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Abstract 

Introduction: Every crisis that happens, the nature and messages of the 

actors are different. In other words, domestic crises have domestic 

effects and consequences, and international crises have international 

effects and consequences. The crisis may not be an exception to this 

rule and it has results and consequences, and these consequences will 

definitely expand with its continuation, but it can be recognized 

according to the effects of all and its consequences. What is certain is 

that this is the main cause of this crisis. Ukraine is a country with a 

special geopolitical position between the European Union and Russia. 

This geopolitical situation has caused Ukraine to inadvertently enter 

into international conflicts, which have generally been between the 

three powers of Russia, the European Union, and the United States. In 

fact, Ukraine has been a victim of geopolitical danger, which has 

always caused many conflicts and displacements in this country 

throughout history, and this issue has made it unable to have an 

independent internal policy and always fluctuate between the East and 

the East. The crisis of 2014 (Ukraine), which arose after the non-

signing of the cooperation agreement between Ukraine and the 

European Union, can be considered in the framework of competition 

between great powers.  
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Research Question: A question has been raised about this research, 

what is the impact of this crisis and does it have any consequences for 

European countries, Russia, Europe and the United States?  

Research Hypothesis: Every crisis that occurs has different nature and 

effects, actors and messages. In other words, domestic crises have 

domestic effects and consequences, and international crises have 

international effects and consequences. The crisis may not be an 

exception to this rule and it has results and consequences, and these 

consequences will definitely expand with the continuation of the 

crisis, but it can be recognized due to the continuity of all its effects 

and consequences. What is certain is that this issue is the main cause 

of this crisis.  

Methodology (and theoretical framework if there are): The research 

method is descriptive-analytical in the form of a qualitative method 

based on content analysis and using the threat balance theory as an 

intellectual framework. Stephen Walt believes that governments not 

only balance against power, but may also balance against threats. Walt 

believes that the threat is the core of countries' concern. To understand 

the extent of the threat, factors such as threatening intentions and 

behavior, geographic proximity, and offensive power of the threat 

source must also be considered. The situation of Ukraine is such that 

this country is placed between Russia and the West, and if each of the 

parties dominates this country, they will be in a higher position and 

will subsequently gain the ability to create threats. Russia felt 

threatened by Ukraine joining the European Union and NATO and 

considered it a strategic threat and reacted to it. In fact, Russia's sense 

of danger from the emerging threats led this country to adopt a 

balancing act against other powers. Results and Discussion: The crisis 

of 2014 in Ukraine, which led to the non-signing of the cooperation 

agreement between the representatives of this country and the 

European Union, can also be considered against this power. 

Yanukovych announced that he has no ally to join the European 

Union. This was followed by a demonstration in Kyiv’s Independence 

Square protesting Yanukovych's decision not to join the European 

Union. The demonstration turned violent. Following these 

developments and the deterioration of the local internal situation, 

Viktor Yanukovych was removed from the presidency, elections were 
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held on May 25, 2014, and Petro Poroshenko was elected as the 

President of the Republic. Following these incidents, serious protests 

started in the east and south of the country. On February 26, pro-

Russian separatists took control of the Crimean Peninsula. A few days 

after these events, on March 16, 2014, the people of Crimea joined 

Russia by holding a referendum, and this peninsula became part of 

Russian territory. After Crimea’s independence, separatists 

demonstrated in Luhansk and Donetsk, demanding secession from 

Kyiv. With the efforts of the Organization for Security and 

Cooperation in Europe, the warring groups signed the Minsk Protocol 

in September 2014 with the aim of a ceasefire. After a month-long 

ceasefire, a second Minsk agreement was signed in February 2015 by 

the leaders of Britain, Russia, some French and German officials to 

revive the previous agreement. Therefore, the consequences of this 

crisis are not limited to everyone, but it has many effects and 

consequences for all parties involved.  

Conclusion: The crisis of 2014 was the result of the friction of the 

great powers, as well as the readiness of the internal conditions in 

Ukraine. Following this crisis, the demarcations of the Cold War era 

were reestablished, but in this period the competition was more 

economic and both sides benefited more from economic and political 

tools. EU-Russia relations were at a high level before the crisis, the 

volume of trade between these two powers was high, and these 

relations were not suitable for the United States because by destroying 

Russia, the world was moving towards multipolarity. This leads to a 

situation in which the United States can no longer exert power alone 

as a hegemon. Therefore, with this crisis, the relationship between 

Russia and the European Union has decreased significantly, and the 

European Union has approached the United States to deal with Russia 

and has increased its relations with this country.  

Keywords: European Union, the United States, Ukraine, Crisis, 

Russia. 
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 چکيده

 ایان . روسایه قارار دارد   و اروپاا  اتحادیۀ میاندر  ویژه که ژئوپلیتیکی موقعیت است با کشوری اوکراین

 ساه  میاان  بیشاتر  کاه  شاود  المللی بین های درگیری وارد اوکراین است شده سبب ژئوپلیتیکی وضعیت

 موقعیات  قرباانی  اوکاراین  درواقا  . مطار  باوده اسات    متحاد  ایااتت  و اروپا اتحادیۀ روسیه، قدرت

 و بوده کشور قدرت در این های جایی جابه و ها درگیری سبب تاریخ طول در که است خود ژئوپلیتیکی

 غار   و شارق  در میان همواره و باشد داشته مستقلی خارجی و داخلی سیاست نتواند است شده سبب

 همکااری  ناماۀ  توافا   امضاانکردن  دنباال  باه  که را 2014 سال در کرایناو بحران. است بوده نوسان در

 باه  .گرفات  نظر در ها قدرت این رقابت چارچو  در توان می نیز آمد، وجود   به اروپا اتحادیۀ با اوکراین

 و آن آثاار  در درگیار  های طرف همۀ برای نماند و محدود اوکراین به بحران این پیامدهای دلیل، همین

 و اروپاا  اتحادیاۀ  روسیه، اوکراین، برای این بحران که است این پرسش مطر . داشت زیادی پیامدهای

است؟ با اساتااده از رویکارد توفایای ا تحلیلای و در قالاب روش        داشته پیامدهایی و آثار چه آمریکا

 دیا هدمعتقاد اسات کاه ت    کاه  کیای بر پایۀ تحلیل محتوا و با توجه به نظریۀ موازنۀ تهدید استاان والت

 ایجااد  سابب  بحاران  ایم که این رسیده نتیجه این به ،دهد یم لیرا تشک یتیامن یها ینگران یمرکز ۀهست

در  و آمریکا به اروپا اتحادیۀ شدن نزدیک آن نمود که است شده المللی بین عرفۀ در جدیدی بندی دسته

 در غر  ورهای عضو جبهۀکه کش شده سبب بحران این درواق  است. روسیه با ها آن رویارویی نتیجه،

 است. روسیه همان تضعیف دنبال کنند که را واحدی هدف و شده متحدتر روسیه با برخورد

 .هیبحران، روس ن،یاوکرا ا،اروپ ۀیاتحاد ا،کیآمر واژگان اصلی:
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 مقدمه
الملل شاهد رخادادهایی اسات کاه الگوهاای جدیادی از       های زمانی مختلف نظام بین در دوره

ایجااد   المللای  در عرفۀ باین  هر بحرانی کهکند.  رض را میان بازیگران ایجاد میهمکاری و تعا
 بیاان   ت و ابعااد آن متاااوت اسات. باه    سرش بنا برکه  داردشود بازیگران، آثار و پیامدهایی  می
المللای نیاز آثاار و     هاای باین   آثار و پیامدهای داخلای و بحاران   بیشترهای داخلی  بحران ،دیگر 

ناماۀ همکااری میاان     دنباال امضاانکردن توافا     که به. بحران اوکراین دارندالمللی  پیامدهای بین
گرای این کشور و اتحادیۀ اروپا شکل  جمهور روس اوکراین در دورۀ ویکتور یانوکوویچ، رئیس

نبوده است و تاکنون نتایج و پیامدهای مهمی داشته است و باا تاداوم    جدااز این قاعده گرفت 
 آثار و پیامادهای آن قابال   ۀهم،  آنتحول دلیل  ها گسترش خواهد یافت، اما بهاین پیامد ،بحران

