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چکیده
در شرایطی که نزدیک به سه سال از آغاز بحران اوکراین و سرنگونی دولت
طرفدار مسکو در کییف میگذرد ،طرح دیتدگا هتای متفتاود در وصتو
رفتار روسیه در قبال بحران اوکراین همچنان ادامه دارد .غالب نظراد ارایته
شد  ،مواضع مسکو را متاثر از رویکرد تهاجمی و نوامپریالیستتی روستیه در
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دور زمامداری والدیمیر پوتین میدانند .مقاله حاضتر در پاستب بته چرایتی
رفتار روسیه ،تئوری موازنه تهدید استفن وال را بته وتدم گرفتته و ایتن
فرضیه را به آزمون وواهد گذاش که برداش مسکو از تهدیداد سیاسی -
امنیتی غرب در محیط امنیتی وود ،مهمترین عامل در شتکلگیتری رفتتار
این کشور در قبال تحوالد اوکراین اس  .در جه تبیتین موضتو  ،ضتمن
بررسی کلی تحوالد اوکراین ،به مناسباد روسیه و غرب ،تالش غرب بهویژ
امریکا برای نفوذ در حوز مشترکالمنافع پرداوته وواهتد شتد .همچنتین،
تالش وواهد شد تا برداش روسیه از تهدید غرب ،با متروری بتر گرایشتاد
فکری و اظهاراد مقاماد روسی و همچنین مفاد استناد سیاستی  -امنیتتی
باالدستی تشریح شود.

واژه های کلیدی :فدراسیون روسیه ،ایاالد متحد امریکا ،بحران اوکتراین،
موازنه تهدید ،برداش تهدید
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مقدمه
در  ١8مار

 20١4والدیمیر پوتین رییسجمهور روستیه طتی ستتنرانی ختود در

دومای روسیه با اعالم رسمی الحا کریمه به روسیه اظهار داش

ایتن اقتدام یتک

بیعدالتی تاریتی را جبرا خواهد کرد که  60سار پیش توسط اتحاد شوروی روی
مردم و نیروهای سیاسی روسیه قرارگرف

امریکا و اتحادیه اروپتا ا را تجتاوز بته

اوکراین قلمداد کرده و مسکو را به اعمار تحریمهای اقتوادی تهدیتد کردنتد .ایتن
تحریمها بالفاصله به اجرا گااشته شد و طی ماههای بعد تشتدید شتد .رستانههتای
رربی نیز در اقدامی هماهنگ چهترهای متجتاوز و کتامال تهدیتدامیز از روستیه بته
توویر کشیده و اقدامات ا را نقض قوانین بینالمل و تالش در جه
شوروی معرفی کردند

)2014a

 .(Walt,انا همچنین سیاست

اعاده اتحاد

ختارجی روستیه را بته

رفتارهای نوامپریالیستی با هدف سلطه بتر جمهتوریهتای شتوروی ستابق بتهویتژه
اوکراین متهم نمودند .در اوکراین نیز رالب مردم و نتبگتا سیاستی ضتمن تقبتیح
اقدامات روسیه والدیمیر پوتین را مقور اصلی شک گیری بحرا قلمداد کردند.
گرچه اقدام روسیه در الحا کریمه مورد تاییتد جامعته جهتانی قرارنگرفت

و

عمدتا از ا به عنوا اشتیار بتشتی از قلمترو یتک کشتور مستتق یتاد شتد امتا
تحلی های ارایه شده از رفتار روسیه عمدتا متایر از انگیزههای سیاستی و مبتنتیبتر
رویکرد رو

هراسی مقامات رربی و رو

اوکراینی اس  .بر این اسا

ستیزی نیروهای سیاستی رتربگترای

ارایه تحلیلی دقیقتتر از بحترا اوکتراین و توجته بته

فاکتورهایی که در تحلی های موجود کمتر مورد توجه قرارگرفتته است
اس

که این مقاله توجه خود را به ا معطوف داشته اس .
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داده اس  .در شرایطی که این رویداد به عنوا یک اقدام ررورانگیتز متورد استتقبار

ضترورتی
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نویسنده دوم مقاله با بهرهگیری از موقعی
خارجه (مسیولی

خود در اداره سیاستی وزارت امتور

روابط با دو کشور روسیه و اوکراین) و نیز ماموری

اوکراین به عنوا کاردار موق

دوماهته در

طی ماههای می و اوری  20١4تالش نمتوده است

تا با رویکردی متفاوت از تحلی های مرسوم رربمحور تحلیلتی دقیتق از رفتتار و
مواض روسیه ارایه نماید .بتشی از یافتههای این مقاله حاص تحقیقات میتدانی در
دوره حضور در اوکراین اس .
مقاله حاضر با استفاده از تئوری موازنته تهدیتد استتفن والت
بررسی خواهد کرد که برداش

ایتن فرضتیه را

روسیه از تهدید سیاسی  -امنیتتی رترب مهمتترین

فاکتور در توضیح رفتار روسیه در قبار بحرا اوکراین اس  .هما گونته کته والت
میگوید رفتار دول ها تح تاییر تلقی انا از تهدید است

و در ایتن چهتارچوب

روسیه سرنگونی ویکتور یاناکوویق رییسجمهور طرفدار روسیه و روی کار امتد
حاکمیتی رو گریز و رو ستیز در کییتا را حلقته دیگتری از ستناریوی رترب
بهویژه امریکا در جه

عقب راند هرچه بیشتر روسیه از اروپای شترقی و توستعه

نفو خود در حوزه امنیتی روسیه قلمداد نمود.
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متییر مستق در فرضیه مقاله تهدید ررب و متییتر وابستته رفتتار روستیه در
قبار بحرا اوکراین اس  .منظور از رفتار روسیه نیز مجموعه اقداماتی اس
کشور پس از سرنگونی ویکتور یاناکوویق و روی کار امد حاکمی
اتتا کرده اس

که ایتن

جدید اوکراین

که مهمترین ا الحا شبه جزیتره کریمته بته روستیه و حمایت

اشکار از جداییطلبا شر اوکراین به منظور اعمار فشتار بتر دولت

رتربگترای

حاکم بر کییا اس .
به منظور تبیین فرضیه کتر شتده ابتتدا دو مفهتوم تهدیتد و برداشت

تهدیتد

تعریا خواهد شد سپس دیدگاهها و رویکردهتای موجتود در روستیه در موضتو
تهدید و نیز اهمی

ا در اسناد باالدستی روسیه تشریح خواهتد شتد .در ادامته بتا

اشاره به تحوالت اوکراین رفتار روسیه در قبار بحرا در این کشور بررسی خواهد
شد.

 .1چهارچوب نظری
الف) تئوری موازنه تهدید

بهررم قدم

تئورﻯموازنه قدرت 1و تتوا تبیینتی ا تحوالت پس از جنگ سرد و

عدم شک گیری موازنه در برابر ایاالت متحده امریکا به عنوا قدرت فائقته جهتانی
اعتبار نظریه ماکور را با تردید مواجه نمود .وال

با جدا کرد تهدیتد 2از قتدرت

نظریه سنتی واق گرایی و نیز واق گرایی ساختاری کن

3

والتز 4را متحتور کترد .وی

رویکرد خود به موازنه را با این نقد اراز میکند که نظریه ساختاری موازنه قتتدرت
وضعی
دول

موجود سیاس
اس

بینالملتتت را که در ا از یکسو ایاالت متحده قویترین

و از ستتتتوی دیگر سایر دول هتتت تا تمای جدی به موازنه ا ندارند

هنگامی که تمرکز نه برقدرت بلکه بتر تهدید گااشتته شتود از بتتین میرود؛ زیترا
سایر دول ها گرچه از قدرت بالمناز امریکا نگرانند اما نه به قتدرت ایتن کشتور
بلکه به تهدید ا واکنش نشا میدهند .لاا این تهدید اس

که در مرکز نگرانیهای

امنیتی کشورها قراردارد.
تئوری استفن وال

را میتوا طی سه گزاره اساسی به شرح زیر توضیح داد

دولتهانهبهقدرتبلکهبهتهدیدپاسخ مخیدهنخد .والت

.1
«برخالف نظریهپردازا موازنه قوا من اعتقاد دارم دول هتا در جهت
تهدید اقدام میکنند تا خود قدرت .بتر ایتن استا
جایگزین بهتری در قیا
اس

متیگویتد
موازنته علیته

متن تئتوری موازنته تهدیتد را

با تئوری موازنه قوا میدانم ...قدرت گرچه عنوتر مهمتی

اما همه ا نیس  .دقیقتر ا اس

که بگوییم دول ها له یا علیه دولتی دس

به ائتالف میزنند که بزرگترین تهدید علیه انا اس » ).(Walt, 1987: 21
.2سطحومیزانتهدید،متاثرازقدرتانبخو،،نزدیکخیجارافیخایی،تخوان
تهاجمیونیاتتجاوزکارانهقدرتتهدیدگراست .وال

معتقد اس

تهدید هتر

1. Balance of Power
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توضیح نمیدهد .او معتقد اس

ریرعادی بود عدم موازنه دول ها در برابر امریکا

2. Threat
3. Power
4. Keneth Waltz
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دول

علیه دیگرا حاص عملکرد چهار عنور اساسی یعنی قدرت انبوه  1نزدیکتی

جیرافیایی  2توا تهاجمی 3و نیات تجاوزکارانه 4اس  .در شرایط یکسا بود دیگر
عناصر دول های همجوار خطرناکتر از دول های دوردس
با قابلیتت های نظامی بیشتر خطرناکتر از دول هایی اس
تنها متناسب با دفا از قلمرو انا اس
تجاوزطلبانه متالفین بیشتری نسب
هستند خواهند داش

و در نهای

هستند .دولت هتایی
که قتوای نظتامی انهتا

دولت هتایی بتا نیتات اشتکار

به انا که ترجیحا در پی حفظ وضت موجتود

) .(Walt, 2010: 11وال

میگویتتد اگتر ستایر متییرهتا یابت

باشد افتزایش هریک از عناصر چهارگانه فو به احتمتار زیتاد سایتتتر دولت هتا
بهویژه قدرتهای بزرگ را وادار به انجام اقداماتی برای حفاظ

از خود میکند.

