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 متحده آمریکا  ژئوپلیتیک اوکراین و نقش آن در رقابت روسیه و ایاالت
 

 2سعید وثوقی 1عسگر صفری
  2/3/9314: تاریخ دریافت

 1/2/9311:تاریخ پذیرش

 چکیده

جمهور اوکراین در اجالسی در لیتوانی توافقنامه تجاری و تعامل با اتحادیه  رئیس ،ویکتور یانوکوویچ 2193 نوامبر 29در 

نفر از  1با کشته شدن  و این موضوع باعث اعتراضات گسترده در اوکراین شد. باز زد و از امضای آن سر کرد اروپا را لغو

ها ازجمله  همانند سایر بحران. شد 2114از انقالب نارنجی در  پسترین بحران سیاسی خود  ن، اوکراین وارد جدیامعترض

دوباره در تقابل با  ،ناداری از دولت و معترضا با اعالم جانبمتحده امریک روسیه و ایاالت 2199بحران سوریه در سال 

متحده را در چه امری  اصلی این است که ریشه اصلی اهمیت اوکراین برای روسیه و ایاالت پرسش. دیگر قرار گرفتندیک

متحده در بحران اوکراین  ترین عامل تأثیرگذار بر نگرش روسیه و ایاالت مهم ،وجو کرد؟ یا به عبارت بهتر باید جست

متحده در اوکراین را باید در اهمیت  کند که ریشه اصلی تقابل روسیه و ایاالت چیست؟ پژوهش حاضر استدالل می

اوکراین از . متحده آمریکا در دوران پس از جنگ سرد دانست ژئوپلیتیک اوکراین و رقابت ژئوپلیتیک روسیه و ایاالت

های تأثیرگذار بر  ترین مؤلفه بررسی مهم ،هدف از این پژوهش. راسیا و شرق اروپاستترین مناطق استراتژیک او مهم

شده و روش   از نظریه ژئوپلیتیک برای تحلیل موضوع پژوهش استفاده. نگرش شرق و غرب در بحران اوکراین است

 .تحلیلی است –پژوهش توصیفی 

 متحده آمریکا  ارتلند، روسیه، ایاالتاوکراین، بحران، ژئوپلیتیک، اوراسیا، ه: های کلیدی  واژه
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 مقدمه

جمهور اوکراین در اجالسی در لیتوانی  رئیس ،ویکتور یانوکوویچ 2193نوامبر  29در 

صورت  که به را نامه تجاری و تعامل با اتحادیه اروپاای برنامه امضای توافق غیرمنتظرهطور  به

این . باز زد و از امضای توافقنامه سر کرد ولغ ،داد پایداری اوکراین را در مدار اروپا قرار می

معترضان عقیده داشتند که عامل اصلی . امر باعث شروع اعتراضات گسترده در اوکراین شد

ن که تعداد امعترض 2193در دسامبر . نامه روسیه استامتناع یانوکوویچ از امضای توافق

دولتی را از زمان  ضدّ ترین اعتراضات بزرگ ،رسید هزار نفر می 311ها به بیش از  آن

در جریان این  انمعترضتن از  1 کشته شدن . انقالب نارنجی در این کشور به راه انداختند

بحران اوکراین را وارد مرحله جدیدی کرد و باعث شد که اوکراین  ،تظاهرات در ماه ژانویه

تراضات در جریان این اع. تجربه کند 2114ترین بحران سیاسی خود را بعد از سال  جدی

از مستقل شدن این کشور در  پسنفر کشته شدند که باالترین آمار خشونت سیاسی  21

متحده آمریکا  در بحران اوکراین نیز روسیه و ایاالت ،همانند بحران سوریه. بود 9119سال 

روسیه با اعالم حمایت از یانوکوویچ، انحالل دولت قانونی را . بازیگران اصلی بحران بودند