زیادی بر اوکاراین، روسایه،    هایشناسایی نیست. اما مشخص است بحران اوکراین تاکنون تأثیر 
اند، ماا در   مریکا گذاشته است که بازیگران افلی این بحران بودهآمتحد   اتحادیۀ اروپا و ایاتت

 .پردازیم میه آن ب نوشتاراین 
و جایگااه ژئاوپلیتیکی مهمای    است  رخ دادهاین بحران در آن  عنوان کشوری که اوکراین به

. بیشترین آسیب را از آن دیده اسات  شود، عنوان حایل میان روسیه و غر  شناخته می دارد و به
سازی  یوستهسبب پ خطرافتادن یکپارچگی سرزمینی این کشور به توان به ترین نمود آن را می مهم
. بارای روسایه هام    توسا  روسایه دانسات    لومترمربا  یک 26200مساحت جزیرۀ کریمه به  شبه
آن نقش افلی را در این  ازکریمه  ۀجزیر عنوان کشوری که با حمله به اوکراین و جدایی شبه به

 داشاته های سنگین کشورهای غربی  جمله تحریم آثار و پیامدهای زیادی از ،بحران داشته است
و همچناین   آن از غار   یاسا یس یانازوا  ،هیروس یبدترشدن عملکرد اقتصادکه موجب ت اس
 .اشته استد یبزرگ خصوف یها مختلف اقتصاد و شرکت یها خشب تیبر وضع یمنا ریتأث

در ایان بحاران از    تأثیرگاذار عناوان باازیگران    مریکا هام باه  آمتحد   اتحادیۀ اروپا و ایاتت
روسیه زیرا  اندک بوده است،ریکا خیلی آمالبته این پیامدها برای  ،ندا امان نبوده پیامدهای آن در

دلیل این بحاران   که بهو آمریکا در آستانۀ بروز بحران در حوزۀ اقتصادی رواب  عمیقی نداشتند 
دلیل وابستگی عمی  به مناب  انرژی روسیه با بحاران انارژی    . اتحادیۀ اروپا بهاز آن آسیب ببیند

. اسات بوده اتحادیۀ اروپا  یانرژ ۀکنند نیمأت نیتر مهمهای اخیر  در دهه هیروسا رو شد، زیر روبه
 26و  مصارفی آن  درفد گاز 30 مصرفی اتحادیۀ اروپا،درفد نات  35تا آنجا که در آن زمان، 

با اساتااده   خواهیم در این نوشتار می. ردک یم نأمیاتحادیۀ اروپا را تمصرفی  درفد زغال سنگ
و اساتااده از منااب    یای ا تحلیلی و در قالب روش کیای بر پایۀ تحلیل محتاوا   از رویکرد توف

هاا فقا  در    معتقد اسات دولات  که  در چارچو  نظریۀ موازنۀ تهدید استاان والت ای کتابخانه
بارای موازناه اقادام    هم ممکن است  دیدر برابر تهدبلکه  ،کنند نمیموازنه  اقدام بهبرابر قدرت 
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آن یعنای اوکاراین،   در  تأثیرگاذار هاای   ن بحران را برای هار یاک از قادرت   پیامدهای ایکنند، 
 .کنیمبررسی اتحادیۀ اروپا، آمریکا، روسیه 

 
 چارچوب نظري

برای فهم بهتر موضوع مناسب دیدیم از نظریاۀ موازناۀ تهدیاد اساتاان والات در ایان نوشاتار        
در برابار قادرت    فقا  هاا   لات معتقد است دو 1استاان والتعنوان قالب فکری استااده کنیم.  به

والت بار  . کنند  اقدام موازنهبرای  ممکن است در برابر تهدید همکنند، بلکه  نمیموازنه به  اقدام
 :Walt, 1987) دهاد  یما  لیرا تشک کشورها یها ینگران یمرکز ۀهست دیکه تهداین باور است 

 و نزدیکای جررافیاایی   ،آمیزنیت و رفتاار تهدیاد   مانندتهدید باید عواملی میزان (. برای فهم 21
والات بار ایان بااور اسات       (.Walt, 1985: 9) قدرت تهاجمی منشأ تهدید در نظر گرفته شوند

عنوان تهدید و نه فرف  ها از یکدیگر به ها اهمیت دارد، برداشت آن آنچه در رواب  میان دولت
اقادام باه موازناه    هاایی   ها در برابر آن دساته از دولات   هاست. دولت میزان قدرت هریک از آن

ای  گونه موقعیت اوکراین به ها باشند.  کنند که تهدیدی فوری نسبت به موجودیت یا مناف  آن می
تسل  آن  طرف بردوو اگر هرکدام از  قرار گرفته استروسیه و غر   میاناست که این کشور 

 . روسایه آورناد  یدسات ما   را باه گیرند و توانایی ایجاد تهدید  قرار میباتتری در موقعیت  یابند
پیوستن اوکراین روسیه، از احتمال « خارج نزدیک»غر  مانند گسترش ناتو به سوی های  اقدام

را ساترانه احساس خطر کرده و آن  های مردم و ناتو و حمایت غر  از جنبشبه اتحادیۀ اروپا 
روسایه   احساس خطرآن واکنش نشان داده است. درواق   بهو کرده  برآورد 2ی راهبردیتهدید
وادار کارده   دیگار هاای   سازی در مقابل قدرت موازنه را به ، این کشورگرفته شکل دهایاز تهدی

ساازی آن باه روسایه دیاده     جزیرۀ کریمه و پیوستهاست که نتیجۀ آن در دخالت نظامی در شبه
 شود. می
 
 پژوهش ۀنيشيپ
در  هیاز اقدام روسا  کیتیوپلژئ یواکاو ه؛یبه روس مهیو الحاق کر نیپوت«  ۀدر مقال( 2017ی )اری

 برابار در  نیپاوت  یخاارج  اسات یو س نیبحران اوکرا یبررس با «مهیکر ۀریجز شبه سازیپیوسته
 یرا بررسا  ماه یکر ۀریا جز شبه سازی پیوستهبر  یمبتن هیروس میتصم یکیتیعوامل ژئوپل ن،یاوکرا
 ایباار هیروساا میتصاام یرا عاماال افاال نیمهاام اوکاارا یکیتیژئااوپل تیااموقع اوده اساات. کاار

 ساازی  پیوسته آن مناف  خود را حاظ کند. بعد از جهتتا بتواند در  داند یم مهیکر سازی پیوسته
 هحاضار با   وجه چیه اما به ،شد یاریبس یها میغر  و اروپا متحمل تحر سویاز  هیروس مه،یکر
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چر و ژئوکاال  ک،ی)ژئواساتراتژ  یکیتیمناف  ژئوپل نیچون ا ،نشد مهیو کر نیاز اوکرا یپوش چشم
 یو اقتصااد  یاسیسی امدهایپ» ۀدر مقال (2014) لیگ است. مهی( در گرو حاظ کرکیژئواکونوم
را  هیباه روسا   مهیکر سازی پیوسته یو اقتصاد یاسیس پیامدهای ،«هیبه روس مهیکر سازی پیوسته

اتحادیۀ اروپا و نااتو باود    ن،یاوکرا نیب 2000 ۀده دری کردیرو گوید می اواست.  بررسی کرده
 زیرا ،شود یمحسو  م دیتهد کیعنوان  به هیروس سوی از به ناتو وستنیپ ن دریاوکرا لیه تماک

بحاران اسات کاه     نیای افل لیدت ازی کی نی. اشود یم تر کینزد هیناتو به قلمرو روس یمرزها
 ریثأتا  جهاان  یاۀ بقو اروپاا دارد و بار    نیاوکارا ی بارا  یو اقتصااد  یاسا یس میمساتق  پیامدهای

هاا مکمال    ناه یزم ازی اریبسا  اروپاا در  یاۀ و اتحاد هیاقتصاد روس نی. همچنگذارد یم میرمستقیغ
 یمحصاوتت کشااورز   مهام  داریا و خر یانارژ  ۀکنناد  دیا تول نیتار  بازرگ  هی. روسا گرندیکدی

اتحادیۀ اروپاا   یکشورها ،محصوتت از غر  نیورود ا تیاست که با ممنوع یغرب یکشورها
 .نندبی یم آسیب