کنندیادنبالهروی .وال

.3دولتهادرمقابلتهدیدیااقدامبهموازنهمی
تمرکتتز بر روی دو مفهتتوم موازنتته 5و دنبالهروی  6معتقد اس

با

دول ها عموما بتا

ایجاد اتحاد علیه تهدید تلقی شده اقدام به موازنه میکنند .هرچند دول های بسیار
ضعیا احتماال در جه
ترجیح میدهند .وال

تامین امنی

خود دنبالهروی از قتدرت در حتار ظهتور را

البته معتقد اس

موازنهسازی بیش از دنبالتهروی متورد نظتر
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کشورها اس  .با این حار موازنه محدود به عضتوی
انباش

تسلیحات نیس

بلکه میتوا به هرگونه استراتژی دولتتی اطتال کترد کته

هدف ا کاهش تهدید تلقی شده از طریق تقوی
در ارتباط با متجاوز باشد

در یتک اتحتاد قدرتمنتد یتا

)2013

وضعی

امنیتی دول

تهدید شده

 (Bock,و این میتواند مبنای رفتار روسیه در بحترا

اوکراین در برابر تهدید ررب باشد.
ب) تهدید و برداشت تهدید در روابط بینالملل

اندیشمندا روابط بینالمل در دهههای اخیر نقشی کلیدی بترای مفتاهیم تهدیتد و
1. Aggregate Power
2. Geographical Proximity
3. Aggressive Power
4. Aggressive intentions
5. Balancing
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6. Bandwagoning

برداش

تهدید 1در نظریههای جنگ بازدارندگی اتحاد و ح وفو مناقشات قائت

شده و همزما تعاریا متعددی از این دو مفهوم ارائه نمودهاند .سادهترین تعریتا
از تهدید فقدا مفهوم دیگر یعنی امنی

اس  .همچنین تهدید به سادگی با قتدرت

و مشتوا قدرت نظامی برابر دانسته شده اس  .در عین حار در ادبیات سیاستی و
امنیتی نیز طیفی از تعاریا متتلا شام فشتار ختارجی منفتی ایجتاد اختتالر در
تواناییهای کشور در کسب اهداف ملی و همچنین اقداماتی که کمی
زندگی مردم یک کشور یا دامنه اختیارات حکوم

و کتییفیت

را به طور جتدی کتاهش دهتد

دیده میشود ).(Richard, 1999: 118
تهدید چنانچه از زاویه مناف ارائه شود با عمق تهدیتد یتا میتزا ارزشتمندی
منفعت

موضتو تهدید برای بازیگتتر اس  .بر این استا

دستتهبنتدی تهدیتدات

شام تهدیدات وجودی  2تهدیدات حیاتی  3تهدیدات مهم 4و تهدیتدات حاشتیهای

5

اس  .همچنین تهدیدات را متیتتوا بته تهدیتدات سیاستی تهدیتدات اقتوتادی
تهدیدات نظامی و تهدیدات اجتماعی دستهبندی کرد.
تهدید براسا
مورد تهدیدات ست

جنس نیز به دو گونه ست

و نرم تقسیم متیشتود .گرچته در

و نرم تلقی واحتدی وجتود نتدارد لتیکن تهدیتدات ستت

معموال متکی به روشهای فیزیکتی عینتی ستت

افزارانته و همتراه بتا اعمتار و

رفتارهای خشون امیز براندازی اشکار و با استفاده از شیوه زور و اجبتار و حتاف
دفعی و اشیار سرزمین اس  .این تهدیدات معموال محستو

واقعتی عینتی و بتا

عکسالعم های فیزیکی همراه اس .
تهدیدات نرم اساسا بر مبانی فرهنتگی ارزشی و اقتوادی مبتنی است  .تهدیتد
نرم را میتوا پدیدهای دانس

که موجب دگرگونی در هوی

فرهنگی و الگوهتای
1. Threat Perception
2. Existential Threats
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منفع

موضو تهدید ارتباط مستقیم دارد .عمق تهدید معرف میزا ارزشمنتتدی

3. Vital Threats
4. Important Threats
5. Marginal Threats
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رفتاری مورد قبور یتک نظتام سیاستی متیشتود .در تهدیتد نترم بتدو منازعته و
تحمی و ا را در ابعتاد

لشکرکشی فیزیکی کشور مهاجم اراده خود را بر یک مل
گوناگو با روشهای نرمافزارانه اشیار میکند.
برداش

تهدید مفهوم دیگری اس

که بترای متدت هتای طتوالنی موضتوعی

کلیدی در ادبیات روابتط بتینالملت بتوده

)1976

 (Jervis,و نقشتی حیتاتی و ارلتب

ناشناخته در روابط بین دول ها و نیز تضمین یبات منطقهای و بینالمللی ایفا میکند
) .(Dannreuther, 1997: 1هتر تهدیتدی اساستا دارای دو وجته عینتی و هنتی است ؛
احسا

تهدید حاص برتری هنی

برداش

یک بازیگر از یک تهدید ضرورتا با انگیزههتا و اهتداف معتبتر نتزد عامت

تهدید مطابق نیس

بتر عینت

و بتر ایتن داللت

است

دارد کته

(افتتاری .)23١ ١385

مطتابق دیتتدگاه واق گرایا اهمی

برداش

در روابتط بتینالملت

ریشته در

شرایط انارشیک نظام بینالمل دارد و یک موض ضعیا در حتوزه قتدرت نظتامی
موجب افزایش برداش

تهدید میشتود

)2007: 744

 .(Rousseau,اندیشتمندا مکتتب

روانشناسی سیاسی به رهبری رابرت جرویس 1نیز بر مفهوم برداش
فصلنامه روابط خارجی  سال هشتم  شماره دوم  تابستان 1395
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تهدیتد تمرکتز

نموده و طی مقاالت متعدد در پتی توضتیح ا برامتدهانتد ) .(Jervis, 1976جترویس
میگوید «هنگام توویرسازی فردی از فرد دیگر اطالعتات متبهم و متفتاوتی از ا
توویر فهمیده میشود ...اگر انها توور کنند که یک دول
که دیگرا ممکن اس

متتاصم است

رفتتاری

به عنوا رفتاری بی طرفانه یا دوستانه ببینند نادیتده گرفتتته

شده مبهم یا تتاصمامیز دیده میشود» ) .(Jervis, 1976: 70به باور دیگر اندیشتمندا
هسته اصلی بسیاری از محاستبات منطقتی در متورد برداشت
رهبرا از تهدید درک خاص خود را داشته و براسا

تهدیتد ا است

کته

ا وارد جنگ میشوند زیترا

فاقد تمامی اطالعات مورد نیاز هستند ).(Stein, 2013: 246
 .2رویکردها و برداشت روسیه نسبت به تهدید غرب
دیدگاه و برداش های روسیه از تهدید ررب را میتوا با مطالعه و تحلیت مکاتتب
فکری و رویکردهای استراتژیک سیاس

خارجی روسیه دیدگاه رهبرا این کشتور
1. Robert Jervis

و اسناد رسمی منتشره در جه

معرفی راهبردهای مسکو در حتوزههتای سیاستی و

امنیتی روسیه استترا نمود.
تحلی مکاتب تفکر استراتژیک که پس از فروپاشی اتحتاد شتوروی در روستیه
یکی از مناب تحلی رفتار بینالمللی روستیه است  .تفتاوت ایتن

شک گرفته اس
رویکردها در برداش
که علیه امنی

انا از مناف ملی روسیه ظرفی هتای ا و تهدیتداتی است

ا شک میگیرد .نتستین مکتب فکری در روسیه کته حتتی قبت از

فروپاشی اتحاد شوروی شتک گرفت

رویکترد رترب ستتیزی است

کته میترا

روشنفکری محافظه کارا شوروی نظتام فکتری ایتدئولوژیک متتالفین اصتالحات
گورباچا و تیییرات دموکراتیک در شوروی سابق اس  .این دیتدگاههتا عمتدتا از
فلسفه مکاتب اوراسیاگراها 1و اسالوفی ها 2وام گرفته شده است
در ترجمه به دکترین استراتژیک فلسفه ماکور بر این باور اس

روستی 3است .
که تهدیتد اساستی

علیه روسیه از ناحیه ررب بهویژه امریکا و ناتو اس  .ناتو در این معادلته بته عنتوا
ابزار تسلط امریکا بر اروپا و محاصره روسیه از طریق زنجیرهای از پایگاههای نظامی
قلمداد میشود.
از نگاه انا مناقشات پس از جنگ سرد ناشتتی از دول هتایی است

کته در

پی هژمونی منطقهای و جهانی هستند .این مکتب همچنین احتمار جنتگ در نتیجته
تالش امریکا و چند کشور اروپایی برای تنزر موقعی
نظامی روسیه در جه
دس

بینالمللتی و کتاهش قتدرت

ضربه زد به وحدت سیاسی ا و استتقرار یتک حکومت

نشانده ررب به منظتتور تسلط بر مناب روسیتته را محتمت متیداننتد .بترای

خنثیسازی چنین تهدیداتی پیروا مکتب کر شده بر این باورند که روسیه بایستی
توا بازدارندگی هستهای خود را حفظ و تسلیحات متعارف خود را بازسازی نمایتد
تا بتواند از عهده یک جنگ فراگیر در اروپا برامده و یک ائتالف سیاسی  -نظامی بتا
جمهوریهای اتحاد شوروی شک دهد.