متحده آمریکا نیز با  ایاالت ،از سوی دیگر. دانست المللی می ف و قوانین بینمخالف عر

. ن در تالش برای تغییر رژیم در اوکراین و اصالحات سیاسی بودااعالم حمایت از معترض

که ریشه اصلی اهمیت  استاین سؤال  ،موضوعی که در بحران اوکراین حائز اهمیت است

 وجو کرد؟ حده را در چه امری باید جستمت اوکراین برای روسیه و ایاالت

متحده  های تأثیرگذار بر نگرش ایاالت ترین مؤلفه بررسی مهم ،هدف از این پژوهش

ای است که ابتدا با  گونه دهی پژوهش به سازمان. آمریکا و روسیه در بحران اوکراین است

اوکراین  استراتژیکو ژئو مطرح کردن چهارچوب نظری ژئوپلیتیک، موقعیت ژئوپلیتیک

متحده  در بخش دوم پژوهش با گریزی به رقابت ژئوپلیتیک روسیه و ایاالت و دشو بیان می
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 111/ ژئوپلیتیک اوکراین و نقش آن در رقابت روسیه و ایاالت متحده آمریکا

متحده آمریکا  اهمیت اوکراین برای روسیه و ایاالت ،آمریکا در دوران پس از جنگ سرد

 .دگرد تشریح می

 

 چهارچوب نظری
 تعریف ژئوپلیتیک

از . دادن بین جغرافیا و سیاست است ژئوپلیتیک ازجمله مفاهیمی است که درصدد ارتباط

ژئوپلیتیک را . گیرند بسیاری از مفاهیم جغرافیایی بار سیاسی می ،طریق مفهوم ژئوپلیتیک

های  زیرا همانند رویکرد رئالیستی معتقدان به تئوری ؛توان مفهومی رئالیستی دانست می

. دانند یی خود میترین هدف دولت در محیط جغرافیا ژئوپلیتیک کسب منافع ملی را مهم

 :زاده عقیده دارد کههدمجت

ژئوپلیتیک یا سیاست جغرافیایی اثر محیط و اشکال و یا پدیدهای محیطی چون موقعیت " 

و ( زمینی، دریایی، هوایی)جغرافیایی، شکل زمین، منابع کمیاب، امکانات ارتباطی و انتقالی 

ای  ویژه در سطوح گسترده منطقه به ؛های سیاسی گیری جمعی، در تصمیم سایر وسایل ارتباط

اصوالً ژئوپلیتیک (. 923 :9339زاده، مجتهد) "کند ا مطالعه و بررسی میو جهانی ر

سرزمین، جمعیت،  :ازجمله ؛درصدد تبیین این موضوع است که چگونه عوامل جغرافیایی

ها برای کسب قدرت و  منابع طبیعی بر روابط کشورها و تالش آن راهبردی وموقعیت 

 .تیال بر دیگران مؤثر استاس
 

 های ژئوپلیتیک نظریه

ژئوپلیتیک در  :شود بندی می ژئوپلیتیک بر اساس طراحان آن به سه گروه عمده زیر تقسیم

گذار  بنیان 1مکیندر. قالب مکتب انگلیسی، ژئوپلیتیک آلمانی و مکتب ژئوپلیتیک آمریکایی

                                                   

1. Halford Mackinder 
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 "جغرافیای تاریخ "نوان محورع با 9114ایده اصلی وی در سال ". مکتب انگلیسی است

قاسمی، ) "ویژگی و شاخص اصلی مکیندر درک وسیع از تاریخ جهانی است. بیان شد

تصور  دریایی و زمینی های قدرت بین ای مبارزه عنوان مکیندر تاریخ را به(. 291 :9331

 ییشناسا کرد که استدالل می دید و می بزرگ میدان جنگ یک عنوان وی جهان را به. کرد می

را  مکیندر نقشه جهان. شود می منجر برتری جهانی جهانی به های کلیدی موقعیت و کنترل

برای شناسایی میل  را تالشی جغرافیا و تاریخ بین ارتباط ،ها تقسیم کرده جزیره/به مناطق

بندی مکیندر از بررسی جغرافیا و تاریخ در فرمول معروف  جمع. دانست طبیعی قدرت می

 :ستشده ا  او بیان

 و کند بر هارتلند فرمانروایی می ،کند کسی که بر اروپای شرقی حکمرانی می" 

کسی که بر و  بر جزیره جهانی حاکم است ،راند کسی که برهارتلند حکم می

-Gokmen, 2010:31"کند برجهان حکمرانی می ،جزیره جهانی تسلط دارد

32).)  

