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مقدمه 
بروز بحران اوکراین در نوامبر  3879و بروز کشمکش میان روسیه و غرب به یکی از بحثبرانگیزترین مسائل منطقهای و
جهانی بدل شد .با بروز بحران در اوکراین و طرفداری روسیه از دولت قانونی این کشور از یک سو و حمایت غرب و
اروپا از شورشیان مبنی بر انجامدادن اصالحات در اوکراین از سوی دیگر موجب گسترش شعلههای بحران شد .این
کشور ،که تا پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی یکی از مهمترین جمهوریهای شوروی بود و دومین اقتصاد در بین
جمهوریهای شوروی را داشت ،موردتوجه هر دو ابرقدرت شرق و غرب بود .در این میان ،روسیه ،با توجه به همجواری
با اوکراین و سابقة حضور و نفوذ در این کشور ،شبهجزیرة کریمه را ،بر مبنای رفراندومی در تاریخ  71مارس  ،3870به
خود الحاق کرد .این شبهجزیره در جنوب اوکراین و با قرار گرفتن در دریای سیاه از موقعیت ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی و
همچنین ژئواکونومیکی خاصی برخوردار است .روسها حضور خود در کریمه را از قرن  70میالدی توسعه دادند و پایگاه
دریایی خود در بندر سواستوپل 7کریمه را در سال  7109تأسیس کردند .حضور روسها در این منطقه فقط در یک دوره و
آن هم در زمان اشغال توسط نازیها قطع شده است .درواقع ،شبهجزیرة کریمه ،که قبالً یکی از جمهوریهای اتحاد
جماهیر شوروی بود ،در سال  7310و پس از جنگ جهانی دوم به اوکراین واگذار شد ،اما بعد از فروپاشی شوروی در سال
 7337بهعنوان جمهوری خودمختار کریمه خودنمایی کرد و سرانجام در سال  3870طی رفراندومی به روسیه ملحق شد.
پس از این امر غرب و اروپا برای مجازات روسیه ،بهسبب سیاستهای این کشور در قبال اوکراین و الحاق کریمه به
قلمرو خود ،تحریمهایی را علیه گروهی از مقامها و سرمایهداران این کشور اعمال کردند .از منظر آنها ،این تحریمها
پاسخی است به دخالت غیرقانونی و ادامهدار روسیه در اوکراین و نیز اقدامات تحریکآمیز این کشور که صلح ،امنیت،
ثبات ،حاکمیت ،و تمامیت ارضی در اوکراین را بهخطر میاندازد .این تحریمها ،که به معنای ادامة سیاست مبتنی بر اعمال
فشار از سوی نهادها و کشورهای غربی علیه مسکو است ،روز به روز در حال افزایش است .با وجود اینکه تأثیرات
منفیای در اقتصاد روسیه داشته ،به کنارهگیری پوتین 3از سیاستهای خود در قبال اوکراین و شبهجزیرة کریمه منجر
نشده است.
بر همین اساس ،در این پژوهش نگارنده در تالش خواهد بود به این پرسش پاسخ دهد که با توجه به تحریمهای شدید
غرب و اروپا علیه روسیه چه عامل یا عواملی باعث شده است حفظ کریمه و اوکراین برای روسیه اهمیت یابد؟ و اینکه چه
عامل یا عوامل ژئوپلیتیکی باعث حرکت و تصمیم روسیه مبنی بر الحاق شبهجزیرة کریمه به این کشور شد؟ و چه اهداف
ژئوپلیتیکی را از این تصمیم و اقدام مد نظر داشته است .به عبارتی دیگر ،چه منفعت و ارزش ژئوپلیتیکی مد نظر داشته که با
این اقدامْ خود را رودرروی غرب قرار داده و عواقب این عمل راـ از جمله تحریمهای شدید غربـ پذیرفته است .فرضیهای
که میتوان مد نظر قرار داد این است که روسیه بهدلیل ناتوانی تثبیت قدرت خود در اوکراین و احساس خطری که نسبت به
افتادن اوکراین به دامن غرب و از دست دادن منافعش در این کشور میکرد ،در راستای حفظ حداقل منافع خود در اوکراین،
شبهجزیرة کریمه را به خود الحاق کرد تا بتواند از موقعیت ژئوپلیتیکی مهم اوکراین و این شبهجزیره در قالبهای
ژئواستراتژیک ،ژئواکونومیک ،و ژئوکالچری همچنان بهره گیرد و در راستای آن بتواند از منافع خود حفاظت کند.

رویکرد نظری
در بحث نظری پیرامون موضوع مورد مطالعه در این پژوهش ،تالش خواهد شد از نظریات ژئوپلیتیک سنتی و جدید

1. Sevastopol
2. Vladimir Vladimirovich Putin
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بهصورت تلفیقی استفاده شود .درواقع ،ابتدا ژئوپلیتیک کالسیک و مفروضههای اساسی آن ،که درواقع نگاهی
استراتژیکمحور دارد ،بررسی میشود و سپس تحول در ژئوپلیتیک و گرایش به سمت نگاههای ژئواکونومیک و
اقتصادمحور و سرانجام نگاههای جدید در ژئوپلیتیک و تأکیدات ژئوکالچری آن بررسی میشود.
ژئوپلیتیک به جغرافیا از منظر تأثیرگذاری آن بر میزان قدرت بازیگران و تأثیر آن بر چرخة قدرت جهانی مینگرد.
درمجموع ،ژئوپلیتیک بر مبنای واقعگرایی بنیان نهاده شده است و مفهوم تحلیلی آن یعنی قدرت و نحوة دستیابی و
افزایش آن را در دستور کار خود قرار میدهد (قاسمی .)733 :7903 ،در یک تعریف کلی ،ژئوپلیتیک را علم مطالعة روابط
متقابل جغرافیا ،قدرت ،و سیاست و کنشهای ناشی از تلفیق آنها با یکدیگر میدانند (حافظنیا .)91 :7939 ،این علم ،که
یک قرن پیش بهعنوان رشتة مطالعاتی جبرگرایانه 7و اسلوب کشورداری معرفی شد ،برای نخستین بار بهصورت مجموعهای
از قوانین قطعی جغرافیایی حاکم بر سرنوشت استراتژیک دولتها ارائه شد و سپس بهعنوان شالودة جغرافیایی رئال پلتیک
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تکامل پیدا کرد .رادلف کیلن ،)7333-7010( 3که اصطال ح ژئوپلیتیک را در سال  7033وضع کرد ،آن را تئوری دولت
بهعنوان یک ارگانیسم جغرافیایی یا پدیدهای در فضا توصیف میکند (کوهن .)03-07 :7901 ،بر همین اساس ،باید بیان
کرد ژئوپلیتیک اموری مانند ساختار و کارکرد قدرت ،همگرایی و واگرایی ،تصمیمگیری ،بحران ،حوزة نفوذ ،نزاع ،سلطه ،صلح
و همکاری ،منابع و محیط زیست ،منافع ملی ،فضا ،قدرت ملی ،امنیت و ثبات ملی ،روابط فضایی ،توسعه و رفاه و
جهانگرایی و نظایر آن را ،که جملگی مفاهیم کلی و پایدارند ،شامل میشود (حافظنیا .)93 :7939 ،به بیانی دیگر،
ژئوپلیتیک یا سیاست جغرافیایی اثر محیط و اشکال یا پدیدههای محیطی چون موقعیت جغرافیایی ،شکل زمین ،منابع
بهویژه
کمیاب ،امکانات ارتباطی و انتقالی (زمینی ،دریایی ،هوایی) و سایر وسایل ارتباطجمعی در تصمیمگیریهای سیاسی ،
در سطو ح گستردة منطقهای و جهانی ،را مطالعه و بررسی میکند (مجتهدزاده .)730 :7933 ،اصوالً ژئوپلیتیک درصدد تبیین
این موضوع است که چگونه عوامل جغرافیایی از جمله سرزمین ،جمعیت ،موقعیت راهبردی ،و منابع طبیعی بر روابط کشورها
و تالش آنها برای کسب قدرت و استیال بر دیگران مؤثر است (صفری و وثوقی.)779 :7931 ،
بنیانگذاران ژئوپلیتیک کالسیک را نیز میتوان فردریش راتزل ،0هالفورد مکیندر ،1کیلن ،آیزایه بومان ،1و آلفرد تی
ماهان 1دانست که اصول و قوانین این نظریهپردازان پیشرو بازتاب دیدگاهها و تجربیات ملی آنها و نیز تأثیر داروینیسم
اجتماعی بود .در این میان ،از نظر مکیندر ،واقعیت جغرافیایی در منافع حاصله از مرکزیت مکان و حرکت مؤثر ایدهها،
کاالها ،و مردمان قرار میگیرد .وی در سال  7380این تئوری را ارائه داد که حوزة داخلی اوراسیا با رودهای داخلی یا

قطبی و نفوذناپذیری آن در مقابل یک قدرت دریایی منطقة محوری سیاست جهانی است .وی در کتاب آرمانها و
واقعیت دموکراتیک ( )7373از اصطال ح هارتلند استفاده میکند و در این باره بر آن است که کسی که بر اروپای شرقی
حکومت کند هارتلند را فرماندهی خواهد کرد و کسی که بر هارتلند حکومت کند جزیرة جهانی را فرماندهی خواهد کرد
(کوهن.)01 :7901 ،

1. Deterministic
2. Realpolitik
3. Rodolf Kejeellen
4. Friedrich Ratzel
5. Halford Mackinder
6. Isaiah Bowman
7. Alfred T. Mahan
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نقشة.9هارتلندمدنظرمکیندر 