 «یا فرامنطقاه  یامادها یو پ یا منطقاه  یهاا  ناه یزم نیبحران اوکرا» ۀقالم در (2013ی )رستم
 ندر میاا  یالمللا  نیو غار  باه تقابال با     هیروسا  تنش موجود در روابا   اآیکه  کند می یبررس
کند که  یاستدتل م اوشود؟  یم لیتبد یبه بحران فرامل نیشود و بحران اوکرا یم منجر گرانیباز

سابب بحاران شاده     هیروسا  ینظرطلبدیا تجد زیو ن نیدر اوکرا یاسیو س یانسجام قومنداشتن 
 اسااس  در ،نیسار اوکارا   اخاتفف بار   یا فرامنطقاه  یامادها یپ با وجود گوید می رستمیاست. 
انگاراناۀ آمریکاا و روسایه در     تقابال ساازه  »( در مقالۀ 2015نیا و مارابی ) دانش است. یا منطقه

وکراین و چرایی آن را بررسی کرده و به این نتیجاه  تقابل روسیه و آمریکا در ا« بحران اوکراین
، منااف  سیاسای و   «خاارج نزدیاک  »اند که راهبرد آمریکا برای کااهش نااور روسایه در     رسیده

اقتصادی روسیه را تهدید کرده است. همین مسئله سبب شده است که روسیه باا ایجااد منطقاۀ    
 حائل مان  گسترش حضور آمریکا در منطقه شود.

درگیری اتحادیۀ اروپاا و روسایه در بحاران کریماه و پیامادهای      »( در مقالۀ 2014اردمیر )
ای آن را بررسای   درگیری اتحادیۀ اروپا و روسیه بر سار کریماه و دتیال منطقاه    « ای آن منطقه
های سیاسی و اقتصادی در اوکراین بر رواب  دو قدرت در برخای   نویسد آشاتگی کند. او می می

جزیرۀ کریمه متااوت بوده است. نیازهای اتحادیۀ اروپا و روسیه در مورد شبهها تأثیرگذار  زمینه
های متضاد این دو قادرت شاده اسات. شااپوری      ها و هدف گیری است. این عامل سبب جهت

گیری این بحران پرداختاه   به بررسی شکل« ها و پیامدها بحران اوکراین، زمینه»( در مقالۀ 2013)
تواند برخورد قاطعی باا روسایه داشاته     شده است که اتحادیۀ اروپا نمیاست. در این مقاله بیان 

توان به رواب  تجاری گسترده با روسایه، وابساتگی باه انارژی      باشد که از جمله این عوامل می
 روسیه و استاادۀ سیاسی آن از انرژی اشاره کرد.
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 2014 سال بحران
یااانوکوویچ،  ویکتااور تخااودداری حکوماا بااه عمااومیهااای  اعتااراض پاای در 2014 بحااران
اتحادیاۀ   باا  اروپا شرق کشورهای همکاری چارچو  به جمهور وقت اوکراین از پیوستن رئیس
 1یاانوکوویچ ( Rostamy, 2013: 41شد ) آغاز 2013 دسامبر در دیگر کشور چهار کنار در اروپا
وی  ت. قارار داشا  اتحادیاۀ اروپاا   باا   نزدیکیروسیه و با گمرکی  ۀن عضویت در اتحادیایدر م

 (Mearsheimer, 2014: 4). اتحادیاۀ اروپاا را نادارد    باا  یکپارچگیآمادگی  اعفم کرد اوکراین
یف در اعتراض به تصمیم یانوکوویچ  در میدان استقفل کیهای معترضان   همایی گرد دنبال آن به
شادن اوضااع داخلای     و وخایم  هاا  نپیوستن به اتحادیۀ اروپا شروع شد. در پای ایان تحاول    در

 انتخاباتو جمهوری برکنار  سئیرأی پارلمان اوکراین ویکتور یانوکوویچ از سمت ر با ،اوکراین
اوکاراین  جمهاوری   ئایس ر عناوان برگزار شد و پوروشنکو به 2014 هم 25در  جمهوری ریاست

 (Lukyanov, 2014: 6) . برگزیده شد

در . اوکراین زده شاد جدی در شرق و جنو  های  های اعتراض جرقه رویدادهادنبال این  به
 گرفتند. چندروز بعاد  در اختیارکریمه را  ۀجزیر روسیه کنترل شبهان و حامیان فوریه طرفدار 26
باه  پرسای   کریمه باا برگازاری هماه    ۀجزیر مردم شبه 2014مارس  16یعنی در  رویدادهااین  از

 جداییدر پی  .(Alpher, 2014: 4) جزئی از خاک روسیه شد ،جزیره و این شبهروسیه پیوستند 
جدایی و خواستار طلبان اعتراض کرده  نیز جدایی 3و دونتسک 2، در لوهانسکاوکراینکریمه از 
های درگیر با تفش سازمان امنیت و همکاری اروپا، پروتکل مینساک را   گروه .شدندیف  از کی

باس   تاش آاز آنکه تنهاا چنادماه    بس امضا کردند. پس از هدف ایجاد آتش با 2014در سپتامبر 
توسا    2015 ۀتوافا  پیشاین، در فوریا    کاردن زندههدف  با نیز ، تواف  دوم مینسکگذشت می

  ,Svarin).  (135 :2018دشرهبران اوکراین، روسیه، فرانسه و آلمان امضا 
 

 این كشورپيامدهاي بحران اوكراین براي 
 کریمه ۀجزیر از دست رفتن شبه .1

درفاد   20درفاد از آن هماوار،    72مربا  اسات کاه    کیلومتر 26200کریمه  ۀجزیر شبه گسترۀ
از غر  و جنو  به دریای سیاه و از شرق جزیره  این شبه. استدرفد دریاچه  8کوهستانی و 

 12درفاد اوکراینای و    24تبار،  درفد جمعیت کریمه روس 58متصل است.  4به دریای آزوف
، امپراتاوری  هاا هاا، خزر رومی توس بارها  کریمه ۀجزیر شبهدرفد تاتار هستند. در گذر تاریخ 

 ماورد عثمانی، امپراتوری روسیه، اتحااد شاوروی، آلماان، دوبااره اتحااد شاوروی و اوکاراین        

                                                           
1. Viktor Yanukovych 

2. Luhansk 

3. Donetsk 
4. Azov  
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. باا شاروع بحاران اوکاراین در ساال       (Bebler, 2015: 6)اشرال قرار گرفته استیا وتاز  تاخت
را در کشاور  ایان   هاای  کاه پارچم   حالی درو حمایت روسیه  اتبارهای این جزیره ب روس 2013

و باا برگازاری یاک    شدند به روسیه  خواستار پیوستنو جدایی  اعفماز اوکراین  دست داشتند
کریمه باه   ۀجزیر شبه سازیپیوستهدرفد مردم آن به  ۹6بیش از  2014مارس  17پرسی در  همه

شد این کشور  سببکریمه توس  روسیه از اوکراین  ۀجزیر رأی مثبت دادند. جدایی شبه روسیه
 .دهبخشی از قلمرو خود را از دست بد

 
 تضعیف وضعیت اقتصادی .2
ایجااد یاک بحاران اقتصاادی شادید در اوکاراین شاد.         سبب ثباتی سیاسی و جدایی کریمه بی

کشاور شاده اسات،     ایان  هاای  منجر به نابودی زیرسااخت تدریج  بهدرگیری در شرق اوکراین 
 ،ایان  اسات. عافوه بار    متمرکاز  1و دونباسدر قلمر بیشترسنگ که  ویژه فنای  فلزی و زغال به

 طور قابال  روسیه بود که تجارت این دو کشور به ،از بحران پیششریک تجاری افلی اوکراین 
میلیاارد دتر   15،8باه   2013واردات روسایه از اوکاراین در ساال    . یافته اسات   توجهی کاهش 

درفاد فاادرات    24کال واردات روسایه اسات.     درفاد  5رسید. واردات روسیه از اوکاراین  
آهان   وابستگی بیشتر اوکراین به بازار روسیه است.دهندۀ  اوکراین به روسیه بوده است که نشان