یای مرکزی است و دربردارنده مناطق نظر مکیندر منطقه محوری یا هارتلند تقریباً آس از

 پیروزی با ،او معتقد بود در کسب قدرت جهانی .ستمهمی در هر دو قاره آسیا و اروپا

 :وی اعالم کرد که. های زمین تسلط دارند کسانی است که بر خشکی

در جهان یک جزیره بزرگ جهانی مرکب از قاره آسیا، آفریقا و اروپا وجود دارد که در 

جزیره یک سرزمین قلب وجود دارد و دولتی که بتواند بر این سرزمین مسلط داخل این 

 :به عقیده مکیندر(. 23 :9331اطاعت، ) "برجهان فرمانروایی خواهد نمود  ،شود

اجتماعی در هارتلند اهداف آشکار ژئوپلیتیک و  –سیاسی و اقتصادی –فرایند نظامی 

 (.(Ismailov, Papava, 2006: 85دهد وحدت ژئواکونومیک آن را نشان می
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 113/ ژئوپلیتیک اوکراین و نقش آن در رقابت روسیه و ایاالت متحده آمریکا

نیاز  دهنده به بعد، نشان 1ژئوپلیتیک در مکتب آلمانی آن نیز از هاوس هوفر

کشورهای بزرگ به گسترش مرزهای خود، دستیابی به فضای حیاتی، نیل به خودکفایی در 

در این مکتب جهان به سه ". مواد خام، رشد صنعت و بازار و رشد جمعیت بوده است

 "متحده قرار داشت شد که در اختیار آلمان، ژاپن و ایاالت تقسیم می منطقه متحد بزرگ

 :هاوس هوفر عقیده داشت(. 9331:291قاسمی، )

تواند به رهبران سیاسی بصیرت الزم را برای شناخت نیازهای  تنها ژئوپلیتیک می" 

ژئوپلیتیک ارتباط سیاست با سرزمین را برقرار . واقعی برای درک درست جهان بدهد

معنی که ممکن است رهبران  حاصل و عبارات بی های بی سازد و سیاست را از نظریه می

اتوتایل، ) "کند رها می ،فایده و غیرواقعی گرفتار سازد های بی سیاسی را در مخمصه آرمان

 (.9339:12دالبی، روتلج، 

استدالل  اسپایکمن. ترین اندیشمند مکتب ژئوپلیتیک آمریکایی است اسپایکمن مهم

 سه نوع که وی معتقد است .است سیاست جهانی در ترین عامل مهم جغرافیا کرد که می

 و ای کشورهای جزیره، محصور در خشکی کشورهای :وجود دارد ای موقعیت منطقه

محصور در  کشورهای امنیتی مشکل. هم مرزهای سرزمینی دارند هم دریا و کشورهایی که

او کشورهای . شود تعریف می منظر همسایگاناز  زمینی و دفاع در شرایط منحصراً خشکی

 در نزدیکی واقع ای کشورهای جزیره :کرد بندی می دو زیرمجموعه تقسیمبه را  ای جزیره

مثال برای اولی  .ای که یک مانع اقیانوسی گسترده دارند کشورهای جزیره و سرزمین اصلی

نوان نظریهع ایکمن همچنین بهاسپ. متحده آمریکا بود انگلستان و مثال برای مورد دوم ایاالت

شناسد و آن را  عنوان ریملند می او هالل درونی مکیندر را به. شود پرداز ریملند شناخته می

اسپایکمن حد (. (Gokmen, 2010:50- 51 "داند عنوان کلیدی در عرصه ژئوپلیتیک می به

در از هارتلند، بندی ژئوپلیتیک مکین که گروه درحالی. بین مکیندر و ماهان دارد وسط را

                                                   

1.Karl Haushofer 
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عنوان منطقه  کند که به ای را مطرح می او منطقه ،هالل درونی و هالل بیرونی را قبول دارد