از نظر آلفرد ماهان ،سرزمین نیمکرة شمالی ،که بخشهای گستردهای از آن از طریق گذرگاههای آبی دو کانال پاناما
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و سوئز 3به یکدیگر متصلاند ،کلید قدرت جهانیاند و در داخل این نیمکره اورآسیا مهمترین حوزه است .ماهان روسیه را
به عنوان قدرت مسلط زمینی که مکان آن غیرقابل تهاجم است موردتأیید قرار میداد .وی بر آن بود که منطقة حیاتی
منازعه میان عرضهای جغرافیایی  98و  08قرار دارد؛ جایی که قدرت زمینی روسیه و نیروی دریایی بریتانیا به یکدیگر
میرسند (کوهن.)18 :7901 ،
اسپایکمن 9نیز بر این نظر بود که مناطق ساحلی اورآسیا بهدلیل جمعیت و منابعشان و نیز استفاده از خطوط دریایی
داخلی کلید کنترل جهاناند و بیان میکند کسی که بر ریملند 0کنترل داشته باشد بر اورآسیا حکومت خواهد کرد؛ کسی
که بر اورآسیا حکومت کند سرنوشت جهان را در دستان خود خواهد داشت .از دید وی ،ریملند کلید تسلط بر جهان بود
(کوهن .)11 :7901 ،از دیدگاه کارل هاوسهوفر ،پدر ژئوپلیتیک آلمان ،ژئوپلیتیک علم ملی تازهای از دولت است؛ دکترینی
بر جبر فضایی همة فرایندهای سیاسی که بر بنیانهای گستردهای از جغرافیا ،بهویژه جغرافیای سیاسی ،قرار دارد (کوهن،
 .)09 :7901به بیانی ،هاوسهوفر بر نیازهای کشورهای بزرگ به مرزهای بیرونی ،دستیابی به فضای حیاتی ،نیل به
خودکفایی در مواد خام ،صنعت ،و بازار تأکید دارد (قاسمی .)798 :7903 ،عالوه بر این ،از نظر جفری پارکر ،1ژئوپلیتیک
مطالعة روابط بینالمللی از منظر فضایی یا جغرافیایی است (کوهن .)09 :7901 ،اصوالً اندیشة ژئوپلیتیک آلمان از راتزل
تا هاوسهوفر بیانگر نیاز کشورهای بزرگ به گسترش مرزهای خود ،دستیابی به فضای حیاتی ،نیل به خودکفایی در مواد
خام ،تأمین بازار برای کاالهای خود ،و نیازهای ناشی از رشد جمعیت بود و در این راستا فضای وسیع جغرافیایی با قدرت
ملی مترادف گردید (قاسمی.)99 :7938 ،
تا پیش از جنگ سرد جنبة ژئواستراتژیکی مکانها دارای اهمیت وافری در تدوین سیاست کشورها بهویژه سیاست
دفاعی آنها بود .ژئواستراتژی از رابطة بین جغرافیا با استراتژی بهویژه استراتژی نظامی صحبت میکند .ولی تعریف
ژئواستراتژی تابع حوزة تخصصی تعریفکننده است ،ولی این مفهوم بهطور سنتی و ذاتی در حوزة نظامی و دفاعی وجود
دارد (حافظنیا .)700 :7939 ،ژئواستراتژی علم کشف روابط استراتژی و محیط جغرافیایی است که به تعیین قلمرو
جغرافیایی استراتژیهای نظامی بهمنظور هدایت صحیح عملیات نظامی میپردازد و نقش مؤثری در پیروزی دارد (عزتی،
1. Panama
2. Suez Canal
3. Nicholas Aspaykmn
4. Rimland
5. Jeffrey Parker
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 .)0 :7919بنابراین ،منطقة ژئواستراتژیک نمایانندة نوع ویژهای از کنشها و واکنشها در بخش بزرگی از جهان است و
منطقة ژئوپلیتیک نیز به بخشهای جغرافیایی کوچکتر در داخل مناطق ژئواستراتژیک گفته میشود .این بخشها
معموالً در یک یا همة زمینههای فرهنگی ،اقتصادی ،و سیاسی از تجانس بیشتری برخوردارند .به نظر کوهن ،مناطق
استراتژیک عبارتاند از دو نیمکرة سیاسی تحت نفوذ یکی از ابرقدرتها که هر کدام چند منطقة ژئوپلیتیک را دربر دارند
(قاسمی.)377 :7903 ،
در مقابل ژئوپلیتیک کالسیک برخی اندیشمندان مفهوم ژئوپلیتیک رادیکال را مطر ح میکنند که دارای ماهیتی انتقادی،
اقتصاد سیاسی ،و مرتبط با چرایی سیاستها و حوادث سیاسی بدون فراموشکردن چگونگی تحقق آنهاست .بهویژه ،در این
تفسیر ،عوامل و متغیرهای ژئواکونومیکی و ژئوپلیتیکی را در پیشبرد سیاستها به بوتة آزمایش میگذارد .به بیانی ،مهمترین
یاری این مکتب ژئوپلیتیکی واردساختن اقتصاد سیاسی و منطق ژئواکونومیکی به درون حوزة تجزیه و تحلیل منطقهای و
جغرافیایی است (قاسمی .)09 :7938 ،بر همین اساس ،اگرچه در سدههای گذشته برداشت ژئوپلیتیکی کشورها بر مبنای
فضا و مکان بوده و جنبة ژئواستراتژیک آن مهم بوده است ،پس از جنگ جهانی دوم و بهخصوص جنگ سرد جنبة اقتصادی
ژئوپلیتیک بیشتر خود را نمایان ساخت و ابعاد ژئواکونومیکی مکان موردتوجه قرار گرفت .در این میان ،کشورها به این نتیجه
رسیدند که اقتصاد و مؤلفههای آن یکی از ابزارهای مهم در راستای مقابله با رقیب است و فقط بر جنبة نظامی نباید تأکید
کرد .ادوارد لوتواك در سال  7338پارادایم ژئواکونومی را با مفهوم گسترده وارد علوم جغرافیایی و سیاسی کرد .درواقع،
ژئواکونومی از ترکیب سه عنصر جغرافیا ،قدرت ،و اقتصاد شکل گرفته و بهنظر میرسد سیاست عاملی مهم در ژئوپلیتیک
بوده و جای خود را به اقتصاد داده است .اما باید اذعان کرد چیزی غیر یا در برابر ژئوپلیتیک نیست ،بلکه جزئی از ژئوپلیتیک
و یکی از اندیشههای ژئوپلیتیک در عصر حاضر است (زرقانی و قلیزاده .)3 :7937 ،در دیدگاه ژئواکونومیک ،بنیان اصلی بر
این واقعیت استوار است که سیستم بینالمللی در حال تبدیلشدن به بلوكهای اقتصادی رقیب است و بلوكهای مذکور
جایگزین بلوكهای امنیتی و سیاسی میشوند (قاسمی.)798 :7903 ،
در دهههای جدید نیز بُعد نوینی از ژئوپلیتیک مطر ح شد که از آن با عنوان «ژئوکالچر» یاد میشود .هانتینگتون 7در
این باره بر آن است که سیاست جهانی ویژگی فرهنگی به خود گرفته و لذا بر این پایه آرایش نوینی یافته است .در اینجا
همگرایی بین کشورهایی است که از لحاظ فرهنگی به یکدیگر شبیهاند .کشورهایی که از لحاظ فرهنگی متمایزند از
یکدیگر فاصله خواهند گرفت .در اینجا پیوندها و روابط سیاسی خود را با پیوندهای فرهنگی منطبق میکنند (قاسمی،
 .)01 :7938به اعتقاد هانتینگتون ،یکی از بلوكهای تمدنی موجود که نقش مؤثری در مناقشات بینالمللی خواهد داشت
بلوك تمدنی ارتدوکسی با محوریت روسیه است .وی درواقع ،با مبنا قراردادن واقعگرایی ،به تبیین نظم در چارچوب
تمدنها میپردازد .از این منظر ،چارچوب کارکردی نظم متشکل از دولتهاست که در قالب بلوكبندی تمدنی جایگزین
بلوكبندیهای سیاسی شدهاند (قاسمی.)793 :7903 ،
درواقع ،باید گفت رویکرد ژئوپلیتیکمحور به نظام بینالملل ،که در ابتدا مبتنی بر انگارهها و اصول نظامی بوده است
و در آن بیشتر رقابت کشورها به سمت امور نظامی حرکت کرده ،رفتهرفته جای خود را به ژئوپلیتیک جدید داد .به بیانی،
با عبور از دوران جنگ سرد و فروپاشی شوروی و با ورود به عصر جهانیشدن ،ژئوپلیتیک کالسیکـ که در آن تأکید بر
امور نظامی و استراتژیهای نظامی بودـ جای خود را به استراتژیهای اقتصادی -فرهنگی داد .در ژئوپلیتیک جدید نهتنها
به امور نظامی مناطق و مکانها توجه میشود ،بلکه مهمتر از آن اقتصاد و فرهنگ نیز موردتوجه قرار گرفته است و

1. Samuel Huntington
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کشورهای جهان با کنارنهادن رویکرد ژئوپلیتیک کالسیک به مناطق از رویکرد جدید به ژئوپلیتیک مبتنی بر اهمیت
اقتصادی و فرهنگی آن توجه دارند و در راستای دستیابی به این مناطق به رقابت با یکدیگر میپردازند.

روش تحقیق
روش پژوهش در این مقاله تحلیلی -تبیینی است و با بهرهگیری از منابع کتابخانهای و اینترنتی و با رویکردی ژئوپلیتیکی
و با تلفیق نظریات ژئوپلیتیک سنتی و جدید به بررسی مسئلة پژوهش پرداخته شده است.

