداد تشکیل منطقه آزاد تجاری بالیب اتحادیاله اروپالا و اوکالرایب در نالوامبر
 3114که مذاکرا در مورد آن در1111آغاز شده بود به یک مجموعه از اصتحا
در دستگاه قضایی و سیستم انتخاباتی اوکرایب دست ب ند.

 .3بیب  33تا  33میلیون کشته در جنگ جهانی دوم برجستهتریب توجیه برای وجالود
ایب حس ناامنی از نظر روسها میباشد.
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