 درفااد،14ای  راکتورهااای هسااته و آتت و تجهیاازات مکااانیکی ماشااین ،درفااد 14و فااوتد 
درفد  7آتت و تجهیزات الکتریکی  ماشین درفد، 12سهام نورد  وآهن یا تراموا  راه ویلوکوموت
 .تشکیل داده بودند 2013ترین محصوتت فادراتی اوکراین به روسیه را در سال  مهم

اما افافحات اقتصاادی    ،ف گذشته استیدر میدان کیها  سال از آغاز اعتراض ۹اکنون  هم
نظار از افازایش    اند؛ فرف و سیاسی موف  به غلبه بر مشکفت جدی ساختاری در کشور نشده

بارای   مهام در شرق یکی از موانا    هادرگیریاففحات،  ۀسرعت آهستهای اجتماعی و  تنش
کشور را مصرف  ۀدولت اوکراین است. این جنگ سرد در شرق همچنان بخش زیادی از بودج

درفد از تولید ناخاالص داخلای باود، زیارا      5، 2015های دفاع و امنیت در سال  کند. هزینه می
 2در ساط    2017رشد اقتصاادی در ساال   . ه بوداوکراین با ایجاد یک ارتش جدید درگیر شد

باود. اوکاراین    گردشاگری مد اوکراین ناشای از  آترین مناب  در ماند. یکی از بزرگ  درفد باقی
را  گردشاگر کریمه و همچنین اوضاع متشنج داخلی توان جذ   ۀجزیر دادن شبه دلیل ازدست به

مد حافال از  آدر ،نتیجه در .داده است  دست مد آن بود به میزان زیادی ازآکه از مناب  افلی در
 .نیز تا حد زیادی از میان رفته استاین بخش 

 

                                                           
1. Donbass 
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 نظامی و دفاعی اوکراین توانتقویت  .3
قادرت چهاارمین ارتاش متعاارف جهاان       نظر استقفل اوکراین، ارتش این کشور از ۀدر آستان

این کااهش یافات و   نظاامی اوکار   کارکناان تعاداد   1۹۹7تا  1۹۹2اما از سال . رفت شمار می به
یافته برای دفاع ملی و نیروهای  های تخصیص تدریج به نصف رسید. دلیل افلی آن نیز هزینه به

هاای مرباوب باه مهندسای و اماور       های نظامی و تأمین هزیناه  مسل ، خرید تسلیحات و ماشین
ه، جملاه نباود بودجا    دتیل بسایاری از  (. درواق  بهMohamadi, 2011: 129-131طراحی بود )

باا بحاران اخیار، اوکاراین     اما  شده است.  برای فادرات تبدیل کلیطور  سیستم تولید سف  به
عظیم و اففحات رسمی نیروهای مسل  را آغاز کرد. فنعت نظاامی اوکاراین بیشاتر     نوسازی

داخل تمرکز یافت که باید نیروهای مسل  خود را حمایت و تقویات کناد. عافوه بار ایان،       رب
ل نقلیاه، ساف    ئزرهای، وساا   جدیاد هاای   طور چشمگیری تولید تاناک  به واهدخ میاوکراین 

ضدتانک را افزایش دهد. عفوه بر تولیدات و مناب  داخلی، قدرت ارتش اوکاراین باا تحویال    
اوکراین  یافته است. افزایشکشورهای غربی  دیگرمریکا و آمتحد   های نظامی از ایاتت محموله

دیگار کشاورهای   ویژه آمریکا و نیاز   سترده با کشورهای غربی بهضمن برقراری رواب  نظامی گ
ها شده  های تسلیحاتی از آن دریافت کمک ستارسازمان پیمان آتفنتیک شمالی )ناتو( خواعضو 
هاا واکانش مثبات نشاان      عنوان سردمدار ناتو به این درخواست مهم اینکه آمریکا به ۀنکت. است
 500 ۀبودجا  ،ین باار نخسات آمریکا بارای   2018 سال نظامی ۀدر بودج ای کهگونه است؛ بهداده 

  .شد میلیون دتری برای اوکراین در نظر گرفته 
 

 پيامدهاي بحران اوكراین براي روسيه
 آمدن ارزش روبل و کاهش رشد اقتصادی پایینتحریم روسیه؛  .1

یت بدترشدن عملکرد اقتصادی روسایه و انازوای سیاسای آن از غار  تاأثیر مناای بار وضاع        
هاا در ساال    که تحاریم   های بزرگ خصوفی دارد. هنگامی های مختلف اقتصاد و شرکت بخش
درفاد از   4،8عنوان سومین شریک تجاری اتحادیۀ اروپاا باا    روسیه به ،شد کار گرفته به 2014

عناوان   یاورو باه   ۀحاوز کشاورهای عضاو   ویژه  کل تجارت آن بود. همچنین اتحادیۀ اروپا و به
تارین   گاذاری مساتقیم خاارجی و بازرگ     درفد سارمایه  75گذار در روسیه با  ترین سرمایه مهم

را به خود اختصاص  درفد از کل تجارت خارجی روسیه  48شریک تجاری روسیه در حدود 
اقتصاادی کااهش چشامگیری یافات و جریاان      روابا    هاا ایان   که با شاروع تحاریم  دادند  می

بعاد از   (Moret and Others, 2016: 11)  یافات کااهش   سایار گذاری خارجی از اروپا ب سرمایه
ای کاه میازان    گونه . بهشدت آسیب دید بهها رواب  تجاری اتحادیۀ اروپا و روسیه اجرای تحریم

آن باه   یورو و میزان کل فادرات میلیارد 181،844 به2014کل واردات اروپا از روسیه در سال 
 یورو رسید. میلیارد  103،2۹6ه ب روسیه 
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بناابراین در   .میلیارد یورو اسات   67،7دن دا دست ها برای اروپا به معنای از متحری کاربست
درفد کاهش یافات و فاادرات روسایه باه      12،3 فادرات اتحادیۀ اروپا به روسیه 2014سال 

میلیاارد   326ارزش کل تجاارت از   ،نتیجه در .درفد کاهش یافت 13،5 اتحادیۀ اروپا به میزان
 4در روسیه حدود  2013و رسید. رشد تولید ناخالص داخلی در سال میلیارد یور 285یورو به 

ناین نارخ تولیاد    چهم (Connolly, 2014: 1). یافتاه اسات    کاهش 2012درفد نسبت به سال 
 2015در ساال   درفاد  -3،7 به 2013درفد در سال  1،3 ناخالص داخلی فدراسیون روسیه از

در ساال  : ن خاروج سارمایه از روسایه   جریاا  .رسید درفد 1به  2017کاهش یافت و در سال 
 5۹،7 باه  2013میلیاارد دتر و در ساال    80،5 باه  2011میلیاارد دتر در ساال    33،6 به 2010

 :Yurgens, 2014)از روسیه خاارج شاد    میلیارد دتر 152حدود  2014میلیارد دتر و در سال 

فاادرات منااب  باه     .خارج شاد  روسیهمیلیارد دتر از  118 ،2015؛ همچنین در سال  (40-42
درفاد از   ۹،5کاه    حاالی  شاود، در  درفد از گردش مالی روسیه را شامل می 50اتحادیۀ اروپا 

 حجم معامفت تجاری اتحادیۀ اروپا با روسیه است.  
مهم بحران اوکراین بر اقتصااد روسایه کااهش ارزش روبال اسات.       هایاز تأثیردیگر یکی 

بعاد از بحاران دوبااره     ،زحمت به ثبات رسیده بود به 2014روبل واحد پول روسیه که در سال 
درفد کااهش یافات. ایان     50ارزش روبل بیش از  2016تا مارس  2014سقوب کرد. از ژوئیه 

ها نرخ دتر در باتترین میزان خود باه   با تشدید تحریم .روند کاهشی همچنان ادامه یافته است
. یکی داشتی زیادی برای اقتصاد روسیه روبل رسید. این کاهش ارزش روبل پیامدهای منا 72
ارزش دتر در  گاذاری باا   توجه ناشی از ضعف روبل این اسات کاه سارمایه     قابل پیامدهایاز 