یافتههای تحقیق و تحلیل آن 

سیاست خارجی روسیه در دوران پوتین 

روی کار آمدن والدمیر پوتین به عرصة سیاست روسیه ابتدا بهعنوان نخستوزیر در سال  7333و سپس بهعنوان
رئیسجمهور در سال  3888نقش مهمی در تحوالت سیاست خارجی روسیه داشته است .پوتین ،با پذیرش جایگاه،
ظرفیت ،و توانمندیهای واقعی روسیه ،رویکردی عملگرایانه را در نظام بینالملل دنبال کرد و برای بازتعریف هویت
روسیه در آن کوشید (کوالیی .)330 :7903 ،وی دو ویژگی خاص را در سیاست خارجی روسیه درج کرد :نخست اینکه
سیاست خارجی روسیه بهطور فوقالعادهای عملگرا شد؛ دوم اینکه پوتین از سال  3888به دنبال مشارکت راهبردی با
اروپا و بهویژه با امریکا بود .بهطور کلی ،پوتین رویکرد جدیدی در قبال راهبرد سیاست خارجی روسیه اتخاذ کرد که در
تعارض با تفکر سنتی در روسیه قرار گرفت .در دیدگاه پوتین ،مبنای اصلی دکترین نوین امنیت ملی روسیه نه در چارچوب
ایدئولوژیک بلکه مبتنی بر تثبیت اقتدار داخلی روسیه و دستیابی به جایگاه قدرت جهانی روسیه بود (ابوالحسن شیرازی،
.)70-78 :7931
از اواخر دهة  ،7338والدمیر پوتین ،با تأکید بر اندیشة «قدرت بزرگ مدرن هنجارمند» ،بهعنوان منتقد اصلی سیاست
خارجی پریماکوف ،7که از منظر او جاهطلبانه ،ایدئولوژیک ،تقابلجویانه ،و ضدغربی بود ،ظاهر شد .او ،ضمن توجه جدی
به ضرورت سازگاری در عرصة خارجی ،سه اصل نوسازی اقتصادی ،دستیابی به موقعیت شایسته در فرایند رقابت
جهانی ،و بازگشت جایگاه روسیه در عرصة بینالملل بهعنوان یک قدرت بزرگ را مبنای سیاست خارجی خود قرار داد
(کوالیی و نوری . )373 :7903 ،پوتین با اعتقاد به اینکه روسیه به قدرتی بزرگ تبدیل نخواهد شد مگر با اقتصادی
قدرتمند ،به اقتصادیکردن سیاست خارجی اقدام کرد و دیپلماسی اقتصادی را بهطور جدی در دستور کار قرار داد و این
امر مبنایی برای مشارکت روسیه در تصمیمسازیهای بینالمللی شد .در این میان ،اعتقاد پوتین بر آن است که بدون
همگرایی با ساختارهای اقتصاد بینالملل تحقق سطو ح مطلوبی از توسعة اقتصادی و اجتماعی غیرممکن است (کوالیی و
نوری .)330-339 :7903 ،بر همین اساس ،روسیه بهویژه از دور دوم ریاست جمهوری پوتین تالش کرد ،با استفاده از
اهرمهای مختلف ،از جمله اهرم انرژی ،ضمن بازسازی زیرساختهای اقتصادی ،موقعیت این کشور را بهعنوان یک
قدرت بزرگ در سیاستگذاری بینالمللی تقویت کند (ابوالحسنشیرازی .)37 :7931 ،والدمیر پوتین دربارة منابع انرژی
روسیه بر آن است که منابع معدنی روسیه و بهویژه هیدروکربنهای آن کلید پیشرفت اقتصادی کشور در آینده قابل
پیشبینیاند .برای تضمین بهرهبرداری مؤثر از ثروت عظیم مواد معدنی روسیه ،دولت باید بخش منابع را تنظیم کند و
توسعه دهد .این امر میتواند به بهترین شکل با ترویج شرکتهای بزرگ ،که قادر به رقابت با شرایط مساوی با

1. Yevgeny Primakov

شبهجزیرۀکریمه
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شرکتهای فراملی غربی باشد ،تسهیل شود .در حالی که این سیاستها باید به سازوکارهای بازار متکی باشند ،باید منافع
دولت روسیه و مردم (و شرکتهای روسی) محافظت شود (بالزر،

.)3870

امروزه ،کرملین بار دیگر برنامهای برای تسریع در دستیابی به اهداف کلیدی سیاست خارجی خود برای چند دهة
گذشته ،همچون تأکید مجدد بر یک قدرت بزرگ ،را دارد .بااینحال ،پوتین استراتژی خود را با شرایط فعلی تطبیق
میدهد .در حال حاضر ،سیاست تالش برای داشتن قدرت بزرگ در خارج از کشور در حین تضمین ادامة رژیم در خانه،
که دیگر به نظر خیلی مطمئن نیست ،ادامه دارد .در این میان ،الحاق کریمه و مداخلة نظامی در سوریه عمدتاً ابزاری برای
دستیابی به اهداف فوقالذکر است که توسط پوتین پیگیری میشود .درواقع ،هدف اصلی سیاست خارجی روسیه بدون
تغییر است؛ یعنی بازگرداندن وضعیت قدرت بزرگ روسیه .درعوض ،آنچه تغییر کرده روشهایی است که برای رسیدن به
هدف اصلی مورد استفاده قرار میگیرد

(بالدونی.)3871 ،

شبهجزیرۀکریمه 
ژئوپلیتیک اوکراین و 

اوکراین ،بهدلیل ویژگیهای منحصربهفرد در شرق اروپا و منطقة اوراسیا ،اهمیت زیادی دارد .از نظر تاریخی و مذهبی ،شهر
کییف در مرکز اوکراین و در ساحل رودخانة دنیپر مرکز تمدن اسالوی بوده است و در طی قرنهای نهم تا سیزدهم به
کانون هویت تاریخی -فرهنگی روسهای کیف تبدیل شد (کوالیی .)733-730 :7900 ،اوکراین ،بهعنوان یک کشور
مستقل ،پس از جنگ جهانی اول پدید آمد .در فاصلة سالهای  7371تا  7337روسیة تزاری بر اوکراین شرقی تسلط
داشت و بخش غربی اوکراین نیز تحت کنترل خاندان هابسبورگ 7بود .ملیگرایان اوکراین ،که توان مقابله با بلشویک را
نداشتند ،به الحاق بیشتر قلمرو اوکراین به جمهوری سوسیالیستی اوکراین تن دردادند و در سال  7333جزو بخش اصلی
اتحاد جماهیر شوروی سابق شدند .اوکراین غربی خارج از دسترس شوروی سابق قرار گرفته بود و در مقابل میان لهستان،
چکاسلواکی ،و رومانی تقسیم شد .پس از جنگ جهانی دوم ،قلمرو اوکراین به نحو قابل توجهی توسعه یافت و درنتیجه
بخشهایی از اوکراین ،که در اختیار لهستان ،رومانی ،و چکاسلواکی قرار داشت ،به اوکراین ملحق شد و شبهجزیرة کریمه
بعداً توسط خروشچف بهعنوان هدیه به اوکراین بازگردانده شد (صفری و وثوقی .)771 :7931 ،این کشور 189188
کیلومتر مربع وسعت دارد و بعد از روسیه دومین کشور بزرگ اروپا بهشمار میرود و دریای سیاه 3و دریای آزوف 9در
مرزهای جنوبی آن واقع شدهاند (کوالیی .)37 :7903 ،بر مبنای آخرین سرشماری این کشور و اطالعات نامة جهانی
سازمان سیا ،جمعیت این کشور در سال  00،383،199 ،3871بوده که شامل گروههای قومی اوکراین (11/0درصد)،
روسی (71/9درصد) ،بالروسی (8/1درصد) ،مولداوی (8/1درصد) ،تاتار کریمه (8/1درصد) ،بلغاری (8/0درصد)،
مجارستانی (8/9درصد) ،رومانیایی (8/9درصد) ،لهستانی (8/9درصد) ،یهودی (8/3درصد) ،و افرادی دیگر (7/0درصد)
است( 0سیا .)3871 ،بر همین اساس ،میتوان گفت اوکراین از لحاظ جمعیت و اندازه با فرانسه مقایسهشدنی است و
به دلیل موقعیت حساس خود در بین روسیه و اعضای ناتو همچون لهستان ،اسلواکی ،مجارستان ،و رومانی بر اهمیت
ژئواستراتژیک آن افزوده میشود (ووهرل.)7 :3879 ،

1. Habsburg
2. Black Sea
3. Azof Sea

دریایی است به وسعت حدود  33هزار کیلومتر مربع از شاخههای شمالی دریای سیاه که بهوسیلة تنگة کِرچ با این دریا مرتبط است.
4. http://www.theodora.com/wfbcurrent/ukraine/ukraine_people.html
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شبهجزیرۀکریمه 
نقشة.5موقعیتژئوپلیتیکاوکراینو 



اوکراین از نظر صنعتی و اقتصادی دومین جمهوری مهم شوروی سابق پس از روسیه بهشمار میرود .بهدلیل خاك
حاصلخیز ،کشاورزی اساس اقتصاد سنتی اوکراین را تشکیل میدهد .در قرن نوزدهم ،اوکراین بهدلیل صدور مقادیر زیادی
از گندم بهدستآمده از زمینهای سیاهش به اروپا «سبد نان اروپا» شهرت داشت .بخش صنعت نیز در اوکراین سهم قابل
توجهی از درآمدهای ناخالص داخلی این کشور را تشکیل میدهد .بهطور کلی ،بخش صنایع سنگین (فلزکاری ،تولیدات
شیمیایی ،ساخت قطار ،وسایل راهآهن ،تراکتورسازی ،و موتور ماشین) نسبت به سایر رشتههای صنعت از تفوق فراوانی
برخوردار است .در زمان اتحاد جماهیر شوروی ،بخش مهمی از صنایع نظامی اتحادیه در اوکراین قرار داشت .مشهورترین
کارخانة موشکسازی در دنیپروپتروفسک 7قرار داشت که پنجاههزار نفر در آن کار میکردند (صفری و وثوقی.)770 :7931 ،
با فروپاشی شوروی از تنشهای سیاسی بین دو کشور همسایهـ روسیه و اوکراینـ کاسته نشد و در بسیاری از مسائل
همچون افرادی که در کریمه هستند ،تقسیم ناوگان شوروی در دریای سیاه ،حق روسیه در استفاده از پایگاه دریایی
سواستوپل ،استفاده از امکانات نظامی در کریمه ،و وضعیت پرسنلهای نظامی روسیه در خاك اوکراین و  ...این مناقشات
وجود داشت (ببلر .)3 :3871 ،از سال  7109که شبهجزیرة کریمه به عنوان مرکز خانات کریمه ضمیمة خاك روسیه شد،
روسیه ناوگان دریایی خود را در دریای سیاه و در بندر سواستوپل استقرار داد .این شهر درواقع بهدالیل استراتژیکی و
دسترسی به مسیرهای تجاری دریای سیاه ،قفقاز ،و روسیه ،به روسیه اجازه میداد تا بتواند قدرت دریایی خود را در دریای
مدیترانه گسترش دهد .بر همین اساس ،اهمیت این پایگاه از سال  3880برجستهتر شد (پائول.)3871 ،
اهمیت اوکراین به حدی است که برژینسکی بر آن بود که اوکراین فضایی جدید و مهم روی صفحة شطرنج اوراسیا
و یک محور ژئوپلیتیک است و بر آن بود که «روسیه بدون اوکراین امپراتوری نمیشود ،اما با همراهکردن اوکراین
میتواند به یک امپراتوری تبدیل شود» .بر همین اساس ،در دهة  7338میالدی ،سیاستمداران روس همواره در گفتههای
خود به اهمیت اوکراین اذعان داشتند و بعضی از آنها از خواست کشور خود مبنی بر بازگشت مجدد اوکراین به روسیه
1. Dnipropetrovsk
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صحبت کردند (کرمزادی و خوانساریفرد .)791 :7939 ،در این باره بسیاری از شهروندان عادی هم بهطور کامل بعد از
استقالل اوکراین از شوروی در سال  7337احساس میکنند که این کشور هنوز هم متعلق به مدار سیاسی و اقتصادی
روسیه است (ووهرل .)7 :3879 ،این درحالی است که اوکراین روابط با روسیه را برای خود سودمند نمیبیند و سیاست
توسعة روزافزون ارتباطات با اتحادیة اروپا را دنبال میکند (کوالیی .)97 :7903 ،بنابراین ،بهرغم تالش روسیه در جهت
بازداشتن اوکراین از پیوستن به نهادها و مؤسسات غربی ،این کشور بیوقفه میکوشد تا هر چه سریعتر به عضویت
نهادهای اروپایی -آتالنتیکی درآید (رکسهپی .)31 :3871 ،در این باره باید بیان کرد اوکراین از یک سو برای روسیه و
اتحادیة اروپا دارای مزیتهای اقتصادی است و روسیه از مهمترین صادرکنندگان گاز به این کشور است و اتحادیة اروپا
نیز درصدد پیونددادن آن به اقتصاد تجاری اتحادیه است تا بتواند به بازارهای آن دسترسی پیدا کند .از سویی دیگر ،این
کشور بهدلیل قرارگرفتن در هارتلند جهانی بهنوعی منطقهای حائل میان روسیه و اروپا و غرب (ناتو) است و بر اهمیت
استراتژیکی آن افزوده میشود و پتانسل این را دارد که به کانون بحران و مناقشه میان ابرقدرتها تبدیل شود .قرارگرفتن
اوکراین در مسیر اتصال اروپا و روسیه و قرارگرفتن در مسیر انتقال انرژی روسیه به اروپا ،موقعیت ژئوپلیتیک این کشور
بهسبب مشرفبودن به دریای سیاه و همچنین در اختیار داشتن سواحل باارزش شبهجزیرة کریمه و ویژگیهای اقتصادی
چون معادن غنی ،جمعیت زیاد ،اراضی وسیع ،و پتانسیل باالی صنعتی ازجمله فاکتورهایی است که اهمیت ژئوپلیتیک و
ژئواکونومیک این کشور را برای قدرتهای بزرگ باال برده است (یزدانی و همکاران .)311 :7931 ،اوکراین بیشترین
ظرفیت انتقال گاز طبیعی را دارد و 31درصد گاز روسیه از طریق اوکراین به اروپا صادر میشود (کوالیی )98 :7903 ،و
تقریباً همة خطوط انتقال گاز روسیه از طریق اوکراین به اروپا میرود.