تهدید غرب ،برداشت روسیه و بحران اوکراین  سیدجالل دهقانی فیروز آبادی و منوچهر مرادی

دائم بین تمد روسیه و ررب و قود ررب نسب

به انهدام هوی

و مبتنتیبتر تضتاد

1. Euroasianists
2. Slavophils
3. Russian Identity
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دومین مکتب فکری رویکرد رربگرایی یا همگرایی بتا رترب است

کته در

ابت تدای دهتته  ١990در روستتیه پدیتتدار شتتد .ایتتن تفکتتر بتتر ایتتن بتتاور اس ت

کتته

دموکراسیهای پیشرفته هسته اقتوادی و نظامی دنیای در حار جهانی شد بتوده و
به عنوا منب اصلی تکنولوژی و ابتکارات و اختراعات اجتماعی اس  .براسا

این

مفهوم روسیه صرفنظر از تمامی ظرفی های خود تنها دو گزینه پتیشرو دارد یتا
بایستی با جوام دموکراسی همگرا شود و یا به حاشتیه نظتام جهتانی رانتده شتود.
مبنای این تفکر کته متیتتوا ا را انتتتاب اروپتایی روستیه 1نامیتد ا است
اصلیترین منب قدرت یک کشور قابلی

یک مل

کته

در ایجاد و معرفتی تکنولتوژی

توسعه سرمایه انسانی و پیشبرد خالقی های اجتماعی است  .از نگتاه ایتن مکتتب
ررب تهدیدی علیه روسیه نیس

بلکه چالشهای امنیتی مشابهی در برابر روستیه و

ررب وجود دارد؛ به همین دلی

موسسات متویر و مکتانیزم

روسیه بایستی نتس

همکاری با ررب به منظور مقابله با تهدیدات مشترک را ایجاد و اختالفات ختود بتا
اروپا و امریکا در حوزه کشورهای مشترکالمناف را با هدف ایجاد یبتات سیاستی و
اقتوادی در این مناطق ح وفو نماید .این رویکرد احتمار هرگونه جنگ وستی
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با ناتو در اروپا و یا تقاب نظامی با امریکتا در منتاطق پیرامتونی را رد متیکنتد .تتیم
یلتسین  -کتوزیرف در ستارهتای ابتتدایی فروپاشتی اتحتاد شتوروی از مهمتترین
نمایندگا این تفکر هستند.
تاری تحوالت روسیه پس از فروپاشی به خوبی نشا میدهد هتیقیتک از دو
مکتب فکری فو الاکر نتوانستند نظر اکثریت
نمایند؛ زیرا به اعتقاد انا گروه نتست

نتبگتا روستی را بته ختود جلتب
تیییترات عمیتق در نظتام

نتوانستته است

جهانی را درک نماید و گروه دوم قادر به تطبیق روسیه با اصتور و قواعتد سیاستی
اجتماعی و اقتوادی ررب که الزمه هرگونه همگرایی اس

نیستند .بر این استا

گروه سوم مرکب از تنی چند از اندیشمندا و تکنوکراتهتای دولتتی نزدیتک بته
دولتمرد فقید روسیه یوگنی پریماکوف وزیرخارجته و ستپس نتست وزیتر وقت
روسیه هستند که از دهه  ١990با تاکید بر دو مفهوم منحور بفرد 2و بتزرگ 1بتود
1. Russian European Choice

34

2. Uniqueness

روسیه در صحنه سیاسی و اجتماعی روسیه ظاهر شده و مفهوم جها چنتدقطبی 2را
ارائه نمودند .این تفکر نکات افراطی و یا سادهانگارانه دو نظریه دیگر را رد میکرد.
در بح

تهدید مفهوم جها چندقطبی بر این باور اس

که روابط بتینالملت

تح تاییر تعام بازیگرا اصلی یعنی روسیه اروپای متحد ژاپتن چتین و ایتاالت
متحده امریکا اس  .در شک افراطی مفهوم چندقطبی ایجاد یک ائتالف ریررستمی
بین روسیه برخی دول هتای بتزرگ اروپتایی و چتین بته منظتور تضتعیا نقتش
ژیوپلیتیک امریکا در نظم جهانی نوظهور نیز محتمت است  .از دیتدگاه ایتن گتروه
حوزه مشترکالمناف به عنوا حوزه نفو انحواری روسیه تعریا شده و بر استا
مفهوم خط قرمز 3پریماکوف که در اواخر دهه  ١990اعالم شتد گستترش نتاتو بته
فراستتوی مرزهتتای اتحتتاد شتتوروی از جملتته حتتوزه بالتیتتک موجتتب اقتتدامات
خارجه بعدی روسیه در سار  ١998نوش

«خط قرمزی وجتود دارد کته در رونتد

گسترش ناتو نباید از ا عبور کرد .این خط قرمز در امتداد مرزهای مشتترکالمنتاف
و دول های بالتیک عبور میکند ...چنانچه از این ختط قرمتز عبتور شتود شترایط
جدیدی ظهور خواهد کرد و تدابیر روسیه در ارتباط با چنین وضعیتی شک خواهد
گرف » ).(Ivanov, 1998
قرائ
اس

روسیه از مفهوم چندقطبی در واق مبنای سیاس

که ماموری

اصلی ا احیای موقعی

خارجی کنونی روسیه

بتینالمللتی روستیه بته عنتوا قتدرت

بزرگ جهانی 4اس  .برای نی به این هدف روسیه بایستی توا هستهای و موقعی
انحواری خود به عنوا کشور اصلی صادرکننده انرژی را حفتظ کترده و بترای بته
نمایش گااشتن نفو جهانی خود بایستی سلطه خود بر جمهتوری اتحتاد شتوروی
(به جز حوزه بالتیک) را احیاء نماید .امریکا به عنتوا تهدیتد اصتلی روستیه دیتده
میشود که در پی تضعیا موقعی

روسیه و خرو ا از مناطقی است

کته بطتور
1. Greatness

تهدید غرب ،برداشت روسیه و بحران اوکراین  سیدجالل دهقانی فیروز آبادی و منوچهر مرادی

مقابلهجویانه روسیه خواهد شد .ایگور ایوانوف از اعضای تتیم پریمتاکوف و وزیتر

2. Multipolarism
3. Red Line Concept
4. Global Great Power
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سنتی حوزه مناف و نفو روسیه هستند.
عالوهبر مکاتب فکری فو

مقامات روسی و نیز استناد راهبتردی منتشتره نیتز

همچنا امریکا و ناتو را به عنوا یک تهدید بالقوه علیه امنی
میکنند .والدیمیر پوتین در ستنرانی خود در نشس
اظهار داش

«من فکر میکنم روشن اس

اتحاد (ناتو) یا تضمین امنی
اس

ملتی روستیه عنتوا

امنیتی متونی در ستار 200٧

که توسعه ناتو هیج ارتباطی بتا نوستازی

در اروپا ندارد .بترعکس اقتدامی کتامال تحریتکامیتز

که سطح اعتماد متقاب را کاهش میدهد .ما حق داریتم ستئوار کنتیم قوتد و

هدف گسترش (ناتو) علیه کیس ؟ تضمین شرکای رربی پتس از اضتمحالر پیمتا
ورشو چه شتد؟ ا اعالمیته امتروز کجاست ؟ هتیقکتس حتتی انهتا را بته ختاطر
نمتتیاورد ...متتایلم از اظهتتارات وارنتتر دبیرک ت وق ت
بروکستت نق قور کنتم .وی ا هنگام گف

این واقعی

نتتاتو در  ١٧متتی  ١990در
که ما امادهایم ارتش ناتو

را در خار از مرزهای الما مستقر نکنیم به اتحاد شوروی تضمین امنیتتی جتدی
خواهد داد .این تضمینها کجاس ؟» ) . (Putin, 2007وی همچنین در کنفرانس خبری
خود پس از نشس

سرا ناتو در بتارس

فصلنامه روابط خارجی  سال هشتم  شماره دوم  تابستان 1395

ناتو به عنوا یک بلوک نظامی قدرتمند در امتداد مرزهای متا از ستوی روستیه بته
عنوا تهدیدی مستقیم برای امنی
گسترش (ناتو) روسیه نیس