، تعاداد  دنباال ساقوب روبال    یافت. به  طور چشمگیری کاهش ها به ها و بانک بسیاری از شرکت
موضاوع  ایان   کم شاد.  ،نددر روسیه داشت زیادیهای  غربی که سرمایهگذار  سرمایههای  شرکت
نیاز  هاا   گاذاری باناک   . سرمایهاست گذاران غربی روسیه برای سرمایهنبودن  ناشی از جذا  هم

 70کااهش   1ترین بانک دولتی روسایه یعنای باناک اسابر     که بزرگ  طوری به .یافته است  کاهش
. همچنااین یکاای دیگاار از (Labuszewska, 2015:16-19) درفاادی را گاازارش کاارده اساات

هاا بارای    های روسیه باه باناک   مدهای مالی برای روسیه محدودشدن توانایی پرداخت بدهیپیا
شادن   مریکا، محدودیت دسترسی به رخایر ارز خاارجی و کام  آمالی  های هگرفتن وام از مؤسس

و تاأمین   فناوریتحریم  وسیلۀ بههای بلندپروازانه در بخش انرژی روسیه  گذاری سرعت سرمایه
های جدید غربی اسات. در طاول    شدت وابسته به فناوری که این موارد به است مالی درازمدت

 اختیاار هاای تولیادی در    درفد از دارایای  60اقتصاد روسیه بیشتر دولتی شده است و  ، بحران
آمار  تثبیت شده و خروج سرمایه تا حدیاقتصاد روسیه  2016در سال  .دولت قرار گرفته است

                                                           
1. Sberbank 
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 15باه   2014میلیاارد دتر در ساال    150از کاه ایان میازان     اینهگو  به داد. کاهشی را نشان می
   (Nelson, 2017: 6) . رسید 2016میلیارد دتر در سال 

 
 های انرژی روسیه تأثیر بر سیاست. 2

منای بر وزن سنتی روسیه در بازار انرژی اروپا داشت که به ترییر موازنه در  آثاربحران اوکراین 
ساال  باه اروپاا در   فاادرات گاازپروم    .شاد منجر یه و اتحادیۀ اروپا روس میانزنی  قدرت چانه

 یآغااز بحاران اوکاراین و اجارا    از پاس   .باود  2013کمتار از ساال   درفاد   10حدود  2014
ناتی  های ههای اقتصادی کشورهای غربی علیه روسیه، این کشور سیاست گسترش معامل تحریم

روسایه و چاین    2014در ساال   زمینه،در همین و گازی خود با آسیا را در دستور کار قرارداد. 
ساال باه چاین گااز      30میلیارد دتری امضا کردند که بر اساس آن روسیه بیش از  400قرارداد 

جمله اینکه فانعت گااز    از ؛طبیعی فادر کند. اما فادرات گاز روسیه به چین موانعی هم دارد
سمت شرق کاار بزرگای    فنعت به سوم غربی کشور قرار دارد و ترییردادن مرکز روسیه در یک

 .شبه انجام شاود  تواند یک یک فنعت کامفً جدید در آنجا دارد که نمی ۀاست که نیاز به توسع
 38حتی در جدول زمانی بلندپروازانه تا زمانی که خ  سیبری باه ررفیات کامال خاود یعنای      

هاای   طار  این  برکشد. عفوه  طول می 2030تا سال  ، اجرای این طر میلیارد مترمکعب برسد
 55 بارای نموناه،   .آن بسایار زیااد اسات    نۀخطوب لوله نیز بسیار گران و هزیمربوب به اجرای 

هاای غار ، کاار را بارای      میلیارد دتر برای مسیر شرقی نیاز است که پیچیدگی و نیاز تحاریم  
یکا مربوب مرآهای اروپا و  مستقیم به تحریمشکل  بهکند. این اقدام گازپروم تر می روسیه مشکل

زیارا   ،شاده اسات   شدت محادود  های روسی برای گرفتن وام به ولی توانایی شرکت ،شود نمی
 Larrabee) وردآ دست المللی به بین ۀسیبری گازپروم باید پول و سرمای ۀبرای تأمین خطوب لول

and Others, 2015: 21-22).  ایان   درآمد ناتی و گاازی ، بازار اروپادادن  دستبا ازعفوه بر این
تواناد فاادرات باه چاین را جاایگزین       زیرا روسیه نمای یافته است،  کاهششدت  کشور نیز به

 .فادرات به اروپا کند
 
 قط  همکاری ناتو با روسیه .3

ناگهاانی  شادن   آشاکار با ولی مشارکت برای فل  ناتو پیوست.  ۀبه برنام 1۹۹4روسیه در سال 
هاا، گساترش    از دیاد روس  طرف حاکم شد.دو توسعه رو به شرق ناتو، سردی بر رواب  ۀبرنام

 هاای امنیتای نااتو و روسایه باوده اسات       رفت همکااری  ترین عامل پس سوی شرق مهم ناتو به

(Trenin, 2016: 2). های مختلف به همکاری با ناتو و آمریکا ادامه  شکل روسیه بهاین،  با وجود
 -نااتو   ۀو رابطا  شاد سیه منجر اوکراین به تنش جدی در رواب  غر  و رو های تحولاما داد. 

هاای سیاسای    زماان باا افازایش تانش     ترین سط  پس از جنگ سرد رسید. هام  روسیه به پایین
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 ۀهای غربی با روسیه، سازمان دفااعی نااتو نیاز از رفتاار تهااجمی روسایه در دو منطقا        قدرت
تی با روسایه  های نظامی و امنی لوهانسک و دونتسک انتقاد کرد. این سازمان در اقدامی همکاری

های نظامی، ناتو حضور نظاامی خاود را    به تعلی  درآورد. با تعلی  همکاری 2014را در آوریل 
 ,Ebrahimiشرق اروپا یعنای لهساتان و کشاورهای بالتیاک تقویات کارد )       ۀپرمنازع ۀدر منطق

دلیال مداخلاۀ    همچنین ایاتت متحد آمریکا همکاری نظامی خود باا روسایه را باه   (. 2016:16
 امی این کشور در اوکراین به حالت تعلی  درآورد.نظ
 
 هشتاخراج روسیه از گروه  .4

گویی به مشکفت اقتصاادی   گذارانش آن را برای پاسخ هایی است که بنیان گروه هشت از گروه
کشور فانعتی جهاان تشاکیل     8تا پیش از تعلی  روسیه از آن( از  تشکیل دادند. گروه هشت )

اقتصاد جهان را در سیطرۀ خود دارند. اعضای این گاروه را کشاورهای   درفد  65شده  بود که 
دادناد. روسایه در ساال     فرانسه، آلمان، ژاپن، بریتانیا، ایتالیا، کانادا، آمریکا و روسیه تشکیل مای 

بعاد از دخالات نظاامی روسایه در اوکاراین و جاداکردن       . گروه درآماد این به عضویت  1۹۹8
ایان اقادام    برابار گاروه در  این آن به خاک خود  سازی پیوستهو  کریمه از این کشور ۀجزیر شبه

های  گروه هات، قدرت 2014ژوئن  5و  4در نشست  زمینه،روسیه واکنش نشان داد. در همین 
نشاینی روسایه از    اعفم حمایت از دولت منتخب اوکاراین بار لازوم عقاب     بافدا  اروپایی یک
جمهاوری   ای گروه هات باه درخواسات رئایس   طلب اوکراین تأکید کردند. اعض مناط  جدایی
تصامیم گرفتناد در   و ای در تهه با یکدیگر دیدار کردند  نشست امنیت هسته ۀآمریکا در حاشی

 شارکت نکنناد   ،در سوچی روسیه برگزار شود 2014ژوئن در گروه هشت که قرار بود  نشست
 7ه عضای گارو کنند. همچنین ا 1گروه هات در بروکسل را جایگزین نشست سوچی نشست و

تحاوتت اوکاراین    ۀگیری اخیر روسیه دربار ای ضمن محکومیت رسمی موض  با انتشار اعفمیه
اعضاای   .گروه را اعفم کردناد این کریمه از این کشور، تعلی  روسیه از  ۀجزیر شبه جداشدنو 

این گروه همچنین اعفم کردند که در حمایات از اساتقفل و یکپاارچگی سارزمینی اوکاراین،      
 شناسند.رسمیت نمی پرسی استقفل کریمه را به همه
 