نقشة.9جایگاهاوکرایندرانتقالانرژیازروسیهبهاتحادیةاروپا 
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جمهوری خودمختار کریمه در شمال دریای سیاه نیز از جایگاه ممتازی در معادالت سیاسی و استراتژیهای
قدرتهای بزرگ در رابطه با اوکراین برخوردار است .پایتخت آن شهر سیمفروپول 7است و مساحتی بالغ بر 31188
کیلومتر مربع دارد .از این رو ،کریمه نیز بهعنوان یک شبهجزیرة مهم و ژئواستراتژیک در دریای سیاه نقش مهمی در
سیاستهای روسیه دارد و میتوان از طریق آن به سایر نقاط دریای سیاه و تنگههای بسفر 3و داردانل 9دسترسی پیدا کرد.
این جزیره در طول تاریخ تا سال  3870برای کمتر از چهار دهه دولتی مستقل بوده و همواره تحت تسلط بازیگران
قدرتمندی همچون اتحاد جماهیر شوروی ،رومیها ،سکاها ،و یونانیان بوده است؛ بر همین اساس ،بیش از نیمی از
جمعیت این جزیره را روستبارها تشکیل میدهند که به سوی روسیه همگرایی دارند .بر همین اساس و با توجه به
ویژگیهای ژئوپلیتیکی کریمه ،تصمیم به الحاق آن از سوی روسیه احتماالً از سال  3880کلید خورد ،زیرا ناتو به اوکراین
و گرجستان وعدة عضویت آنها در آینده را داده بود (ببلر .)78-1 :3871 ،همین امر به هراس روسیه نسبت به
نزدیکشدن نیروهای ناتو به مرزهای خود منجر شد .بنابراین ،روند الحاق کریمه را تسریع بخشید .درواقع ،روسیه بهدلیل
قرارگرفتن در محدودیت جغرافیایی و عدم دسترسی به دریاهای آزاد (جبر جغرافیایی) چارهای جز تالش در راستای حفظ
منافع خود در دریای مدیترانه ندارد .در این میان تنگناهای ژئوپلیتیکی روسیه را وادار کرده است تا در راستای نفوذ و
راهیابی به راههای ارتباطی و شریانهای انرژی جهانی در اروپا کریمه را الحاق کند .بنابراین ،در  71مارس  ،3870با
برگزاری رفراندوم در کریمه و توافق اکثریت مردم به الحاق به روسیه ،موجی از تنشها دامنگیر روسیه شد .اتحادیة اروپا
مذاکرات خود با روسیه را به حالت تعلیق درآورد و ممنوعیت سفر و مسدودکردن داراییها علیه مقامات روسی و اوکراینی
آغاز شد (پائول .)3871 ،درواقع ،بعد از الحاق کریمه به روسیه ،امریکا و اتحادیة اروپا ،ضمن مخالفت قوی با این امر،
مجموعهای از تحریمها ر ا علیه روسیه به راه انداختند .روسیه نیز در مقابل مصمم شد و اقدامات ضدتحریمی را اجرا کرد.
بنابراین ،از مارس  3870ایاالت متحده و اروپا تحریمهای مختلفی را به اجرا درآوردند و افراد و مؤسسات روسی را در
درجة اول موردهدف قرار دادند .سپس ،به مسدودسازی اموال هستة مرکزی رهبری مقامات روسی ،بازرگانان ،وکال ،و ...
پرداختند (وانگ.)3 :3871 ،

با این حال ،روسیه بر حفظ کریمه پافشاری دارد و در مقابل تحریمهای غربی -اروپایی حاضر نیست سر تعظیم فرود
آورد و به جای آن در تالش است ارتباطات خود را با کشورهای شرقی افزایش دهد .درحقیقت ،روسیه بدون برخورداری از
کنترل مؤثر بر دریای سیاه ،فرصت چندانی نخواهد داشت تا به آبهای گرم جهان دسترسی پیدا کند .بنابراین ،از آنجا که
پایگاه دریایی سواستوپل تنها ابزار موجود برای تأمین امنیت بخش جنوب غربی روسیه است و به ناوگان دریایی این
کشور اجازه میدهد تا فعاالنه کنترل خود را بر دریای سیاه اعمال کند ،تحریمهای وضعشده علیه روسیه از سوی ایاالت
متحده و اتحادیة اروپا چندان موجب رویگردانی این کشور از الحاق کریمه به خود نخواهد شد (داالکلیس .)1 :3871 ،بر
همین اساس ،پوتین از سال  3877به دنبال فشار به دولتهای حاشیهای برای پیوستن به اتحادیة اقتصادی اورآسیا بوده
تا از نفوذ اتحادیة اروپا در کشورهای همسایه و فشار تحریمهای آنها بکاهد (فرماندهی عملیات ویژة ارتش ایاالت
متحده .)07 :3871 ،همچنین ،پوتین یک ساختار گفتمانی سهشاخه را ارائه داد که در آن با تکیه بر گفتمان ژئوپلیتیکی
ادعا کرد کریمه همیشه بخشی از اموال روسیه بوده و شمار زیادی از جمعیت کریمه دولت جدید کییف را قبول ندارند
(بیرساك و اولیئرا .)303 :3871 ،بنابراین ،با توجه به ویژگیهای ژئوپلیتیکی اوکراین و شبهجزیرة کریمه و پتانسیلهای

1. Simferopol
2. Bosphorus
3. Dardanelles
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بالقوه و بالفعل این منطقه ،دور از انتظار نیست این منطقه به کانون بحران و مناقشه تبدیل شود ،زیرا دستیابی هر یک
از قدرتها به این منطقه ،با توجه به اینکه از آن بهعنوان هارتلند جهانی یاد میشود ،میتواند مقدمهای برای تسلط بر
سایر مناطق و جهان شود و نظام تکقطبی بینالمللی را استمرار بخشد.
عالیق و منافع ژئوپلیتیکی روسیه در اوکراین 

با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی اوکراین و شبهجزیرة کریمه ،سیاست خارجی پوتین بر مبنای حفظ منافع خود در این
منطقه استوار است .درواقع ،با توجه به تهدیدهایی که از سوی غرب و اروپا متوجه روسیه است ،پوتین از دست دادن این
منطقه را مساوی با تسلط دشمن آشکار وی (غرب و اروپا با محوریت ناتو) بر روسیه و محاصرة مسکو میداند .بر همین
اساس ،تالش دارد از طریق تسلط بر شبهجزیرة کریمه از منافع خود در اوکراین حفاظت کند .بر همین اساس ،اوکراین و
کریمه برای روسیه دارای منافع بسیاری است که میتوان آن را در سه قالب ژئواستراتژیکی ،ژئواکونومیکی ،و ژئوکالچری
جای داد .در ادامة بحث تالش میشود به این عالیق و منافع پرداخته شود.