کشور من قلمداد میشود .انها متیگوینتد هتدف

اما این نه نیات و مقاصد بلکه قابلی ها اس

که مهتم

هستند» ).(Putin, 2008
اگر از سند موسوم به اصور اساسی دکترین نظامی فدراستیو روستیه منتشتره
در سار  ١993صرفنظر کنیم که در ا به صراح

امده اس

روسیه هیق کشتوری

را به عنوا دشمن محسوب نمیکنتد و مهمتترین تهدیتدات موجتود علیته روستیه
مرتبط با ررب را صرفا ادعای ارضی دیگر دولت هتا علیته روستیه و متحتدین ا
جنگهای محلی کنونی و بالقوه و مناقشتات مستلحانه بتهویتژه انتا کته در جتوار
مرزهای روسیه در جریا اس

قلمداد کرده اس

در دیگر اسناد راهبردی منتشره

تهدیدات امریکا و ناتو ابتدا بهصورت تلویحی و سپس اشکار امده اس  .سند ستار
 2000به نوعی یاداور احسا
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در اوری  2008اظهار داشت

«ظهتور

اتحاد شوروی از تهدید بود و ترتیب تهدیدات نشانه

حمله اشکار به امریکا بود و از عباراتی نظیر دول هتایی کته مایت بته جاگااشتتن

سازما های امنیتی نظیر سازما مل و سازما امنی
پی تضعیا نفو روسیه در جها هستند تقوی
گسترش ناتو به شر

بلوکها و متحدین نظامی بتهویتژه

ظهتور احتمتالی پایگتاههتای نظتامی و حضتور در مرزهتای

مستقیم روسیه استفاده شده اس
راهبرد امنی

و همکتاری اروپتا هستتند در

).(Russia's National Security Strategy, 2000

ملی روسیه تا سار  2020که در  ١2متی  2009توستط دیمیتتری

مدودف رئیسجمهور وق

روسیه ابالغ شد نیز ضمن ارائه توتویر روشتنتتری از

تهدیدهای داخلی و خارجی نرمو ست

چالشهتای امنیتتی روستیه را بته شتکلی

اشکار ترسیم و روح تنش و بیاعتمادی نسب

به ناتو همچنا حفظ و تتالشهتای

این پیما برای گسترش زیرساخ های نظامی ختود بته مرزهتای روستیه و تفستیر
موس ا از دامنۀ وظایا خود به گستره جهانی نیز ریرقاب قبور عنوا شده است
هنی های جنگ سردی در حوزه سیاس

خارجی و تأکید ا بر اهمی

تواز قتوا

قاب مشاهده و نمود ا در قسم های متتلتا از جملته در اصترار ایتن ستند بته
موقعی
اس

برابر روسیه در حوزه تسلیحات راهبردی روابط بتا امریکتا و نتاتو اشتکار
(نوری .)١39١

در سند دکترین نظامی روسیه که در  5فوریه  20١0از ستوی دیمیتتری متدودف
صادر شد مهمترین تهدیدات نظتامی ختارجی التا) تمایت بته استتفاده از ظرفیت
سازما پیما اتالنتیک شمالی (ناتو) با کارکردهتای جهتانی بتا هتدف نقتض قواعتد
حقو بینالمل و انتقار زیرساخ های نظتامی کشتورهای عضتو نتاتو بته مرزهتای
فدراسیو روسیه از جمله گسترش ا ب) تالش در جه

بییباتسازی دول هتای

منطقه و متایر کرد یبات استراتژیک ک) استقرار دستههای نظامی دیگر کشتورها (یتا
گروهی از کشورها) در قلمرو روسیه و متحدین ا ت) ایجاد و استقرار سیستم دفتا
موشکی با هدف برهم زد یبات جهانی و نقض همکاری تثبی

شده نیروها در حوزه

موشکی هستهای و همچنین نظامی کرد فضای خار جتو و استتقرار سیستتمهتای
ریرهستهای استراتژیک عنوا شده اس
در اخرین سند راهبرد امنی

).(Russia’s Military Doctrine, 2010

تهدید غرب ،برداشت روسیه و بحران اوکراین  سیدجالل دهقانی فیروز آبادی و منوچهر مرادی

)2020

 .(Russia’s National Security Strategy through toدر روح ستند متاکور تستلط

ملی فدراسیو روستیه کته در  3١دستامبر 20١5

منتشر شد نیز ناتو و امریکا به عنوا تهدید و چالش امنیتی تلقی شده اس  .در سند
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ماکور امده اس
فعالی

تقوی

قهرامیز پیما اتالنتیک شتمالی (نتاتو) ...تشتدید

ظرفی

نظامی اعضای پیما و ادامه روند گسترش ناتو و نزدیتک شتد زیرستاخ

نظامی ا به مرزهای روسیه تهدیدی برای امنی
میدارد که «موض ررب در جه

ملی کشور ایجاد میکند .سند بیتا

مقابله با روندهای همگرا و ایجاد سرچشمههتای

تشتتنج در منطقتته اوراستتیا بتتر رونتتد اجتترای منتتاف ملتتی روستتیه ایتتر منفتتی
میگاارد»).(Russia’s National Security Strategy Approved, December 31, 2015
نکته حائز اهمی

که تهدید ررب علیه روستیه عمتدتا در سته حتوزه

ا اس

داخلی روسیه حوزه پیرامونی روسیه بهویژه جمهوریهای مشترکالمنتاف و حتوزه
بینالمل قاب بررسی است

امتا سیاست هتا و اقتدامات امریکتا و نتاتو در حتوزه

مشترکالمناف به ویژه در کشورهایی نظیر اوکراین از اهمی

بیشتتری

و حساستی

نزد روسیه برخوردار اس  .این موضو حتی در ابتتدای فروپاشتی متورد اعتتراض
جدی چهره های طرفدار ررب نظیتر کتوزیرف بتود کمتا ایتن کته وی بتا انتقتاد از
گسترش ناتو بته شتر
میدانس

ا را موجتب تقویت

).(Dannreuther, 1997:38
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بر این اسا

روندهای منطقهای و تحوالت در کشورهای همسایه روستیه بته

دلی چالشها و تهدیداتی که متوجه این کشور خواهد کرد برای مسکو بسیار حائز
اهمیت

است  .از ستوی دیگتر روستتیه ختود را همچنتا قتدرت برتتر در حتتوزه

مشترکالمناف محسوب نموده و هرگونه تالش خارجی برای رخنه سیاستی در ایتن
منطقه موجبات حساسی

و نگرانی مسکو را فراهم خواهد نمود .همچنین برداش

روسیه از ضعا خود و افور نفو در کشورهای مشترکالمنتاف فتاکتور مهمتی در
منفی از تهدید ررب اس

تشدید برداش

زیرا در روسیه بسیاری بر این باورند کته

مسکو در اروپای شرقی و مرکزی قفقاز جنوبی و اسیای مرکزی میدا را به رترب
واگاار کرده اس  .در نیمه  ١996یوگنی پریماکوف خاطرنشا ساخ
عمیق بر سیاس
ررب نسب

خارجی روسیه گسترش ناتو و برداش

که دو زخم

روستیه از گترایش منفتی

به همگرایی در حوزه مشترکالمناف اس  .حتتی گوربتاچا در ستار

 2009طی مواحبهای اعالم داش
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نیروهتای مرتجت در درو روستیه

«الما رربی امریکا و دیگر قتدرتهتا پتس از

وحدت الما در سار  ١99١وعده دادند که ناتو حتی یک سانتیمتر به ستم

شتر

پیشروی نتواهد کرد» ).(RIA Novosti, 2014
 .3بحران اوکراین و رفتار روسیه
کشور اوکراین طی دو ستار و نتیم گاشتته درگیتر جتدیتترین بحترا سیاستی -
اجتماعی خود از زما استقالر در سار  ١99١اس  .ابعاد این بحرا تنها بته روابتط
روسیه و اوکراین محدود نشده و با دخال
بینالمللی ا از اهمی

اشتکار امریکتا و اتحادیته اروپتا ابعتاد

بیشتری برخوردار شده اس  .بحرا کنونی اوکراین هنگامی

اراز شد که ویکتور یاناکوویق 1رئیسجمهور پیشین اوکراین به ررم تبلییات وستی
و تهییج مردم در جه
اعالم داش

پیوستن به ساختارهای اروپایی به ناگاه در  2١نتوامبر 20١3

قود امضای توافقنامته متاکور را در اجتال

ویلنیتو  2نتدارد .ایتن

صعودی پیتدا کترده و در اواستط فوریته  20١4بته مترگ نزدیتک بته صتد نفتر از
تظاهرکنندگا انجامید .با تشدید اعتراضات خواستههای متالفین نیز به تدریج ابعاد
وسی تری یاف
همه دخال

و ورود احزاب و نیروهای سیاسی متتالا یانتاکوویق و مهمتتر از
اشکار ررب و حضور مقامات رسمی (ویکتوریا نوالنتد معتاو وزیتر