 المللی عنوان ناقض قوانین بین شناسایی روسیه به .5

اسات. ایان افال در     نکردن مداخله افل و سازمان ملل الملل  حقوق بینبنیادین یکی از افول 
این افال  ،. در بحران اوکراینکند می ییمنشور خودنما 2 ۀماد 7منشور ملل متحد در قالب بند 

الملل را زیر پا گذاشته است و با واردکردن نیروهاای نظاامی خاود باه کشاور       اساسی نظام بین

                                                           
1. Sochi  
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در مااواردی اسااتقفل و حاکمیاات اوکااراین را نقااض کاارده اساات. درواقاا  روساایه  ،همسااایه
و هنجارهاای   ههای غیرقانونی دنبال کارد  روش باشوروی  پساهای خود را در فضای  طلبی جاه
 .((Raik, 2017:12داناد، نقاض کارده اسات     می ها  ه خود را متعهد به پایبندی از آنالمللی ک بین

 مانناد در امور داخلی اوکاراین   مداخلهروسیه با  سوی دولتالمللی از  قوانین بین نکردنرعایت
ساکن کریمه به جدایی و تهدیاد دولات اوکاراین باه اساتااده از زور و       یتبارها تحریک روس

آن باه   ساازی پیوساته  مشاروعیت  نشادن این کشور، سبب پذیرفتاه  ینیسرزم یکپارچگینقض 
 اوکراین بحران در روسیه های دخالت شده است. با یالملل بین و قوانین حقوق دیدگاهروسیه از 

 حاکمیات  به روسیه تعرض به هاای زیادی نسبت واکانش کریماه جزیارۀشابه ساازی پیوسته و
 بحاران  از پس. اروپا فورت گرفت ویاژه اتحادیۀ باه و غربای کاشورهای ساوی از کشور این

 بُعد در. رفت تیرگی به رو و این اتحادیه روسایه امنیتای و اقتاصادی سیاسای، روابا  اوکراین
 ماورد  در روسایه  کانش  باودن  غیرقااانونی  بر مبنی روسیه علیه ی ا قطعنامه امنیتی هم، و سیاسی
 از روسایه . شاد  ملاال تصاویب   سازمان عمومی مجم  در روسیه خاک به کریمه سازی پیوسته
 اروپاا  اتحادیۀ و ماذاکرات روسیه. شاد تبادیل هاات گاروه به گروه این تعلی  و هشت گروه
 در که شد اجرا علیاه افرادی هاایی تحاریم حتی و شد معل  جدید نامۀ موافقت و ویزا مورد در
 (Sabbaghian2021:190).داشتند نقش بحران این
 
 امدهاي بحران اوكراین براي اتحادیۀ اروپاپي
 ن اعضای اتحادیۀ اروپاایمچالش  .1

 شیوۀین اعضای اتحادیه در مبرای اتحادیۀ اروپا ایجاد شکاف  یکی از پیامدهای بحران اوکراین
بحران اوکاراین کشاورهای اروپاایی باه دو اردوگااه      در پی بُروز . بوده استبرخورد با روسیه 

 چاالش ایان  باا   رویاروییبالتیک و جمهوری چک در حوزۀ ستان و سه کشور له .ندشد  تقسیم
که اسلواکی، مجارساتان، روماانی و بلرارساتان      حالی درشدند، فشار بیشتر بر روسیه  ستارخوا
فشار بیشتری بار روسایه وارد شاود.     خواستند نمی ،پیوندهای اقتصادی نزدیک با روسیه دلیل به

اول این کشاورها   ۀ. ولی دستکرد میتهدید امنیتی ز دیگران احساس در این میان، لهستان بیش ا
درواق  برخای از اعضاای اتحادیاۀ اروپاا مانناد آلماان و فرانساه        . کردند تهدیدی احساس نمی

هاای گساترده نداشاتند.     علت رواب  بازرگانی با روسیه، تمایل چندانی باه کاربسات تحاریم    به
متقابال روسایه   هاای   ستند با نتایج ایجادشده از اقادام خوا همچنین بسیاری از این کشورها نمی

 رو شوند.  به رو
انتخاابی   ۀنکردند و رابطا   وجه یکپارچه عمل هیچ ریکا و اروپا در طول بحران بهآمهمچنین 
 در ؛المللی در اوراسایا دارد  مریکا توجه بیشتری به ترییر قدرت و الگوهای بینآد. نرا حاظ کرد

 رو روباه زیرا در این زمینه باا مشاکل    ،ئل امنیت انرژی تمرکز کرده استکه اروپا بر مسا  حالی
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اناد کاه تمایال زیاادی باه       تعدادی از کشورهای اروپایی نشاان داده  .(Lilei, 2015: 170) است
تاری علیاه روسایه     موضا  ساخت   کاارگرفتن  به ستارها یا تشدید آن ندارند. لهستان خوا تحریم
تجدیاد   ادر چنادین کشاور اروپاایی با    هاا   مایل است. مقاام ولی مجارستان به روسیه مت ،است
وزیار   وزیر کشاورزی اسلواکی و ایتالیا، نخسات بودند از جمله ها مخالف  ها یا تمدید آن تحریم

 ۀجمهاور و معااون وزیار اماور خارجا      اسلوونی، رئایس  ۀخارجامور مجارستان و یونان، وزیر 
ها علیه  دنبال لرو تحریم بهسنای فرانسه که  دموکرات آلمان و از حز  سوسیال اعضاییاتریش، 

 .روسیه بودند
 

 تحریم محصوتت کشاورزی غر  توس  روسیه .2
جویاناه   تففای  تدبیرهایی کارگرفتن بهجمهور روسیه، وتدیمیر پوتین با  رئیس 2014اوت  6در 

ضاا  ام راحکم ممنوع یا محدودکردن واردات محصوتت کشاورزی، مواد خام و ماواد غاذایی   
. دشا  را شاامل مای   ها روسیه یا اشاخاص حقیقای ایان کشاور     ۀکنند تحریم یکرد که کشورها

در متحد، استرالیا، کانادا و نروژ بودناد.    کشورهای هدف کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا، ایاتت
تاا   ،محصوتت کشاورزی و غذایی به روسیه باود  ۀکنند ترین فادر اتحادیۀ اروپا بزرگآن زمان 
در . رساید  می میلیارد دتر15،8میزان فادرات از اروپا به روسیه به  ،2013که در سال  جایی که

هنگام فدور فرمان پوتین مبنی بر تحریم محصوتت کشاورزی، موادغذایی و نیاز ماواد خاام،    
بیشاترین   اروپاا  بناابراین  .آماد  شده از اتحادیۀ اروپا میاز محصوتت وارداتی ممنوعدرفد  73

 .دید کنندۀ روسیه، می کشورهای تحریم میانآسیب را در 
 ،آتت، اتومبیال، ماواد شایمیایی    فادرات اتحادیۀ اروپا به روسیه شامل ماشاین  دیگرارزش 

، فاادرات کاتهاای اتحادیاۀ    2014(. در ساال  Szczepanski, 2015: 2) میلیارد یورو بود 103
درفاد   13،5از روسیه به میزان که واردات   حالی در ؛کاهش یافتدرفد  12،1اروپا به روسیه 

 2014میلیاارد یاورو در ساال     285میلیارد یاورو باه    326کاهش یافت. ارزش کلی تجارت از 
هاا روی آورد و براسااس فهرسات جدیاد      آن نیز به گسترش این تحاریم  از  رسید. روسیه پس

راین نیاز ممناوع   اشاتاین و اوکا   نگرو، ایسلند، لیختن تحریم مواد غذایی، واردات از آلمان، مونته
درفاد   20،7حادود   سااتنه  2016تا  2013های  سال درشد. فادرات اتحادیۀ اروپا به روسیه 

میلیارد دتر  6به حدود  2013میلیارد دتر در سال  15،8 ازتا جایی که این میزان کاهش یافت. 
 ناد کشاورهایی کاه بیشاترین آسایب را دید     2015تاا   2013های  سال در رسید. 2016در سال 