عالیق ژئواستراتژیکی اوکراین برای روسیه 
الف) اوکراین و موقعیت حائل بین روسیه و اروپا 

اوکراین با قرارگرفتن در جنوب غربی فدراسیون روسیه به گونهای دروازة روسیه به سمت غرب است .این کشور در حلقة
اول پیرامونی برای روسیه اهمیت حیاتی دارد ،زیرا از این کشور بهراحتی میتوان برای محاصرة روسیه استفاده کرد .از
این رو ،اهمیت استراتژیک بسیاری برای روسیه دارد (زرقانی و قلیزاده .)701 :7937 ،از سوی دیگر ،روسیه با دستیافتن
به کریمه ،نهتنها میتواند از آن به عنوان پایگاهی لجستیکی برای تجهیز نیروی دریایی خود استفاده کند ،بلکه میتواند به
کمک آن کنترل خود را عالوه بر دریای مدیترانه ،بر سوریه و حتی منطقة خاورمیانه تحکیم کند .همچنین ،میتواند
دسترسی آسان تری بر کانال سوئز داشته باشد؛ به این معنا که ناوگان دریایی روسیه قادر خواهد بود به دریای سرخ ،خلیج
عدن ،اقیانوس هند ،و آرام دسترسی داشته باشد (ورسانسکا و کاویکی .)31 :3871 ،اما نزدیکی روابط اوکراین با
کشورهای غربی باعث نگرانی و ناراحتی خاص روسیه شده است (زادوخین .)373 :7900 ،در دوران ریاست جمهوری
بوریس یلتسین ،7روسیه واکنش چندانی به اقدامات غربگرایانة اوکراین نشان نداد ،اما با روی کار آمدن والدمیر پوتین
در سال  3888و نگاه اوراسیاگرایانة دولت وی و تمایل برای ایفای نقش برادر بزرگتر از سوی این کشور ،تمایالت
غرب گرایانه در اوکراین با واکنشی منفی از سوی روسیه مواجه شد .در نگاه دولت پوتین ،کشورهای پیرامونی از اهمیت
استراتژیک فراوانی برخوردارند .بر همین اساس ،تمایل به برقراری روابط گستردهتر با کشورهای جداشده از اتحاد جماهیر
شوروی و قراردادن آنها در مدار روسیه فزونی گرفت (زرقانی و قلیزاده .)703 :7937 ،بر همین اساس ،با وقوع انقالب
رنگی در اوکراین و پیروزی غربگرایان ،اولین ضربه بر پیکرة روسیه وارد شد و روسیه احساس خطر بیشتری نسبت به
حضور غرب در مرزهای غربی خود کرد؛ بنابراین ،تالش خود را در برقراری روابط گستردهتر با اوکراین و وابستهسازی آن
به کشور مادر (روسیه) شدت بخشید.
شایان ذکر است در اجالس ماه آوریل  3880در بخارست ،ناتو یک بیانیة بی حد و حصر صادر کرد که اوکراین (و
گرجستان) بدون تعیین زمانی برای پیوستن به ناتو میتوانند به اعضای ناتو بپیوندند .در این باره اگرچه ایاالت متحده و
بعضی از اعضای ناتو عضویت این دو کشور را پشتیبانی کردند ،آلمان و فرانسه نقش مؤثری در مسدودکردن این امر
داشتند (وُهرل .)1 :3879 ،این امر زنگ خطر دیگری برای روسیه بوده است ،زیرا استراتژیستهای روسی توسعة ناتو را
1. Boris Yeltsin
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به پیدایش شرایطی منجر میدانند که برای روسیه بهعنوان یک قدرت برتر و پُرنفوذ جایی باقی نخواهد گذاشت و باعث
ناامنشدن روابط روسیه با کشورهای شرقی اروپا خواهد شد (کوالیی .)319 :7901 ،بر همین اساس ،برداشت روسیه از
تهدید ناشی از گسترش ناتو و ترس از محاصرهشدن توسط پایگاههای نظامی را میتوان یکی از علل ورود روسیه به
کریمه دانست .زیرا این منطقه مدخل زمینی برای جنوب غربی روسیه است و همچنین شبهجزیرة کریمه مشرف بر
سواحل محدود روسیه در دریای سیاه است (کوهن .)091 :7901 ،در پاسخ به اقدامات ناتو ،روسیه در سال  3880اقدام به
تهدیدات پیشگیرانه کرد .این تهدیدات با استقرار سیستمهای دفاع موشکی ایاالت متحده و سیستمهای راداری در
لهستان ،جمهوری چک ،و ترکیه افزایش یافت (گاردنر .)1 :3870 ،با این همه ،در سال  3878اوکراین همکاری خود را با
ناتو آغاز کرد ،اما بدون عضویت داوطلبانه در اتحاد .در این میان ،افسران ناتو به ارائة مشاوره در اصالحات دفاعی در
وزارت دفاع اوکراین پرداختند و اوکراین به فعالیتهای خود برای شرکت در مانورهای مشترك با امریکا و ناتو ادامه داده
است

(وُهرل.)1 :3879 ،

درنتیجه ،باید گفت تالش امریکا برای گسترش ناتو به اوکراین و سیاستهای بروکسل برای بسط یکپارچگی
اقتصادی اروپا با عضویت اوکراین به عنوان تهدیدی برای منافع ملی روسیه و خطری برای این کشور تعریف و استنباط
میشود (دهشیار )771 :7939 ،و همچنان که هال گاردنر 1بیان میکند :دو دلیل اصلی ایجاد بحران کریمه را در ناکامی
ناتو در رسیدگی به نیازهای امنیتی -منطقهای دریای سیاه و قفقاز شامل نگرانیهای مشروع امنیتی روسیه باید دید و
همچنین ناکامی در امضای توافق همکاری اقتصادی بین اتحادیة اروپا ،روسیه ،و اوکراین به موازات توافق همکاری
اتحادیة اروپا و اوکراین (گاردنر.)71 :3870 ،
ب) تأمین امنیت ناوگان روسیه و موقعیت جزیرۀ سواستوپل 

اهمیت نیروی دریایی روسیه در دریای سیاه و کریمه و بندر سواستوپل در برابر تهاجم نیروهای غربی و قدرتهای
اروپایی بر اهمیت ژئواستراتژیک این منطقه افزوده است .اوکراین بخش مهمی از سواحل دریای سیاه و بنادر مهم آن از
جمله سواستوپل و اودسا 3را در اختیار داشته است؛ بنادری که روسیه در دورة شوروی برای استقرار ناوگان دریایی خود در
دریای سیاه از آن بهره میگرفت .در مقابل ،اکنون سواحل روسیه در دریای سیاه به نوار باریکی از مرزهای آبخازیا تا
شبهجزیرة تامان 9در تنگة کرچ 0محدود میشود که تنها بندر مهم آن نووروسیسک 1است .عالوه بر این ،تولیدات صنایع
نظامی و هوافضای اوکراین ،که در دورة شوروی و برای همة اتحاد سرمایهگذاری شده است ،بخش مهمی از نیازهای
روسیه را تأمین میکند (امیراحمدیان .)11-11 :7900 ،بنابراین ،دسترسی روسیه به دریای سیاه به آن اجازه میدهد تا
عالوه بر دفع تهدیدات امنیتی نزدیک به آبهای ساحلی و کنترل مسیرهای حمل و نقل انرژی ،پروژة گسترش قدرت
خود در دریای مدیترانه ،اقیانوس هند ،و فراتر از آن را به پیش ببرد (فرماندهی عملیات ویژة ارتش ایاالت متحده:3871 ،
.)90-91
1

در سال  ،3880در پی افزایش تنش میان مسکو و کییف درخصوص عضویت اوکراین در ناتو و صادرات گاز روسیه
به این کشور و بدهی اوکراین از این بابت ،کییف خواستار خروج ناوگان دریایی روسیه از آبهای خود شد .ناوگان مزبور

1. Hall Gardner
2. Odessa
3. Taman Peninsula
4. Strait of Kerch
5. Novorossiysk
6. Kiev
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متعلق به روسیه و تأسیسات آن در حاشیة قلمروی جمهوری خودمختار کریمه در جنوب اوکراین در اجارة مسکو است
(زمانی .)378 :7933 ،این ناوگان دریایی ،که ابزار روسیه برای برنامهریزی قدرت در مدیترانه است ،بر مبنای قرارداد اجارة
بلندمدت در سواستوپل در کریمه قرار دارد .وضعیت کریمه نیز بر تقسیم ناوگان دریای سیاه و تأسیسات بندری آن موثر
بوده است .در سال  ،3878پس از مناقشههای سیاسی با روسیه و در داخل اوکراین ،اجارة پایگاه سواستوپل نیروی دریایی
روسیه تا سال  3803افزایش یافت .شایان ذکر است ،بسیاری از روسها و و سیاستمداران این کشور هیچ گاه بهطور
کامل نپذیرفتهاند که سواستوپل جزئی از اوکراین است (زرقانی و قلیزاده.)701-701 :7937 ،
کریمه ،بهرغم اندازة کوچک خود ،نقطة انفجاری برای روابط روسیه -اوکراین و همچنین روابط روسیه و ناتو است.
دلیل این امر حضور روسیه در دریای سیاه ،نقش کریمه در آزمایش ،و استفاده از قدرت نرم برای روسیه و شکافهای
قومی در این منطقه است .عالوه بر این ،شبهجزیرة کریمه در شمال این دریا پاشنة آشیل اوکراین و نقطة بسیار حساس
برای اروپا و امریکا محسوب میشود .روسیه با انجامدادن تحرك نظامی در این شبهجزیره تالش میکند از این اقدام
بهعنوان اهرم فشاری در جهت تنظیم رفتار غرب در قبال تحوالت اوکراین بهره بگیرد .درحقیقت ،شبهجزیرة راهبردی
کریمه شاقول موازنة قدرت در دریای سیاه است (صفری و وثوقی .)731-731 :7931 ،اوکراین نیز بر اهمیت این
شبهجزیره واقف است و در ازای آن به دنبال منافع تعریفشدهای همچون دستیابی به گاز ارزانقیمت روسیه است .بر
همین اساس ،یکی از اولویتهای سیاست خارجی ویکتور یانکوویچ ،7رئیسجمهور پیشین اوکراین ،این بوده که تا بهبود
روابط با روسیه اقامت روسها در دریای سیاه و کرمیه تا سال  3803تمدید شود .در مقابل ،روسیه موافقت کرده به
همکاریهای اقتصادی با اوکراین در حوزة انرژی ادامه دهد (وُهرل .)0 :3879 ،بنابراین ،بعضی از شوكهای خارجی
مهم ،یعنی نگرانی از از دست دادن سواستوپول و به میزان کم ترس از اینکه اوکراین ممکن است به ناتو پیوندد ،در
شکلگیری رفتار روسیه در کریمه نقش مهمی ایفا کرد (بالدونی .)3871 ،بنابراین ،تالش روسیه بهمنظور تقویت حاکمیت
و کنترل نیروی دریایی خود بر منطقة دریای سیاه یکی از فاکتورهای مهم در الحاق کریمه به این کشور بوده است
(بیرساك و اولیئرا.)301 :3871 ،