خارجه سناتور جا مککین 3و سفیر امریکتا در اوکتراین) و ریررستمی امریکتا و
کشورهای اروپایی در تظاهرات ضدحکومتی عمال مهار بحترا را از دست
خار کرد .در  2١فوریه  20١4نمایندگا دول
کردند که براسا

دولت

و متتالفین توافقنامتهای را امضتاء

ا به یاناکوویق اجازه داده شتد تتا هنگتام انتتابتات جدیتد بتر

قدرت باقی بماند .نقض این توافق از سوی متالفین و تهاجم به مراکز دولتی و کاخ
ریاس

جمهوری موجب سرنگونی یاناکوویق و فرار وی به روسیه شد.
گرچه هدف این مقاله تحلی رفتار روسیه در بحترا اوکتراین است

و دالیت

سقوط یاناکوویق و شتک گیتری بحترا اوکتراین را بایستتی در مقالتهای جداگانته
توضیح داد اما اگر بتواهیم به اختوار به این امتر بپتردازیم دو گونته علت دور و

تهدید غرب ،برداشت روسیه و بحران اوکراین  سیدجالل دهقانی فیروز آبادی و منوچهر مرادی

تومیم موجب تشدید تظاهرات ضددولتی شتد کته طتی سته متاه پتس از ا ستیر

1. Victor Yanakovich
2. Victoria Noland
3. John McCain
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نزدیک را میتوا برشمرد .بحرا کنونی اوکراین ریشه در عوامت ستاختاری نظیتر
شکاف و تقسیم تتاریتی اوکتراین تفتاوت و تضتاد متاهوی میتا شتر و رترب
اوکراین وجود دو گرایش اشکار روسی  -رربی در میتا نتبگتا و متردم عتادی
اهمی

ژئوپلیتیک اوکراین برای روسیه و ررب سترگردانی اوکتراین بتین دو ایتده

همگرایی اروپایی (اتحادیه اروپا و ناتو) و اوراسیاگرایی (اتحادیه گمرکی و اتحادیته
اقتوتتادی اوراستتیا) دارد .رقاب

و مبارزه دیرینه احزاب و جناحهای سیاسی طرفدار

روسیه و ررب برای قبضه کام قدرت و بیرو راند حریا واقعیتتتی انکارناپتتایر
و تمام ناشدنی در صحنه سیاسی اوکراین اس .
در درو اوکتتراین نیتتز ملت

اوکتتراین مرکتتب از اقتتوام و زبتتا هتتای متتلتتا

اوکراینی روسی مجاری تاتار ازبک ا ری مسلما یهودی و ...اس

که در کنار

یکدیگر زندگی میکنند .حفظ موازنه بین اقوام و ادیتا متاکور و نیتز بتین منتاطق
زبا ) از یک طترف و شتمالی و رربتی (اوکراینتی زبتا ) از

شر و جنوب (رو

سوی دیگر یک موضو حیاتی اس  .مهمترین علت نزدیتک بحترا اوکتراین نیتز
ناکارامدی و فساد سیاسی و اقتوادی حاکم بتر دستتگاه رهبتری یانتاکوویق است .
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ماهی

اقتدارگرای دولت

یانتاکوویق بته همتراه بتیکفتایتی در متدیری

بحترا و

توویب قوانین جنجتالی در پارلمتا از جملته خطاهتای او بتود .بستیاری بتر ایتن
اعتقادند که سقوط یاناکوویق حتمی بود و او حتی اگتر سترنگو نمتیشتد نیتز در
انتتابات  20١5رأی نمیاورد.
در دوره یاناکوویق اقتواد اوکراین در لبه پرتگاه قرارگرفت
هزینههای حکوم

و وی بترای تتامین

و در مواجهه با خزانه خالی کشور یا به روسیه و یا به ررب روی

میاورد .وی همچنین به قانو اساسی اوکراین تعدی و اختیارات بیشتری بترای ختود
توویب کرد .فساد در دستگاههای اداری انتظامی و قضایی امری شای بتود و هریتک
از مناطق به تیور یکی از احتزاب سیاستی یتا الیگتارشهتا (ایگتور کاالمویستکی 1در
دنیپروپتروفسک 2و رینات احمداف 3در دانبا ) تبدی شده بود .به عالوه بتش قاب
1. Igor Kalamoisky
2. Dnipropetrovsk
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3. Reinat Ahmedov

توجهی از تجارت و اقتواد اوکراین در دس
الکساندر بود .این امر باع

ختانواده یانتاکوویق بتهویتژه پستر وی

شد تا حتتی الیگتارشهتای نزدیتک بته یانتاکوویق نظیتر

احمداف کاالمویسکی و پترو پاراشنکو 1نیز در صتا متتالفین وی قرارگیرنتد .هترم
قدرت در زما یاناکوویق بدین شک بتود کته حلقته توتمیمستاز شتام فرزنتد وی
الکساندر  2حتزب منتاطق و الیگتارشهتایی نظیتر احمتداف کاالمویستکی دمیتتری
فیرتاش 3و لیووچکین 4و افراد نزدیک به روسیه نظیتر ویکتتور متدودچوک 5و انتدره
کلیویا 6بودند .در این هترم مقامتات دولتتی نماینتدگا حتامی دولت

نماینتدگا

شبکههای ریررسمی در رتبته بعتدی قراردارنتد .حامیتا متالی یانتاکوویق عتالوهبتر
الیگارشها تجتار متوستط بودنتد .حامیتا رستانهای و تبلییتاتی یانتاکوویق را رالبتا
شرک های متعلق به افراد صاحب نفو در توتمیمگیتری و رستانهای دولتتی بودنتد.
بحرا اوکراین که با سوءمدیری
با بیتدبیری و اشتباهات دولت
رسمی
دول

موقت

زبا روسی برای مناطق رو
موق

یاناکوویق و اعمار نفو ررب کلیتد ختورد
تشتدید شتد .لیتو قتانو زبتا کته در ا
زبا نادیده گرفته متیشتد نتستتین اشتتباه

بود اما مهمتر از ا و در ادامه حیات دول

پاراشتتنکو بتتزرگتتترین خطتتای دول ت

موق ت

موق

تا روی کتار امتد

عتتدم شناستتایی ماهی ت

اصتتلی و

ویژگتتیهتتای بحتترا و فرافکنتتی استتتفاده از قتتدرت نظتتامی (بتته ررتتم نتتاتوانی) و
بیگانهسازی بتشی از متردم کشتور و وابستته دانستتن انتا بته روستیه بتود .ایتن
سیاس ها تنهتتا منجر بته دوپتارگی کشتتتتور بتیاعتمتادی بتشتی از جامعته بته
دیدگاهها و اقدامات دول

اوکراین و در نهای

جتدایی کریمته و بتروز اشتوب و

درگیری نظامی در دیگر مناطق جنوبی و شرقی کشور شد.
با این حار دول

اوکراین با اگاهی از تقاب روسیه و ررب در اوکتراین وجتوه
1. Petro Parashenko
2. Olexander
3. Dmitry Firtash

تهدید غرب ،برداشت روسیه و بحران اوکراین  سیدجالل دهقانی فیروز آبادی و منوچهر مرادی

قضات وابسته و نیروی قهریه عامال اجرای سیاس ها بودند.

4. Livochkin
5. Victor Medodchuk
6. Andrei Kelioyev
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بینالمللی بحرا را تقوی

نمود تا بتواند از حمای های سیاسی  -اقتوادی امریکتا و

اتحادیه اروپا برخوردار شود که این امر خود از مهمترین دالی تداوم بحترا و ابهتام
در اینده قاب پیشبینی ا اس  .نباید فراموش کرد اوکراین از هنگام نی به استتقالر
همواره بین شر و ررب گرفتار اس  .مناف اوکتراین در حفتظ موازنته بتین ایتن دو
تعریا شده و هرگاه این موازنه به هم خورده اوکراین دچار بحرا شده اس .
دول

روسیه در مراح ابتدایی بحرا و تا  2١فوریه جز ارائه پیشتنهاد وام ١5

میلیارد دالری به اوکراین عمال صحنه اوکراین را خالی کرده بود .برخی تحلیلگرا
درگیری روسیه در المپیک زمستانی سوچی و نیز باور به این که یاناکوویق میتوانتد
بحرا را مدیری

کرده و از ا بته ستتتالم

عبتتتور کنتد را از مهمتترین دالیت

سکوت مسکو و رفتتتار منفعالنه ا تا زمتا ستقوط یاناکوویتتتتتق متیداننتد .در
واق پس از فرار یاناکوویق بود که روسیه فعاالنه وارد بحرا اوکراین شد و پس از
ضمیمه ساختن کریمه به خاک خود به ایجاد و هتدای

بحترا در شتر اوکتراین

(منطقه دانبا  ) 1پرداخ  .مسکو همزمتا تتالش کترد تتا بتا استتفاده از ابزارهتای
سیاسی (حق وتو) و اقتوتادی (ممانعت
فصلنامه روابط خارجی  سال هشتم  شماره دوم  تابستان 1395
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از ورود کاالهتای اوکراینتی بته روستیه و

توقا ارسار گاز به اوکراین) و نظامی (گسی بیش از  80هتزار نیتروی نظتامی بته
مرزهای اوکراین) دول

جدید را که نامشرو میخواند تح

فشار قراردهد.