 سایب را آ نکشاورهایی کاه کمتاری    بودناد. لتونی، اسلواکی و جمهوری چک  استونی، لیتوانی،
درفاد   1۹،8 زیارا  (Moret, 2016: 14). ال، یونان، ایرلند و اسپانیا بودناد ردیدند انگلستان، پرت
درفد تجاارت اساتونی باا روسایه اسات.       11،4 درفد تجارت لتونی و 16،2تجارت لیتوانی، 

 دوم ۀدرفد تجارت لهستان با روسایه اسات. در نیما    5،3 درفد تجارت فنفند، ۹،6 همچنین
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 35درفاد باود و    40 در حادود ایتالیا، لهساتان و آلماان    افت فادرات مجارستان، 2014 سال
از نیاز  فنفناد   .تنیز ادامه داش 2016این روند در سال  شد. میلیتوانی و اسلوونی شامل درفد 

درفاد از فاادرات فانای  غاذایی      20زیارا  باود،   سیب را دیده آکه بیشترین بود  کشورهایی
 .بود میلیون یورو 230که معادل است فنفند به روسیه بوده 

. رو شاد  روباه هاای مهمای    نیاز باا چاالش   لیتوانی ونقل  عفوه بر فنای  غذایی بخش حمل
ردناد کاه   دریافات ک  2013میلیون یورو از روسیه در ساال   ۹30نقل لیتوانی  و های حمل شرکت
ن از فادرات محصوتت غذایی به روسایه باود. ایان    آدرفد  35توجهی معادل  درخوربخش 

، فرانسه نیز مورد در .میلیون یورو بود 256و برای استونی  میلیون یورو 181میزان برای لیتوانی 
یافات. البتاه     کااهش  درفد 8فروش رنو نیز  .شد  ناو فرانسوی به روسیه متوقف فروش دو رزم

ر فرانسه، تولیدکنندگان گوشت خوک، شیر و پنیر، میوه و سابزیجات بایش از تولیدکننادگان    د
  دیدند. زیاندیگر محصوتت 

آمریکاای   ۀخاود و حاوز   همساایۀ مواد غذایی به کشاورهای   دارروسیه برای تأمین این مق
ردات وا ۀزمینا  ویژه برزیل را باه جاایگزینی بارای کشاورهای غربای در      تتین متوسل شد و به

در فاادرات ماواد    «خاارج نزدیاک  »سهم کشاورهای   2016تا  2013 های سال در. کردتبدیل 
، قرقیزستان، یۀ سایدمورد روس یش دراویژه این افز به .غذایی کشاورزی به روسیه افزایش یافت

 اتحادیۀ اروپا واردات مواد غذایی روسیه از. ترکیه چشمگیرتر بودو فربستان  و نیز گرجستان

 بخشای از  دموفا  شا  نیز . اتحادیۀ اروپا داشت درفد افزایش 13، 2016تا  2014 های لسادر 
 5،5 مریکاا آ. فاادرات باه   منتقال کناد  فادرات محصوتت کشاورزی خود را به دیگر بازارها 

 .شد درفد را در این زمینه شامل می 7،4 درفد و ژاپن 2،4 درفد، سوئیس 13،3 درفد، چین
 

 وپابحران انرژی برای ار .3
ساومین  طبیعای، سانگ زغاال تولیدکننادۀ دومین طبیعی، گاز تولیدکنندۀ اولین عنوان به روسیه

در  فعاالی نقاش جهاان، ای هاسته انارژی تولیدکننادۀ چهاارمین و جهان خام نات تولیدکنندۀ
(. تاا پایش از بحاران    (Sabbaghian, 2021: 185 اسات  داشاته  جهاانی  و ای منطقاه  های رقابت

درفد  30درفد نات آن،  35 بود کهانرژی اتحادیۀ اروپا  ۀکنند مینأترین ت روسیه مهمکراین، او
مقصاد   . اتحادیاۀ اروپاا نیاز   کرد را تأمین میدرفد واردات زغال سنگ اتحادیۀ اروپا  26گاز و 

درفاد از   50دوساوم از فاادرات ناات روسایه، بایش از      باود.  افلی فادرات انرژی روسیه 
 زغااال ساانگ آن بااه اتحادیااۀ اروپااا فااادرات درفااد از  50 در حاادودو  گاااز آنفااادرات 

 یناات وارداتا   2030سال  یبراشده بود که در شرای  عادی  بینی پیش (Gusev, 2015: 9).بود
 ی این اتحادیاه از روسایه  واردات یعیدرفد و گاز طب ۹0درفد به  76از از روسیه  اتحادیۀ اروپا
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 یانارژ  تیا موضاوع امن  هیا اتحاد یبراهمیشه  نیبنابرا ؛ابدی شیدرفد افزا 80درفد به  50از 
 (. Soltani, 1390: 218)بوده است  مهم اریبس

انجااام   روسایۀ و اوکاراین راه از اروپاا به روسیه انرژی انتقال و فادرات بیشتر که آنجا از
 کوتاااهی  درناگ  موجب مسکو و مینسک یف،کی آلوددشمنی گاهی و شکننده رواب  شود، می
در این میان، کشورهای فنفند، اسالواکی، بلرارساتان،    .است شده اروپا به طبیعی انتقاال گاز در

طور کامل بارای تاأمین انارژی خاود باه واردات از       استونی و لتونی از اعضای اتحادیۀ اروپا به
ژی انر ۀ، اتحادیۀ اروپا خطری جدی در امنیت عرضاوکراین از بحران پیشتا اند. روسیه وابسته
کرد از اهرم انرژی علیه اتحادیۀ اروپا  تفشدنبال بحران اوکراین روسیه  کرد، اما به احساس نمی
 بارای ببارد و   میاان این وضعیت را از  بودکرده  . به همین دلیل اتحادیۀ اروپا تفشاستااده کند

در  کناد.  تفش کارده و مای  سازی مناب  وارداتی انرژی و همچنین مسیرهای انتقال انرژی  متنوع
و مراکش مناطقی مانند آسایای   اروپا به کشورهای شمال آفریقا مانند الجزایر ۀیداتحا زمینهاین 

وگااز   شدت وابسته به ناات  اتحادیۀ اروپا که بهطبیعی بود که مرکزی و قاقاز توجه کرده است. 
 کشاورهای اتحادیاۀ اروپاا    شاد. اگار   مای  مدت دچار مشاکفت اساسای   در کوتاه ،روسیه است

 هاای ترییر زیاادی بارای  هاای   هزینه بایدابتدا  کنند،خرید نات از روسیه را تحریم خواستند  می
  اِعمال کنند. های خود در پاتیشگاهزیادی 
 

 مریکاآپيامدهاي بحران اوكراین براي 
 اروپای شرقیمریکا با کشورهای آافزایش همکاری نظامی  .1

را بارای   هاای از اقادام برخای   و متحدان اروپایی آنمتحد   از زمان آغاز بحران اوکراین، ایاتت
متحاد همکااری نظاامی خاود را باا کشاورهای         ایااتت ند تا آنجا که فشار به روسیه انجام داد

تقویات جناا  شارقی ساازمان پیماان       جهات در  خواهد میمریکا آاروپای شرقی افزایش داد. 
در منطقه تجهیزات نظامی بیشتری  مسکو ۀطلبان جنگ هایگرایشآتفنتیک شمالی )ناتو( مقابل 

تسالیحات سانگین،    فرساتادن بارای افازایش    2017 سال را در اروپا مستقر کند. کاخ ساید در
میلیاارد دتر هزیناه    3،4تجهیزات نظامی به اروپای مرکزی و شرقی دیگر خودروهای زرهی و 

 کرد.  
ورهای عضاو شارقی،   افزایش تعداد نیروها مستقر در خاک کشا  رایهمچنین رهبران ناتو ب

یک گردان نیروهای زرهی آمریکایی با تعداد نیروی  2016در سال  .فورت چرخشی گرفتند به
 2های خودکار پااتدین  پوش و زره 1های  آبرامز نار و تسلیحات نظامی مانند تانک 3500نظامی 

ی خریاد  میلیون دتری با آمریکاا بارا   223همچنین لهستان قراردادی . در لهستان مستقر شدند