عالیق ژئواکونومیکی اوکراین برای روسیه 
جایگاه ترانزیتی اوکراین برای روسیه 

یکی از اهداف استراتژیک قدرتهای بزرگ کنترل منابع ،خطوط ،و مسیرهای انتقال انرژی است؛ انرژی هم به ابزار
قدرت هم به هدف قدرت در میان قطبهای بزرگ اقتصادی و صنعتی جهان در اقتصاد سیاسی بینالملل تبدیل شده و
بر همین اساس در خارج از مرزهای روسیه نیز این کشور کنترل خود را بر خطوط لوله ،بنادر ،تأسیسات زیربنایی ،و سایر
داراییهای انرژی در اوراسیا و اروپای شرقی گسترش داده است (یاری .)310 :7939 ،در حال حاضر ،انرژی یکی از
شاخصهای مهم سیاست خارجی روسیه برای ایجاد تمکین در دولت اوکراین و اتحادیة اروپاست .به عبارتی ،روسیه ،با
توجه به وابستگی اتحادیة اروپا به انرژی ،درصدد تحمیل اهداف استراتژیک خود بر سایر قدرتهای بزرگ است .تسلط
روسیه بر منابع انرژی و مسیر ترانزیتی به اروپا ،عالوه بر اینکه اهرم فشاری علیه غرب است ،قدرت بازیگری روسیه را در
مقابل غرب نیز افزایش میدهد (کریمیفرد و روحی دهینه .)118 :7939 ،از این حیث ،در نگاه دولت پوتین ،کشورهای
پیرامونی از اهمیت استراتژیک فراوانی برخوردار شدند و تمایل به برقراری روابط گستردهتر با کشورهای جداشده از اتحاد
جماهیر شوروی و قراردادن آنها در مدار روسیه فزونی گرفت که در این میان اوکراین از این قضیه مستثنا نبود
1. Viktor Yanukovyc
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بنابراین ،یکی از ویژگیهای مهم اوکراین از منظر ژئوپلیتیکی این است که

اوکراین میتواند به عرضة امن و باثبات نفت و گاز روسیه به اتحادیة اروپا بپردازد؛ به همین دلیل ،روسیه به اوکراین
بهمثابة حیاط خلوت خویش مینگرد (گرگن .)33 :3871 ،روسیه ،عالوه بر اینکه اولین تولیدکنندة گاز بهشمار میرود ،در
عین حال ،سیاستهای خود را به گونهای تنظیم کرده تا بر منابع انرژی و نیز خط لولة انتقال انرژی در منطقه تسلط
داشته باشد .این کشور ،با توجه به زیرساختهای اقتصادی دورة شوروی ،بهویژه در حوزة انرژی ،سعی میکند از این
محیط اقتصادی برای منافع درازمدت خود در منطقه بهرهبرداری کند (ربیعی .)08 :7903 ،بنابراین ،همة تالش خود را در
راستای وابستهسازی اوکراین و اتحادیة اروپا بهکار میگیرد تا بتواند با اهرم انرژی در راستای دستیابی به منافع خود بر
آنها فشار وارد کند.
در سال  3873مجموع واردات گازی اروپا  77تریلیارد فوت مکعب بود که نروژ و روسیه حدود 18درصد عرضة آن را
به خود اختصاص دادهاند .مطابق با پیشبینیهای آژانس بینالمللی انرژی ( ،)3873میزان تقاضای گازی اروپا از 931
میلیارد متر مکعب در سال  7338به  118و  113میلیارد متر مکعب در سالهای  3871و  3891خواهد رسید .این در
حالی است که ،به دلیل کاهش تولید داخلی گاز طبیعی اتحادیة اروپا ،وابستگی این اتحادیه به واردات برای تأمین تقاضای
گازی خود از حدود 13درصد در سال  3878به حدود 09درصد در سال  3891خواهد رسید (راتنر و همکاران:3879 ،

. )1

بنابراین ،دور از انتظار نیست با توجه به این حجم عظیم از تقاضا برای انرژی از سوی اتحادیة اروپا در آیندة نهچندان دور
روسیه منافع بلندمدت خود در حوزة انرژی را دنبال کند و در این رابطه از اوکراین در راستای اهداف خود بهرهبرداری کند.
در این باره اوکراین بهدلیل نقش ترانزیتی مهمی که در انتقال 08درصد گاز طبیعی و 11درصد نفت خام روسیه به
کشورهای اروپایی دارد کشور تأثیرگذاری در معادالت اقتصادی اروپا و روسیه بهشمار میرود .از سویی دیگر ،روسیه
تأمینکنندة بخش اعظمی از گاز کشورهای اروپایی است .درواقع ،اوکراین در منطقة میانی بین اروپا و روسیه چنان
ایستاده است که در صورت تقابل با تعامل آنها نمیتواند نقشی ایفا کند .روسیه نیز بهدلیل آنکه بخش اعظمی از
درآمدهای ملیاش به صادرات گاز وابسته است نمیتواند بهسادگی از کشورهای اروپایی عبور کند و از اهداف بلندمدتش
در راستای دستیابی به قدرت بهرهوری اقتصادی صرفنظر کند (فرخمنش و فرنیان .)707-708 :7939 ،بر این اساس،
روسیه بهمنظور دستیابی به منطقهای که سرشار از منابع طبیعی است و از مسیرهای ترانزیتی مهمی به سمت اروپا و نیز
آسیای میانه برخوردار است ،میکوشد هر چه بیشتر به منطقة دریای سیاه نزدیکتر شود .بنابراین ،الحاق کریمه به روسیه
این امکان را میدهد تا این کشور ،ضمن ترفیع جایگاه خود ،به لحاظ اقتصادی ،موجبات افزایش نفوذ خود در منطقه را
نیز فراهم آورد.
ب) بازار انرژی اوکراین 

براساس گزارش بانک جهانی ،در سالهای اخیر حدود 11درصد از ارزش ناخالص داخلی و تجارت خارجی روسیه از محل
فروش نفت و گاز بوده و پرداخت اغلب بدهیهای این کشور نیز از همین محل تأمین میشود .هدف روسیه از تبدیل
انرژی به ابزار سیاست خارجی و امنیتی در کوتاهمدت احیای نفوذ این کشور بر جمهوریهای شوروی سابق و کشورهای
اروپای شرقی و مرکزی و معکوسکردن روند حرکت آنها در همگرایی بیشتر با ساختارهای غربی و ناتو و در درازمدت
تضعیف نفوذ امریکا در قارة اروپاست .راهبرد کرملین برای کنترل منابع انرژی و خطوط انتقال آن در اوراسیا و تبدیل این
کشور به منبع انحصاری تأمین انرژی اروپا و کنترل نبض تپندة اقتصاد غرب میتواند وزنة تعادلی در برابر اتحادیة اروپا و
ناتو باشد .این سیاست میتواند بر امنیت اروپا در درازمدت تأثیرگذار باشد (ابوالحسنشیرازی .)37 :7931 ،شایان ذکر است
در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری روسیه بهدلیل مسائلی همچون تحریمهای غربی در معرض فروپاشی بازار
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صادراتی انرژی خود است که برای روسیه بحران ملی محسوب میشود و اکنون بیش از هر زمان دیگری پوتین را تحت
فشار قرار داده است (کالپر .)3871 ،از همین جهت ،بازار اوکراین و نیاز این کشور به منابع انرژی دیگر مالکی تأثیرگذار
در توجه ویژة روسیه به اوکراین است.
اوکراین از مدتها قبل وابستگی شدیدی به واردات مواد سوخت فسیلی از روسیه داشته است .این کشور در قارة اروپا
پس از هلند و رومانی بزرگترین مصرفکنندة گاز بهعنوان منبع انرژی است .این کشور ساالنه مقادیر زیادی نفت و گاز
از روسیه وارد میکند .بنابراین ،مجبور است برای حفظ ثبات اقتصادی و ممانعت از رکود صنایع داخلی و لطمهدیدن
بخشهای مرتبط با آن و همچنین سپرینمودن زمستانهای بسیار سرد این سرزمین با روسیه در بخش انرژی کنار
بیاید ،زیرا حدود 38درصد نیاز اوکراین به انرژی از روسیه و ترکمنستان تأمین میشده است (زمانی .)380 :7933 ،در
مقابل ،روسیه از این وابستگی در راستای اهرمی برای فشار به اوکراین استفاده میکند؛ به گونهای که با افزایش و تحریم
انرژی و قطع گاز در سالهای  3881و  3883این مسئله برای کییف بحرانآفرین بوده است (وُهرل .)3 :3871 ،همین
مسئله باعث شده تا اوکراین حضور ناوگان روسیه را در بندر سواستوپل تا  3803تمدید کند و در ازای آن از روسیه گاز و
انرژی وارد کند.
در کنار اینها ،یکی از دالیل عمدة بحران اوکراین ترس مسکو از توافقنامة تجاری بین اوکراین و اتحادیة اروپاست.
مسکو میترسد کاالهای اتحادیة اروپا وارد اوکراین شود و درنتیجه با کاالهای روسی رقابت کنند و بازار اوکراین را در
دست گیرند .بنابراین ،در این میان شرکتهای فراملی اروپایی و امریکایی میتوانند در مناطق با تکنولوژی نظامی و
صنعتی شرق اوکراین وارد شوند و باعث تهدید روسیه شوند (گاردنر .)1 :3870 ،درواقع ،گسترش اتحادیة اروپا در سال
 3880نیز روسیه را با چالشهای ژئوپلیتیک مواجه ساخت و موجب شد روسیه و طرف اروپایی از لحاظ جغرافیایی بیش از
پیش به هم نزدیک شوند .این امر برای روسها خوشایند نبود ،زیرا عمالً اتحادیة اروپا به سمت حوزههایی گسترش یافت
که پیش از این حوزة نفوذ روسیه محسوب میشد و میتوانست منافع روسیه را بهمخاطره اندازد .این مسئله یکی از
دالیلی است که روسیه را به اثرگذاری بر روند حوادث در اوکراین و دخالت در امور داخلی این کشور واداشته و از همین
منظر روابط دو کشور را پیچیدهتر کرده است (زرقانی و قلیزاده .)703 :7937 ،در این باره هدف غرب محاصرة ژئوپلیتیک
روسیه از طریق محدودکردن قلمروهای ژئوپلیتیک روسیه است (ربیعی.)93 :7903 ،
ج) منابع انرژی و دیگر منابعموجوددر اوکراین 

بر مبنای سند استراتژی انرژی روسیه تا سال  ،3838که سیاستهای این کشور در حوزة انرژی تدوین شده است ،از جمله
فعالیتهای بینالمللی روسیه در بخش انرژی عبارت است از :صادرات منابع انرژی ،بهرهبرداری از منابع انرژی در سایر
کشورها ،مشارکت در بازارهای انرژی و کنترل منابع و زیرساختهای انرژی در سایر کشورها ،جذب سرمایهگذاریهای
خارجی به بخش انرژی روسیه ،مشارکت و همکاری با شرکتهای انرژی ،ترانزیت ،صادرات انرژی و همکاریهای
حقوقی و فنی و بینالمللی ،تضمین منافع سیاسی روسیه در اروپا و کشورهای همسایه و در داخل منطقة آسیا -پاسیفیک
(یاری:7939 ،