گرچه در تاری روابط مسکو  -کییا حتی قب از بحرا اخیتر نیتز متوارد و
موضوعات اختالف برانگیز نظیر ادعای اوکراین مبنتیبتر ایجتاد قحطتی عمتدی در
اوکراین توسط استالین (هولومودر) ( )١حادیته انفجتار نیروگتاه هستتهای چرنوبیت
تبعید اجباری تاتارهای کریمه مالکی
سوواستوپ

ناوگا دریای ستیاه و وضتعی

اداری بنتدر

جانشینی اتحاد شوروی و تقسیم اموار و بدهیهای اتحاد شتوروی و...

دیده میشود اما گرایشات رربگرایانته در اوکتراین و نگرانتی روستیه نستب
پیامدهای مترب ا به دلی اهمی

بته

شایا این کشور در منطقه انگیزه اصلی روسیه

برای ورود به بحرا اوکراین اس  .در تایید چنین ادعایی استفن وال

با ایتن بتاور

که بحرا اوکراین بیش و پیش از هر چیتز حاصت اقتدامات تهتاجمی رترب علیته
1. Danbas

روسیه و برداش

روسیه از تهدید ررب اس

میگوید «روستیه بتیش از  20ستار

اخیر را به مشاهده گسترش ناتو به شر و استقرار سیستم دفا موشکی بالستیک از
سوی امریکا و متحدا اروپایی بدو توجته کامت بته شتکایات و منتاف روستیه...
سپری کرد اما هر اندیشمند واق گرایی می توانتد بته شتما بگویتد کته روستیه ایتن
تحوالت را به عنوا چالش امنیتی درازمدت میبیند» ).(Walt, 2014b
جا مرشایمر دیگر اندیشمند رربی نیز اعتقاد دارد «بر اسا

منطتق حتاکم در

ررب میتوا تمامی گناه بحرا اوکراین را متوجته تهتاجم روستیه نمتود .بتر ایتن
اسا

رئیسجمهور پوتین شبه جزیره کریمه را به روسیه ملحق نمود تا امپراتتوری

اتحاد شوروی را احیاء نموده و حتی ممکن اس

در پی بقیه اوکتراین و کشتورهای

اروپای شرقی باشد ...این دیدگاه رلط اس  .ایاالت متحده امریکا و شرکای اروپایی
عنوا عنور اساسی در استراتژی بزرگ جدا کرد اوکراین از دایره اقمتار روستیه و
الحا ا به ررب اس  .همزما گستترش اتحادیته اروپتا بته شتر و حمایت

از

جنتتبش دموکراستتیختتواهی ستتار  2004در اوکتتراین عناصتتر کلیتتدی ا استت »
).(Mearsheimer, 2014: 1
مرشایمر دول

جدید کییا را یک دول

دانسته و میگوید «گرچه دخال
نیس

طرفدار رترب و کتامال ضتدرو

امریکا در تحتوالت اوکتراین بته روشتنی اشتکار

اما واشینگتن به وضوح از کودتای اوکراین حمای

کرد .ویکتوریتا نوالنتد و

سناتور جا مککین در تظاهرات ضددولتی حضتور یافتته و جفتری پایت  1ستفیر
امریکا در کییا پس از سرنگونی یاناکوویق ا را یک روز تاریتی بترای در در
کتب تاری

کر کرد .همچنین در یک مکالمه تلفنی که منتشر شد ویکتوریتا نوالنتد

از تیییر رژیم در اوکراین حمای

کرده و از ارسنی یاتسینیوک 2به عنوا تنها گزینته

مورد تائید وزارت خارجه امریکا برای احراز پس

نتس

وزیتر اوکتراین نتام متی

برد»(.(Smith, March 2014: 3) )2
به باور مرشایمر رهبرا ررب به دنبار سیاست هتای تحریتکامیتز بودنتد تتا
1. Jeoffrey Pyatt
2. Arseniy Yatsenuk
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بحرا همچنا تداوم یابد« .در اوری  20١4جو باید معاو رئیسجمهور امریکتا
در دیدار با نمایندگا مجلس اوکراین خطاب به انا گف
عم به وعدهای اس

این دومین فرص

که در انقالب نارنجی ( )2004داده شد»

برای

(Mearsheimer, 2014:

) .10همچنین جا برنا  1مدیر اژانس اطالعاتی امریکا( 2سیا) به دستور کتاخ ستفید
و با هدف توسعه همکاریهای امنیتی با دول

اوکراین وارد کییا شد .

مرشایمر در توضیح رفتار روسیه در اوکراین معتقد اس

«اقتدامات روستیه از

دیدگاه ژیوپلیتیک قاب درک اس  .سرزمین مسطح اوکراین طی قرو قبلتی صتحنه
تهاجم ناپلیو امپراتوری الما و الما نازی به روستیه بتوده است ؛ لتاا موقعیت
اوکراین به عنوا منطقه حای برای روسیه از اهمی
اسا

حیاتی برخوردار اس  .بر ایتن

تالش ررب برای روی کاراورد حکومتی رربگرا و ضدرو

در کییتا

ریر قاب تحم اس » .مرشایمر میگوید قدرتهتای بتزرگ همتواره بته تهدیتدات
بالقوه در مرزهای خود حسا

هستند و دلیلی ندارد روسیه از ایتن قاعتده مستتثنی

شود .وی با اشاره به بسته سهگانه ررب برای اروپای شترقی یعنتی گستترش نتاتو
گسترش اتحادیه اروپا و «برنامه پیشبرد دموکراسی» معتقد است

گستترش نتاتو بته
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شر به عنوا عنور اساسی استراتژی بزرگ خار کترد اوکتراین از دایتره اقمتار
روسیه و الحا ا به ررب ریشه بحرا اوکراین اس  .همزما گستترش اتحادیته
اروپا به شر و حمای

ررب از جنبشهای طرفدار دموکراسی در اوکتراین کته بتا

انقالب نارنجی سار  2004اراز شتد نیتز از عناصتر کلیتدی هستتند

(Mearsheimer,

).2014: 10
از دیدگاه روسیه دول

امریکا با پایا جنگ سرد نه تنها موض خود در اروپتا

را حفظ کرد بلکه از طریق گسترش ناتو تالش نمود نفو در اروپتای شترقی را بتا
هدف محدود کرد حوزه نفو روسیه توسعه و تعمیم بتشد .این در حالی بود کته
در سارهای پایانی جنگ سرد رهبرا شوروی به ازای عدم گسترش ناتو بتا اتحتاد
الما موافق

کردند .به باور انا رهبرا رربی نگرانیهای امنیتی شتوروی را درک

کرده و به این توافق پایبند خواهند ماند امتا بیت کلینتتو و مشتاورین نظتامی وی
1. John Brennan
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)2. Central Information Agency (CIA

توور دیگری داشته و گسترش ناتو به شر را کلید زدند.
با اراز نتستین مو گسترش کشورهای چک مجارستا و لهستتا در ستار
 ١999و بلیارستا استونی لتونی لیتتوانی رومتانی استلواک و استلونی در ستار
با اعتراض شدید روسیه مواجه شد .گسترش

 2004به ناتو پیوستند .این دو حرک

ناتو در سار  ١999و گسترش بعدی در سار  2004برای روسیه بستیار دردنتاکتتر
بود زیرا سه جمهوری بالتیک به عضوی
را فراهم میکرد احتمار از دس
بالرو

ناتو درامدند .ا چه نگرانی بیشتر مستکو

داد دیگر جمهوریهای شوروی بهویژه اوکراین

و گرجستا به عنوا یک تراژدی ژئوپلیتیک بود .با این حار حرک

به شر متوقا نشد و در نشست
اعضای ناتو موضو عضوی

سترا نتاتو در در اوریت  2008در بتارست

اوکراین و گرجستا را متورد توجته قراردادنتد .ایتن

جور بوش قرارگرف

اما فرانسه و الما بتا ایتن استتدالر کته
کردند .در نهای

موجب تحریک روسیه خواهد شد با ا متالف

اعضاء بته ایتن

موالحه رسیدند که پروسه رسمی الحا این دو کشور اراز نشود اما طتی بیانیتهای
از تمای اوکراین و گرجستا به عضوی

در ناتو حمای

شود .اقتدام نتاتو البتته از

سوی روسیه مورد انتقاد قرارگرف .تهاجم روسیه به گرجستتا در اگوست
به عزم پوتین برای ممانع

هرگونه تردید نسب

از عضوی

2008

گرجستتا و اوکتراین

در ناتو را رف نمود .با این حار مقامتات نتاتو نیتز بتا پتایرش عضتوی

البتانی و

کرواسی در سار  2009بر عزم خود برای گسترش بیشتر در اروپا صحه گااشتند.
بر این اسا

برداش

روستیه از تهدیتد ناشتی از گستترش نتاتو و هترا

محاصره شد توسط پایگاههای نظامی را میتوا از مهمترین عل

از

ورود روسیه بته

مناقشه با گرجستا و جدایی اوستیا و ابتازیا از ترکیب گرجستا نامید؛ زیترا هتیق
تضمینی وجود نداش

که فعالی های نظامی و گسترش ناتو علیته روستیه استتفاده

نتواهد شد .بعالوه اقدام مشترک امریکا و ناتو در استقرار سیستم دفا موشتکی در
اروپای شرقی و امتنا از ارائه هرگونه مدرکی که این سیستم علیته روستیه استتفاده
نتواهد شد مسکو را بیش از پیش نگرا ساخ .