                                                           
1. Abrams tanks 

2. Palladium auto armor 
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خود  16-های اف های هوا به هوای جدید برای جنگنده های کروز هوا پرتا  و موشک موشک
 ۀساامان کاردن   و عملیااتی  سااختن ایان همکااری نظاامی،     هاای  نشاانه تارین   از مهم کرد. امضا

روماانی  همچناین  باود.   2016 مه ضدموشکی آمریکا و ناتو در پایگاه هوایی دوسل رومانی در
ب را به شارکت تکهیاد ماارتین    وپیشرفته متحرک راکتی و تجهیزات مرب ۀمانسا 54درخواست 

طور کلی آمریکا پس از آغاز بحران اوکراین روند افزایش حضور نظامی در شرق  به داد.آمریکا 
ویژه حوزۀ بالتیک و دریای سیاه را افزایش داد. این اقدام آمریکا باا هادف تأثیرگاذاری     اروپا به

ویژه در میان کشورهای عضاو نااتو فاورت     ند نظامیگری در شرق اروپا، بههرچه بیشتر بر رو
هاای نظاامی باا کشاورهای ایان منطقاه در قالاب         گرفت. اما در کنار آن به گسترش همکااری 

 های مشترک و استقرار و فروش تجهیزات نظامی نیز پرداخت. رزمایش
 

 نزدیکی روسیه به کشورهای آسیایی .2
، بود اوکراین باتگرفته 2014بحران سال دلیل  ب  بین روسیه و غر  بهرواتنش در که ی در حال
عناوان   هآن را ببه چین،  ویژهعادت قدیمی خود یعنی نگاه کلی به آسیا و نگاه ر اساس مسکو ب
گااز   و منااب  عظایم ناات    میاان جررافیاایی   نزدیکی. از نظر دور نداشت برای غر ، یجایگزین

تارین   شدن چین به بازرگ  تبدیل ،نتیجه طبیعی و در همکاریب روسیه و بازار بزرگ چین، سب
با چاین و   کردهروسیه تفش  زمینه،. در این بوده است های اخیر شریک تجاری روسیه در سال

هاای مختلاای برقرارشاده و     . این پیونادها در چاارچو   کندتری برقرار  هند پیوندهای نزدیک
گاز به چین  لۀسا 30در امضای قرارداد فروش ا چرخش نگاه رتوسعه هستند. تبلور این  درحال
 2015شارکت گاازپروم در ساال     ،. از سوی دیگرتوان دید آشکارا می میلیارد دتر 400به مبلغ 

 :Rouhany and Other, 2016) انتقال گاز به ترکیه امضا کارد  ۀخ  لول ساخت رایقراردادی ب

85.) 
 راهو ابتکاار   ییاقتصاادی اوراسایا   ۀیا میاان اتحاد  ساازگاری  هدف ایجاد همچنین مسکو با

عناوان قادرت    آمریکاا باه  آن است. آسه سوی های اقتصادی به دنبال گسترش همکاری ابریشم به
مسل  و حافظ وض  موجود مهار و بازدارندگی را در قالب فشارهای سیاسی، اقتصادی، امنیتی 

 ساپر  اساتقرار  شارق،  باه  نااتو  کاار گرفتاه اسات. گساترش     ای علیه روسیه به و نظامی و رسانه
 باا  روسایه  رواب  در اخفل اس،آیسی حوزۀ در واگرایی و تشوی  رنگی انقف  ضدموشکی،

 تافش  اناد.  جملاه  این از مسکو سیاسی انزوای برای تفش و های اقتصادی تحریم آن، متحدان
ر بیانیاۀ  سازی و تهدیدسازی روسیه همچنان اداماه دارد؛ از جملاه د   غر  برای امنیتی و آمریکا
بودن نقش روسیه تسری  شده است که این کشور تهدیدی  نمایی مخر  با بزرگ 2021نشست 

شاده دو   ها، افول و اعتماد و تعهدهای تواف  برای امنیت اروآتفنتیکی است که به نقض ارزش
 Noori, 2021: 384).)دهد  طرف ادامه می
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 نتيجه 

ها  معتقد است دولتۀ موازنۀ تهدید استاان والت که های نظری در این نوشتار با استااده از گزاره
موازناه   اقدام بهاست  هم ممکن دیدر برابر تهد کنند و نمیموازنه به  اقدام ،فق  در برابر قدرت

اسات کاه    یا گونه به نیاوکرا تی. موقعاوکراین بررسی شد 2014کنند، آثار و پیامدهای بحران 
در  ابناد یطرف برآن تسل  دوه است و اگر هرکدام از و غر  قرار گرفت هیسرو میانکشور  نیا

 وساتن یاز پ هیرناد. روسا  آو یدست م را به دیتهد جادیا ییو توانا رندیگ یقرار م یباتتر تیموقع
و باه   برآورد کرده راهبردی یدیرا تهدآن به اتحادیۀ اروپا و ناتو احساس خطرکرده و  نیاوکرا

های بزرگ و  مناف  قدرت برخورد ۀنتیجاوکراین  2014سال بحران  داده است. انآن واکنش نش
دوران جناگ   یها یمرزبند ،بحران نیدنبال ا بودن شرای  داخلی اوکراین بود. به فراهمهمچنین 

دو طارف   .بود یرقابت اقتصاد شتریب ،دوره نیاما در ا ،شد جادیدوباره ا یدیسرد در شکل جد
تاوان گاات از ساه قادرت      طور کلی مای  به. نددبر یشتریبهره ب یاسیو س یاقتصاد یاز ابزارها

درگیر در این بحران، آمریکا بیشترین بهره و کمترین آسیب را دیده است، زیرا روابا  چنادانی   
با روسیه نداشته است و تحریم محصوتت کشاورزی، مواد غذایی و مواد خاام غار  توسا     

 خطرافتاادن یکپاارچگی   باه  روسیه هم نتوانسته به اقتصاد آن آسیب بزند. ایان بحاران موجاب   
عناوان قطاب    جزیرۀ کریمه که به اوکراین و تضعیف اقتصادی این کشور شد، زیرا شبه سرزمینی

عنوان کشوری که قاوانین   گردشگری و اقتصادی اوکراین بود به اشرال روسیه درآمد. روسیه به
ز میاان رفات و   المللای ایان کشاور ا    المللی را نقض کرده است شناخته شاد و اعتباار باین     بین

عضویت این کشور در گروه هات به حالت تعلی  درآمد. همچنین از نظر اقتصاادی روبال تاا    
حد زیادی ارزش خود را از دست داد و فارار سارمایه از ایان کشاور افازایش یافات و رشاد        

تارین   اقتصادی این کشور کاهش چشمگیری پیدا کرد همچنین سابب شاد روسایه کاه افالی     
اتحادیۀ اروپا بود، در آیندۀ انرژی اتحادیۀ اروپا نقاش کمتاری داشاته باشاد.      کنندۀ انرژی تأمین

عنوان اهرم فشار علیه اروپا استااده کرد. بناابراین اتحادیاۀ اروپاا     چون روسیه از عامل انرژی به
 بخشی به مناب  و مسیرهای تأمین انرژی بر آمد. احساس خطر کرده و در پی تنوع

رواب  اتحادیۀ اروپا و روسیه تا پیش از بحاران در ساط  بااتیی    توان گات  طور کلی می به
قرار داشت و حجم تجارت بین این دو قدرت مطلو  و رو به گسترش بود. طبیعی بود که در 

رفاتن   این شرای ، رواب  روسیه و اتحادیۀ اروپا برای مناف  آمریکا مناسب نبود، زیرا باا ازمیاان  
رفات کاه در آن آمریکاا     شدن پیش می سوی چندقطبی جهان بهخطر روسیه برای اتحادیۀ اروپا، 

عنوان هژمون اعمال قدرت کند. به هرحال در چناین شارایطی و    توانست به دیگر به تنهایی نمی
طور چشمگیری کاهش یافتاه   روسیه و اتحادیۀ اروپا به دنبال این بحران سط  رواب  و تعامل به

تار شاده و روابا  خاود را باا متحاد       به آمریکاا نزدیاک   و اتحادیۀ اروپا برای مقابله با روسیه
 راهبردی خود بیشتر گسترش داده است.
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