.)311

در این میان کشور اوکراین از جایگاه ویژهای چه در بخش انرژی چه در بخش منابع معدنی برای

روسیه برخوردار است .این کشور از مهمترین بخشهای اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی سابق بوده است .تولید این کشور
حدود چهار برابر خروجی جمهوریهای دیگر است .خاك حاصلخیز توان تولید کشاورزی این کشور را افزایش داده است
و مزارع آن مقادیر قابل توجهی از گوشت ،شیر ،و غالت جمهوریهای دیگر را تأمین میکند .از دیگر ویژگیهای
منحصربهفرد اوکراین و بهویژه شبهجزیرة کریمه تنوع گونههای گیاهی و جانوری در آنهاست که از ویژگیهای
توپوگرافی و آب و هوای خاص این ناحیه نشئت گرفته است (کوردووا و همکاران .)913 :3877 ،همین امر و موقعیت
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قطبی روسیه باعث شده از اوکراین بهعنوان یک منبع تأمین غذایی مهم نیز استفاده کند .در کنار اینها ،اوکراین در تولید
صنایع سنگین و تجهیزات منحصربهفرد همچون تولید لولههایی با قطر بزرگ و دستگاههای حفاری عمودی و مواد خام
صنعتی و معدنی نیز دارای تکنولوژی و فناوری است که روسیه نیز بخشی از نیازهای خود را از این طریق تأمین میکند
(سیا ،ژانویه  .)3871عالوه بر این ،منابع طبیعی اصلی اوکراین فراوان است؛ به گونهای که از نظر ذخایر منابع زغال سنگ
مورد بررسی (بیش از  10میلیارد تن) اوکراین مقام دوم در اروپا و هفتم در جهان را داراست .عالوه بر این ،اوکراین دارای
بیش از  988حوزة نفت و گاز واقع در چهار منطقه در غرب ،شرق ،و جنوب است .حوزههای اصلی در منطقة دنیپر-
دونتسک 7و در استان چرنیهیو ،3استان پولتاوا ،9و استان خارکف 0است (اسکلُوسکی.)3871 ،

نقشة.9مناطقدارایانرژی(نفتوگاز)درکریمه(بیرساکواولیئرا )521:5092،



شایان ذکر است ،همانطورکه در نقشة  0مشاهده میشود ،از یک سو ،شبهجزیرة کریمه دارای منابع انرژی فراوانی
است و از سوی دیگر دسترسی به منابع دیگر را آسانتر میکند .بنابراین ،جای تعجب نیست که روسیه عالوه بر اینکه
اهداف ژئواستراتژیکی خود را در این منطقه دنبال میکند در راستای دستیابی به اهداف ژئواکونومیکی خود و تسلط بر
منابع معدنی و انرژی کریمه و اوکراین باشد .عالوه بر این ،در کنار منافع اقتصادی اولیة روسیه در کنترل زیرساختهای
انرژی و مسیرهای ترانزیت در اوکراین ،هدف روسیه ایجاد فرصتهای سرمایهگذاری برای شرکتهای خود و توسعة
روابط تجاری با اوکراین است (کروپاتچیوا .)1-1 :3881 ،شایان ذکر است ،عالوه بر این ،اوکراین دارای منابع عظیمی از
منگنز و مواد معدنی دیگر است که مورد توجه سایر کشورهاست .بر مبنای آماری که پایگاه علمی دادههای علوم زمین
کشور به نقل از سازمان زمینشناسی امریکا 1در سال  3880منتشر کرده است ،اوکراین رتبة دوم منابع منگنز دنیا را بعد از
افریقای جنوبی داراست (پایگاه ملی دادههای علوم زمین کشور .)7931 ،همین امر موجب شده اوکراین از جایگاه ویژهای
در اقتصاد کشور همسایهاش ،روسیه ،برخوردار باشد.
1. Dnieper-Donetsk
2. Chernihiv
3. Poltava
4. Kharkiv
5. The United State Geological Survey. USGS
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عالیق ژئوکالچری روسیهبه اوکراین 
روستبارهای اوکراین 

بومیگرایی و حمایت از

الف)

اگرچه سیاست روسیه نسبت به اوکراین بیشتر از لحاظ اقتصادی نمود یافته ،در کنار آن باید به عوامل اجتماعی و
فرهنگی اوکراین توجه داشت .اهمیت اوکراین و بهویژه کریمه برای روسیه ریشه در تاریخ دو کشور دارد .روسها کییف را
نخستین خاستگاه تاریخی خود میدانند .روسیة کنونی از شهر کییف ،پایتخت اوکراین ،که پیشتر از آن بهعنوان کییف
روس نام برده میشد ،شکل گرفته است .اوکراین قرنهای طوالنی بخشی از سرزمین روسیه بود .تاریخ دو کشور درهم
تنیده شده است .برای ملیگرایان روس ،اوکراین بخش جداناشدنی این کشور است .از نظر مذهبی هم اوکراین به این دلیل
که کییف خاستگاه و محل بنیان کلیسای ارتدوکس بوده مورد توجه روسیه است (کوالیی و صداقت.)378 :7931 ،هویت
روسی از چهار عنصر قومیت ،مذهب ،نظام سیاسی ،و جغرافیا ،یعنی ویژگیهای خاص قومی روس اسالو ،مذهبی
ارتدوکس ،نظام استبدادی تزاری ،و مشخصات جغرافیایی آسیایی -اروپایی تشکیل شده است .در میان این عناصر ،در
بسیاری مواقع ،همزیستی وجود داشته است ،اما گاه به تعارضاتی اساسی رسیدهاند .احساس هویت ملی نخست براساس
همبستگی قوم روس در درون ق وم اسالو شرقی شکل گرفت ،اما با هجوم مغوالن کلیسای ارتدوکس محوری بود که
احساس مشترك روسها پیرامون آن جمع شد و سپس با ورود افکار جدید از غرب بهتدریج نقش مذهب در مقابل قومیت
اسالو سست شد و با انقالب کمونیستی ایدئولوژی سوسیالیسم جای مذهب و قومیت را گرفت (کریمیفرد و روحی
دهینه.)113 :7939 ،
درواقع ،اوکراین را میتوان به لحاظ فرهنگی و ژئوپلیتیکی به دو بخش تقسیم کرد که هر یک از آنها از منظر
تاریخی راهی متفاوت پیمودهاند؛ به طوری که نواحی غربی اوکراین مدتهاست تحت نفوذ لهستان ،لیتوانی ،امپراتوری
اتریش -مجارستان ،و چک اسلواکی به مسیحیت و یهودیت گرایش یافته است .اما بخش شرقی آن تحت کنترل قدرتمند
اسالم و قبایل تاتار و قزاق بوده است (ورسانسکا و کاویکی .)31 :3871 ،با توجه به ترکیب جمعیتی ،استانهای شرقی
اوکراین عمدتاً به روسیه گرایش دارند و خواستار نزدیکی هر چه بیشتر به همسایة شرقی خود هستند و استانهای غربی
تمایل به غرب دارند و در تالشاند تا با نزدیککردن خود به استانداردهای مورد نظر غرب به نهادهای اروپایی بپیوندند و
عضوی مهم در میان کشورهای اروپایی محسوب شوند (زرقانی و قلیزاده .)791 :7937 ،در جزیرة کریمه ،بندر
سواستوپل پایگاه اصلی ناوگان روسیه در دریای سیاه است و بیش از 17درصد جمعیت روسی دارد .عالوه بر این ،اقوام
اوکراینی در شرق و جنوب نیز به روسیه تمایل دارند .بنابراین ،روسها تالش کردهاند بر این روابط قومی و منطقهای
متمرکز شوند (وُهرل .)1 :3879 ،بر همین اساس ،روسیه همواره خود را حامی همة اسالوها قلمداد میکند و در دفاع از
آنها تالش مینماید .حضور جمعیت کثیری از اسالوها در جمهوریهای جداشده از شوروی و در کشور اوکراین و
بالروس موجب میشود که روسیه تالش کند نقش پدرمآبانه یا برادر بزرگ را نسبت به آنها اعمال نماید .بر این اساس،
روسیه کماکان اقمار خاص خود را دارد و از این منظر نهتنها متفاوت از غرب و شرق است ،بلکه حس اقتدار و اعمال
قدرت نسبت به دیگر کشورها را در خود تقویت میکند (زرگر.)18 :7900 ،
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نقشة.2پراکندگیجمعیتاوکراین()U.S. Army Special Operations Command, 2016: 28



کییف نخستین مرکزیت شکلگیری دولت روسیه بود و اینک مرکز اوکراین است و جمعیتهای روس ساکن در آن
در برابر توسعة گرایشهای ملیگرایانه در اوکراین برای پیوستن به روسیه تمایل نشان میدهند (کوالیی.)709 :7901 ،
همانطورکه در نقشة  1نمایانگر است ،جمعیت روستبار اوکراین عمدتاً در مرزهای شرقی این کشور ساکناند و با مردم
روسیه دارای اشتراکات بسیاری هستند و خواهان پیوستن به روسیة بزرگاند .بر همین اساس ،عدة زیادی از مردم جنوب
و شرق اوکراین به سمت ناسیونالیسم قومی به سوی روسیه حرکت میکنند و در یک تضاد بزرگ هویتی در راستای
ارتباط با غرب یا روسیه قرار دارند (وُهرل .)1 :3871 ،در مقابل ،روسیه اوکراین را کشوری دوست و برادر کوچک خود
میپندارد و میان دو کشور ارتباط نزدیک بسیاری وجود دارد .بنابراین ،برقراری ارتباط با این روستبارها (اقلیتها) ،که در
فرهنگ روس از آنها با عنوان هممیهنان یاد میشود ،در تأمین اهداف سیاسی و اقتصادی روسیه از جایگاه واالیی
برخوردار است؛ به همین منظور ،روسیه ،با تشویق و حمایت از تشکیل اجتماعات قومی مؤثر ،سیاست وحدت مردم
روسزبان خارج از روسیه را تبلیغ و ترویج میکند (کریمیفرد و روحی دهینه .)113 :7939 ،اهمیت حضور روستبارها در
جمهوریهای پیشین اتحاد شوروی چنان اهمیتی برای روسیه دارد که به نوعی نگاه متفاوت به این جمهوریها منجر شده
و نظریة خارج نزدیک از نتایج آن است (کوالیی.)3 :7939 ،
ارزشهای روسی 