تهدید غرب ،برداشت روسیه و بحران اوکراین  سیدجالل دهقانی فیروز آبادی و منوچهر مرادی

اقدام مورد حمای

نتاتو
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ناتو در بحرا اخیر اوکراین نیز حضور پررنگی داش ؛ الکساندر ورشبو ١سفیر
پیشین امریکا در روسیه و نفر دوم ناتو در اور مه  20١4اعالم داش

که روسیه

دیگر نه یک شریک و همکار بلکه یک دشمن تلقی میشود .وی خطاب به
خبرنگارا گف

که ناتو از جلب نظر بیشتر مسکو به سوی خویش دس

برداشته و

به زودی تعداد زیادی از نیروهای رزمی در اروپای شرقی مستقر خواهند شد
) .(Roberts, 2014: 2بنا به اخبار جدید رسانهای مبلیی بالغ بر یک میلیادر دالر از
سوی امریکا به این امر اختواص یافته اس
در ژوئن  20١4در نشس

(زمانی .)903 ١392

اعضای ناتو وزرای خارجته بتدو اشتاره بته نتام

اوکراین اعتالم کردنتد درهتای نتاتو بته روی اعضتای جدیتد بتاز است  .انتدر
راسموسن 2دبیرک ناتو با اشاره تلویحی به روستیه اعتالم کترد هتیق کشتور یتالثی
نمیتواند مان از گسترش ناتو شود .وزرای خارجه عضتو نتاتو در نشست
همچنین توافق کردند تا برخی تدابیر در جه

متاکور

ارتقاء قابلی های نظامی اوکتراین در

حوزههای فرماندهی و کنترر لجستیک و دفا سایبری اتتا نمایند .طبیعتا رهبترا
روسیه به این اقدامات واکنش نشا دادند.
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به موازات تحرکات ناتو اتحادیه اروپا نیز حرک
گرف

و در ماه می  2008ابتکار مشارک

به ستم

شتر را در پتیش

شرقی بته منظتور همگرایتی کشتورهایی

نظیر اوکراین و گرجستا در اتحادیه را رونمایی کرد .رهبرا روسیه ایتن ابتکتار را
اقدامی خومانه علیه مناف خود ارزیابی نمودند زیترا از دیتدگاه روستیه گستترش
اتحادیه اروپا مقدمه گسترش ناتو اس  .سرگئی الوروف 3حتتی پتیش از سترنگونی
یاناکوویق اتحادیه اروپا را به تالش برای ایجاد حوزه نفو در اروپای شترقی متتهم
کرد ).(Mearsheimer, 2014: 3
اتحادیه اروپا در کنار امریکا حضور پررنگی در بحرا اوکراین داش

هرچند

مناف حاصله از این بحرا و رویارویی با روسیه برای اتحادیه دارای پیامدهای منفی
بهویژه در روابط تجاری با روسیه نیز بوده اس  .در ماه مار

 20١4خوزه مانوئت
1. Alexander Vershbow

2. Anndres Fog Rasmosen
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3. Sergei Lavrov

باروسو 1رئیس کمیسیو اروپا تفکر اتحادیه اروپا در خوتوص اوکتراین را اینگونته
تعریا کرد «ما یک بدهی داریم و ا همبستگی با ا کشور (اوکراین) اس  .ما بته
منظور هرچه نزدیکتر کترد ا بته ختود تتالش متیکنتیم» .در  2٧ژوئتن 20١4
اتحادیه اروپا و اوکراین هما توافقنامهای را امضاء کردند که یانتاکوویق هفت

متاه

پیش از امضای ا خودداری کرده بود.
از دیگتتر ابتتزار رتترب بتترای دور ستتاختن اوکتتراین از مستتکو برنامتته پیشتتبرد
دموکراسی و اشاعه ارزشهای رربی در این کشور اس  .ویکتوریتا نوالنتد دستتیار
وزیر خارجه امریکا در امور اروپا و اوراستیا در دستامبر ستار  20١3اعتالم داشت
امریکا از سار  ١99١بیش از  5میلیتارد دالر بترای کمتک بته دستتیابی اوکتراین بته
اینتتدهای کتته استتتحقا ا را دارد اختوتتاص داده اس ت

مییابد که مسکو مهندسی اجتماعی ررب در اوکتراین را بته

مثابه مقدمهای برای تکرار ا در روسیه ارزیابی میکند .همچنتین از نگتاه روستیه
افتاد اوکراین به دس

یک حکوم

رربگرا و ضدرو

نه تنهتا موجتب خترو

کییا از حلقه نفو روسیه میشود بلکه این رویداد الگویی برای دیگر کشتورهای
منطقه مانند گرجستا بتالرو

مولتداوی و ارمنستتا نیتز خواهتد شتد .اهمیت

اوکراین برای روسیه از زاویه دیگری نیز قاب بررسی اس

و ا نقتش بتیبتدی و

اعتبار دهنده اوکراین به عنوا حلقه اصلی هرگونه همگرایی سیاسی و اقتوتادی در
شک گیری و استحکام تشک های منطقتهای (بتا محوریت

روستیه) نظیتر اتحادیته

گمرکی و اتحادیه اقتوادی اوراسیا اس .
رهبرا و مقامات روسی و نیز اسناد امنیتی این کشور ا چته کته در اوکتراین
اتفا افتاد را بتشی از توطئت ه رترب در جهت

تضتعیا امنیت

روستیه بتا ایجتاد

دشمنا ایدئولوژیک در امتداد مرزهای روسیه میدانند .پتوتین در  ١8متار
در ستنرانی خود در دومای روسیه اظهار داش

20١4

«انها (ررب) مکررا در حار تالش

برای منزوی کرد روسیه هستند ...در اوکراین شرکای رربی ما از خط قرمتز عبتور
کرده و به شکلی ریرمسئوالنه و ریرحرفتهای عمت متیکننتد( »...ایستنا  2٧استفند
1. Jose Manuel Barroso
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موضو از انجا اهمی
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.(Mearsheimer,
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 .)١392همچنین در  30متی  20١4در ختالر کنفترانس امنیتتی مستکو مستئولین
عالیرتبه سیاسی  -نظامی روسیه نظیر سرگئی الوروف وزیر خارجه سرگئی شایگو

1

وزیر دفا روسیه و والری گراسیموف 2رئیس ستاد ک ارتش روسیه نگرانتی ختود
را نسب

به حمای

ررب بهویژه امریکا از تظاهرکنندگا به منظور تیییتر حکومت

اوکراین اعالم کردند ).(Gorenburg, 2014
در سند راهبرد امنی

ملی روسیه منتشره در دسامبر  20١5امده اس

امریکا و اتحادیه اروپا از کودتای ریرمشرو اوکراین باع

«حمای

بتروز شتکاف عمیتق در

جامعتته اوکتتراین و ارتتاز درگیتتری مستتلحانه در کشتتور شتتد .تقوی ت

ایتتدئولوژی

ناسیونالیسم راستگرای افراطی ترستیم هدفمنتد توتویر روستیه بته عنتوا دشتمن
اوکراین در ا ها مردم امید بستن اشکار به ح قهرامیز تضادهای داخلی و بحترا
عمیق اجتماعی  -اقتوادی باع

میشود اوکراین به سرچشمه بلندمدت بییباتی در

اروپا و در نزدیکی بالواسطه مرزهای روسیه تبدی شود»

(Russia’s National Security

).Strategy Approved, December 31, 201
تمامی این اشارات بیانگر ا اس

که روند تحوالت در اوکراین از سوی مستکو
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به عنوا یک تهدید جتدی تلقتی شتده و نیازمنتد پاستتی قتاط بتود ).(Yuhas, 2014
سرنگتتونی حکتتوم

رو گرای یاناکوویق عمال روسیه را بر سر دو راهتی تستلیم

(با پایرش تمامی پیامدهای حیثیتی و ژئوپلیتیک ا ) یا مبارزه بر سر رترور و حیثیت
و مناف خود قرارداد و روسیه بطور طبیعی راه دوم را انتتاب کرد .این مستیر البتته در
درو روسیه با اجما و همراهی اکثری

نیروهتای سیاستی و اجتمتاعی بتا والدیمیتر

پوتین طی شد؛ زیرا به باور سرگئی کاراگتانوف 3رئتیس دانشتکده اقتوتاد و سیاست
جهانی مدرسه عالی اقتوادی روستیه «در ستار  20١5تقریبتا تمتامی نتبگتا رو
متوجه شدند رویارویی با ررب یک پدیده توادفی نیس

بلکه ریشه در تاری دارد و

ناگزیر بطور خواهد انجامید .برخالف امید کستانی کته ارزوی همگرایتی بتا رترب و
حفظ همزما استقالر و حق حاکمی

روسیه را داشتند روسیه مجبور خواهد شتد بتا
1. Sergei Shaigo
2. Valeri Grasimov
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3. Sergei Karaganov

واقعی

دیگری زندگی کند» .وی البته در توضیح رفتار روستیه معتقتد است

«روستیه

مجبور شد جلوی توسعه پیما های رربی را بگیرد و به جای توافقات مبتنیبر احتترام
متقاب

به سیاس

شدید متوس شود .معلوم شد طرف مقابت نمتیخواهتد بته زبتا

دیگری بفهمد» (کاراگانوف .)١394
هما گونه کته کاراگتانوف نیتز اعتالم نمتوده است

روستیه بته دلیت فقتدا

برخورداری از قدرت نرم عمدتا در عرصههای ژئوپلیتیک و در حوزه امنیتی ختود
با اتتا سیاس های شدید به رفتار تقاب جویانه امریکا پاس داده اس
نکتهای اس

که استفن وال

و این هما

با اشاره به رفتار روسیه در اوکراین و الحا کریمه به

ا اشاره کرده و میگوید «والدیمیر پوتین ممکن اس
اما قدرت های بزرگ معموال هنگامی که امنی

سنگ بزرگی برداشته باشتد

انا در خطر باشتد بته هتر اقتدامی

روسیه طی سارهای اخیر نشا داده اس

که تمای ندارد نظارهگر ورود اقمتار

و همسایگا مهم خود به دایره نفو ررب باشد .برای روسیه سترنگونی یانتاکوویق
یک اقدام ریرقانونی و کودتایی سازما یافتته از ستوی رترب است ؛ در حتالی کته
رهبرا امریکا و اروپا تالش کردند تا اوکراین را به پایگتاه مهتم رترب در مرزهتای
را اشتباه و ادامته ا را اشتتباه بتزرگتتری

روسیه تبدی کنند .مرشایمر این سیاس
میداند ).(Mearsheimer, 2014
نتیجهگیری

این مقاله در پی فهم رفتار روسیه در بحرا اوکراین و با استتفاده از تئتوری موازنته
تهدید استفن وال

این فرضیه را به ازمو گااش

ررب مهمترین عل

اقدامات روسیه اس  .به این نکته نیز پرداخته شد که برداشت

روسیه نسب

به تهدید ررب براسا

که برداشت

روستیه از تهدیتد

برنامهها و اقتدامات ایتاالت متحتده امریکتا و

اتحادیه اروپتا مبنتیبتر گستترش نتاتو گستترش اتحادیته اروپتا و برنامته پیشتبرد
دموکراسی و اشاعه ارزشهای رربی شک گرفته اس  .همچنین تالش شد تا منتاب
و عناصر تاییرگاار بر شک گیری برداش
قرارگیرد.

روستیه از تهدیتد رترب متورد شناستایی
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متوس میشوند» ).(Walt, 2014b
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نتایج حاصله از بح

حاضر ا اس

که روسیه دارای گرایشی به شدت متبهم و

بعضا کامال منفی در قبار امریکتا و اتحادیته اروپتا است  .فاکتورهتای دخیت در ایتن
گرایش پیچیده بوده و ناشی از اقدامات ررب در سه حوزه تحتوالت داخلتی روستیه
پروسه همگرایی در حوزه مشترکالمناف و نیز نگرانی روسیه از حتاف و بته حاشتیه
رفتن در صحنه جهانی است  .روستیه بتا درک اهمیت
اوکراین هرگونه حرک

ژیواستتراتژیک و ژئوپلیتیتک

رربگرایانه در کییا را در چهارچوب تقاب کلی با رترب

ارزیابی نموده و ا را اقدامی علیه منتاف و امنیت

روستیه تعبیتر متینمایتد .روستیه

همچنین این رفتار را شایسته برخورد جدی دانسته و قود دارد بته اوکتراین و دیگتر
جمهوریها نشا دهد که نادیده گرفتن منتاف روستیه در منطقته هزینتههتای بتاالیی
خواهد داش  .بعالوه در موضو اوکراین روسیه نشا داد در دفا از مناف و امنیت
خود از تمامی ابزار و قابلی های سیاسی نظامی و اقتوادی استفاده خواهد کرد.
برای روستیه ایفتای نقتش دولت
یاناکوویق و استقرار یک حکوم
اس  .به تعبیر مسکو حمای

امریکتا در تحتوالت منجتر بته سترنگونی

رربگرا و ضدرو

اشکار و پنها و بودجههای کالنی که در ایتن مستیر
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هزینه شد بیانگر ا اس

کته دولت

ررب گرا در اوکراین اس

و هم بنا دارد با جدا کرد اوکتراین از روستیه در نتزا

ژئوپلیتیک با روسیه دس

برتر را داشته باشد .معترضین علیه یانتاکوویق و متعاقتب

ا دول

موق

امریکتا هتم در پتی استتقرار یتک حکومت

اوکراین نیز به ختوبی از اشتتیا امریکتا بترای مقابلته بتا روستیه

بهرهبرداری نموده و در کنار برخورداری از حمای

سیاسی مالی و رسانهای رترب

عمال نزا خود با روسیه را به نزا روسیه و امریکا تبتدی نمودنتد .شتواهد حتاکی
اس

حاکمی

در کییا خط ماکور را همچنا دنبار خواهد کرد.

بتترای امریکتتا و اتحادیتته اروپتتا البتتته بتتا شتتدت و ضتتعا متفتتاوت تشتتدید
رو گریزی رو هراسی و رو ستیزی در جها و منطقه زمینگیر کرد روستیه
در حلقه نتس

حوزه نفو سیاسی  -امنیتی ا خار کرد اوکراین از حیطه نفو

روسیه تسری در روند الحا اوکراین به ستاختارهای سیاستی امنیتتی و اقتوتادی
رربی ایجاد الگویی موفتق در منطقته جهت
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در کتییتا کتامال محترز

حاکمیتی ضدرو

دیگتر کشتورهای مستتعد و استتقرار

و یا رربگرا در کییا از مهمترین اهداف مداخلته در بحترا

اوکراین اس .
به ررم استراتژی واحد امریکا و اروپا در قبار روسیه در تاکتیتکهتا اختتالف
نظر محسوسی بین واشینگتن و اتحادیه اروپا وجتود دارد؛ امریکتا در پتی تحقیتر و
تضعیا روسیه اس

لکن اتحادیه اروپا ضمن پرهیز از درگیری با روستیه خواهتا

ح وفو بحرا و ممانع

از پیامدهای سیاسی اقتوادی و امنیتی ا است  .البتته

در میا کشورهای اروپایی نیز اختالف اس  .لهستا کشتورهای بالتیتک ستوئد و
انگلستا حامی برخورد شدید با روسیه هستند اما دیگر کشورها نظیر ایتالیا الما
فرانسه یونا اسپانیا و ...عالقه به تشدید تقاب با روسیه ندارند .تفاوت در مواضت
امریکا و اتحادیه اروپا عمدتا ناشتی از تفتاوت دیتدگاه ایتن دو نستب
روسیه اهمی

بته جایگتاه

اوکراین و پیامدهای سیاسی امنیتتی اجتمتاعی و اقتوتادی تشتدید

نهایتا ا که بحرا اوکراین زخمی مزمن در نقطهای حستا
روسیه و اروپا اس

از محتیط امنیتتی

که درما ا بزودی امکا پایر نیست  .ایتن بحترا عتالوهبتر

تحمی خسارت سنگین اقتوادی و سیاسی بر روسیه اوکراین و اروپا موجب تیییر
رویکرد همکاری و دوستی به تتاصم و تهدید در مناسبات قدرتهای بتزرگ شتده
اس  .این رویکرد میتواند منشاء تحوالت مهمتری در ابعتتتاد منطقتهای و جهتانی
باشد  .این بحرا موجب شکاف تدریجی بین شر و ررب شده و توستعه ابعتاد ا
حتی میتواند به بلوکبندیهای سیاسی و نظامی جدید بینجامد.
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بحرا در شر اروپا اس .
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یادداشتها
1. Holomodor
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برخی در اوکراین معتقدند ژوزف استالین رهبر وق اتحاد جماهیر شوروی سابق و
دول این کشور در فاصله اوری  ١932تا نوامبر ( ١933در جریا جنگ جهانی
دوم) عامدانه انبار رله اوکراین را موادره و تتلیه نموده و بدینوسیله موجب
قحطی و مرگ میلیو ها نفر از مردم این کشور شدهاند .دیدگاه عمومی در کییا
بر این فرض استوار اس که مقامات شوروی سابق عمداً میلیو ها نفر از مردم
اوکراین را به گرسنگی واداشتند تا جنبش ملیگرایانه در میا مردم این سرزمین را
از بین ببرند.
 .2ارستتنی یاتسنیوک دارای مﺆسسه و نهادی به نام بنیتتاد یاتسنیوک اس ت که در وبگاه ا
لوگوهای شرکای خارجی متعددی در ا قاب مشاهده هستند .در میتا این شرکتا
اسامی سازما پیما اتالنتیتک شتمار (نتتاتو) تالش متتلی بتترای دمتتوکراسی
وزارت ختتتارجه امریکتتا چاتم هاو (موسستته سلطنتی امور بینالمل انگلیس)
صندو مارشار الما (اندیشکده تأسیس شده توسط دول الما به افتتار طرح
کمک متتتتارشار امریکتتتتا) و همچنین نام تعدادی از بانکهای بینالمللی به چشم
میخورند.
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