ب) گسترش فرهنگ و

اینکه امروزه والدمیر پوتین خود را محق میداند به کریمه نیرو بفرستد و سند الحاق این شبهجزیره به روسیه را امضا کند
و دخالت و حضور کشورهای غربی در اوکراین را با حساسیت دنبال کند ،باید کمترین تعجب را به بار آورد .اوکراین بخش
مهمی از تاریخ روسیه را به خود اختصاص داده است .بنابراین ،این دو کشور به لحاظ تاریخ در هم تنیده و بسیار بر هم
تأثیرگذار بوده و هستند .اوکراین نقش حائل را بین روسیه و شرق اروپا بازی میکند و جایگاه مهمی در ژئوپلیتیک اورآسیا
دارد .شکلگیری انقالب رنگی در سال  3880مسکو را متوجه آسیبپذیری در مرزهای جنوب غربی خود کرد .به قدرت
رسیدن ویکتور یوشنکو ،7بهعنوان نمایندة نیروها و گروههای اروپامحور مستقر در غرب اوکراین ،برای مسکو روشن
ساخت جایگاه گروههای روسیمحور مستقر در مناطق شرقی اوکراین در مسیر به حاشیه رانده شدن در معادالت قدرت
است (دهشیار.)33 :7939 ،
عالوه بر اینها ،این نظر که روسیه ،اوکراینو بالروس از طریق بههمپیوستن طبیعی ،تاریخی ،منشعب از یک دولت
اسالو و تمدن اسالوی بودهاند ،طرفداران زیادی در روسیه دارد (زرقانی و قلیزاده .)707 :7937 ،دو جمهوری اوکراین و
1. Viktor Yushchenko
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بالروس در تماس بسیار نزدیک با روسیه قرار دارند و سیاست خارجی روسیه در دوران پوتین همچنان از یک اصل
متداوم تبعیت میکند و آن جلوگیری از شکلگیری یک نظام تکقطبی در جهان است و در این باره به سوی وضعیتی
حرکت کرده است که اهداف هویتی خود را بهطور روشنتری تعریف کند .بر همین اساس ،میتوان اهداف هویتی روسیه
را در دو هدف عمده خالصه کرد :شناخت خود بهعنوان بازیگر اول در میان دولتهای پس از شوروی و حفظ وضعیتش
به عنوان یک قدرت بزرگ در جهان پهناور .رسیدن به هدف اول بدین معناست که روسیه بتواند به دیگر دولتهای حاضر
در مناطق پیرامونی بقبوالند که به اقتدار روسیه تن دردهند و دستیابی به هدف دوم بهطور خاص بدین معنی است که
روسیه با تفوق کامل ایاالت متحده بر جهان مخالفت ورزد و در مقابل هر گونه اقتدار و قدرت عملی بایستد (زرگر:7900 ،
 .)08-13روسیه ،با آگاهی از گسترش هویت غربی و جهانیشدن (امریکاییشدن) و اثرهای مخرب آن بر جمهوریهای
شوروی ،تالش میکند هویت روسی را در میان جمهوریهای جداشده از شوروی زنده نگه دارد و در مسیر توسعة قدرت
روسیه در زمان شوروی گام بردارد.
در همین راستا ،اوکراین بهعنوان بخشی از تاریخ و هویت روسیه جایگاه ویژهای در تمدن روسی -اسالوی دارد و از
نظر فرهنگی -هویتی بسیار به روسیه وابسته است .در این میان ،نفوذ فرهنگی روسیه با هدف مشروعیتبخشیدن به نفوذ
خود در نظام سیاسی اوکراین است و در این باره روسیه تالش میکند الگوی فرهنگی ،نظام ارزشی ،و زبان خود را به
اوکراین منتقل کند (دانشنیا و مارابی .)393 :7931 ،روسیه در برابر اوکراین استراتژی نفوذ پایدار و همهجانبهای را دنبال
میکند .مهمترین وجه نفوذ روسیه در اوکراین سیاسی ،اقتصادی ،و فرهنگی است .مشابهتهای فرهنگی و تاریخی،
وابستگی کلیسای ارتدوکس اوکراین به کلیسای ارتدوکس روسیه نفوذ سیاسی و اقتصادی روسیه را تسهیل میکند.
رسانههای گروهی مؤثرترین ابزار استراتژی نفوذ فرهنگی روسیه در اوکرایناند .بر همین اساس ،میتوان بیان کرد
مهمترین ابزارهای نفوذ فرهنگی روسیه در اوکراین رسانههای گروهی خصوصی ،کلیسای ارتدوکس روسیه ،هنر روسی ،و
اقلیتهای روستبار ساکن در اوکرایناند (ولیزاده و همکاران .)711 :7930 ،بنابراین ،روسیه از این طریق میخواهد
فرهنگ و ارزشهای روسی را در مقابل فرهنگ و ارزشهای غربی -اروپایی برانگیزد و مانعِ گسترش فرهنگ بیگانه در
این کشورها شود تا بتواند اهداف و منافع خود را بهراحتی پیگیری کند.

نتیجهگیری 

سال  3870سالی مهم و چالشبرانگیز برای روسیه بوده است .بحران اوکراین و الحاق کریمه به روسیه روابط غرب و
روسیه را به نقطة انجماد نزدیکتر کرد .درواقع ،اوکراین کانونی برای رویارویی غرب و روسیه تلقی میشود و غربیها
برای حفظ یک استراتژی فشار ژئوپلیتیکی بر روسیه سعی در کشاندن اوکراین به بلوك خود دارند .همین امر به ترس
روسیه از منافع خود در مرزهای غربی و جنوب غربی آن منجر شده است .پوتین میخواهد از اوکراین بهعنوان یک
منطقة حائل بین خود و اروپا (بهویژه ناتو) استفاده کند .این سیاست از زمان استالین سیاستی اطمینانبخش تلقی میشد.
در این میان ،الحاق مناطق بالتیک به اتحادیة اروپا و ناتو باعث شکست منطقة امنیتی حائل روسیه شده است .با تکرار
بحران در اوکراین ،شاهد هراس روسها و تالش پوتین برای حفظ اوکراین بهعنوان یک منطقة حائل هستیم تا بتواند
منافع خود روسیه را حفظ کند .بر همین اساس ،روسیه ،در راستای حفط منافع نزدیک خود ،به الحاق کریمه دست زد تا از
این منافع ژئوپلیتیکی (ژئواستراتژیکی ،ژئوکالچری ،و ژئواکونومیکی) حفاظت کند.
آنچه در این پژوهش به آن پرداخته شد بررسی این مسئله بود که چه عامل یا عواملی ژئوپلیتیکی باعث حرکت و
تصمیم روسیه مبنی بر الحاق شبهجزیرة کریمه به این کشور شد و اینکه روسیه چه اهداف ژئوپلیتیکی را از این تصمیم و
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اقدام مدنظر داشته است .به عبارتی دیگر ،روسیه چه منفعت و ارزش ژئوپلیتیکی را برای خود تعریف و تعیین کرده که با
این اقدام خود را رودرروی غرب قرار داده و عواقب این عملـ از جمله تحریمهای غربـ را پذیرفته است .پاسخی که به
این مسئله داده شد این بود که روسیه در راستای حفظ منافع نزدیک خود به الحاق کریمه دست زد تا از این منافع
ژئوپلیتیکی (ژئواستراتژیکی ،ژئوکالچری ،و ژئواکونومیکی) حفاظت کند .روسیه بعد از الحاق کریمه از سوی غرب و اروپا
متحمل شدیدترین تحریمها در حوزة مالی و اقتصادی شد که فشارهای زیادی را به اقتصاد روسیه وارد میکند ،اما ،با این
همه ،پوتین حاضر نیست از اوکراین و کریمه چشمپوشی کند ،زیرا حفظ منافع خود را در گروی تسلط بر کریمه میبیند.
نتایج پژوهش نشان میدهد اوکراین بهدلیل موقعیت ژئواستراتژیک خود همچون موقعیت حائل اوکراین بین روسیه و
غرب (ناتو) و تأمین امنیت ناوگان روسیه و امنیت دریایی سیاه و همچنین بهدلیل موقعیت جزیرة سواستوپل در کریمه از
اهمیت ویژهای برای روسیه برخوردار است .بر همین اساس ،پوتین تالش زیادی در راستای الحاق کریمه به روسیه کرد و
با وجود تحریمهای اروپایی و غربی حاضر به خروج از کریمه نیست ،زیرا از دست دادن کریمه را مساوی با از دست دادن
بهطور گستردهتر در اروپا و حواشی آن (دریای سیاه ،مدیترانه ،و  )...میداند .عالوه بر این ،از
همة منافعش در اوکراین و 
منظر ژئواکونومیکی ،روسیه از یک سو به بازار مصرف انرژی اوکراین توجه دارد و از سویی دیگر از این کشور بهعنوان
معبر انتقال انرژی روسیه به اروپا یاد میکند .بیش از 38درصد انرژی روسیه از مسیر اوکراین به اروپا صادر میشود.
عالوه بر این ،خود اوکراین نیز یکی از واردکنندگان مهم انرژی بهویژه گاز از روسیه است .در کنار این امر منابع انرژی
موجود در اوکراین و دیگر منابع معدنی نظیر منابع منگنز ،آهن ،فسفات ،اورانیوم ،تیتانیوم ،گرانیت ،و  ...و همچنین
محصوالت کشاورزی مورد توجه روسیه بوده است .از بُعد ژئوکالچری نیز فرهنگ و هویت مردم اوکراین برای روسیه
دارای اهمیت است ،زیرا اوکراین پیش از این یکی از جمهوریهای شوروی بود و کییف ،که هماکنون مرکز سیاسی
اوکراین است ،از قرون گذشته مرکز سلسلههای روستبار بوده و در میان ملل روسزبان هنوز هم «مادر شهرهای
روسیه» نامیده میشود و نسبت به روسیه دارای عالیق فرهنگی و ملی است .بنابراین ،با توجه به شباهتهای قومی و
زبانی میان مردم روسیه و اوکراین ،بومیگرایی و حمایت از روستبارهای اوکراین یکی از اهداف ژئوکالچری روسیه است.
عالوه بر این ،روسیه به حفظ حوزة گسترش فرهنگ و ارزشهای روسی در اوکراین توجه دارد .بنابراین ،با توجه به این
منافع ژئوپلیتیکی که اوکراین برای روسیه همراه دارد ،دور از انتظار است که روسیه از کریمه خارج شود؛ مگر اینکه منافع
مهمتر و ارزشمندتری آن را قانع کند که امری غیرممکن بهنظر میرسد.
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