لحاظ ژئوپلیتیک بسیار اهمیت  نامد که از دوم مطرح است که اسپایکمن آن را ریملند می

افته و ی همیشه این توانایی را دارد که گسترش ،قدرتی که ریملند را تحت کنترل دارد" :دارد

(. Bottelier, 2011: 33) "هردو منطقه هارتلند و هالل بیرونی را تحت کنترل داشته باشد

در . شده است مکیندر ساخته -در نقد و تحلیل تئوری هارتلند صراحت به نظریه اسپایکمن

عنوان سیستم  پرداز اساساً در نگرش خود در مورد حوزه زمینی به سطح مفهومی هردو نظریه

های تاریخی از منابع  مکیندر بر برداشت که درحالی. ای امنیت ملی مشابه هستندحیاتی بر

های ارتباطات  ونقل و زیرساخت خصوص ازنظر حمل به ؛بینی توسعه صنعتی بالقوه و پیش

های موجود و  اسپایکمن ارزیابی خود از زمین را بر محور زیرساخت ،دکن میتأکید 

را به  جهان های سرزمین اسپایکمن. دهد قرار میمحیطی   - روندهای جغرافیایی زیست

 و ریملند، هارتلنددر تئوری خود بر  او. کند بندی می یافته تقسیم مختلف سازمان مناطق

هر دو قدرت  به ارزش اسپایکمن عالوه بر این، .تمرکز دارد ها قاره و جزایر دور از ساحل

اروپای  ،های ژئوپلیتیک نظریهدر (. Hsu, 2009:20)اشاره دارد یدریای قدرت زمینی و

. دانند برخی اوکراین را کلید ورود به هارتلند می ،شرقی اهمیت بسزایی دارد و از آن میان

های اوراسیا  برد و اسپایکمن نیز حاشیه جهان نام می« هارتلند»عنوان  کیندر از این منطقه بهم

 .عنای تسلط بر قلب جهان استها به م نامد که تسلط بر آن می« ریملند»یعنی خاورمیانه را 
 

 ژئوپلیتیک اوکراین

نام اوکراین به معنی . از جنگ جهانی اول پدید آمد پسعنوان یک کشور مستقل  اوکراین به

روسیه تزاری بر اوکراین شرقی  9129تا  9191های  در فاصله سال. سرزمین مرزی است

گرایان  ملی. بود 1بورگتسلط داشت و بخش غربی اوکراین نیز تحت کنترل خاندان هابس

                                                   

1. House of Habsburg 
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 115/ ژئوپلیتیک اوکراین و نقش آن در رقابت روسیه و ایاالت متحده آمریکا

به الحاق اکثر قلمرو اوکراین به جمهوری  ،اوکراین که توان مقابله با بلشویک را نداشتند

بخش اصلی اتحاد جماهیر  وجز 9122سوسیالیستی اوکراین تن دردادند و در سال 

اوکراین غربی خارج از دسترس شوروی سابق قرارگرفته و در مقابل . دندششوروی سابق 

قلمرو اوکراین  ،از جنگ جهانی دوم پس. دشاسلواکی و رومانی تقسیم  هستان، چکبین ل

هایی از اوکراین که در اختیار لهستان،  بخش ،درنتیجه و توجهی توسعه یافت به نحو قابل

جزیره کریمه بعداً توسط  به اوکراین ملحق و شبه ،اسلواکی قرار داشت رومانی و چک

های بازرگانی،  مطالعات و پژوهش)راین بازگردانده شد عنوان هدیه به اوک خروشچف به

9339:1-3.) 

ترین کشور  کیلومترمربع وسعت دارد که از این لحاظ بزرگ 113111اوکراین " 

کیلومتر و از شمال به جنوب  9391ترین فاصله آن از غرب به شرق  طوالنی. اروپایی است

 9311کیلومتر است که  1111مجموع طول مرزهای اوکراین . کیلومتر است 313

کیلومتر از  241/ 1کیلومتر از طریق دریای سیاه،  9111/ 1کیلومتر آن مرز آبی است و 

دفتر مطالعات سیاسی و ) "مرز آبی دارد 2کیلومتر از طریق تنگه کرچ 41و  1دریای آزوف

نفر  221/911/41جمعیت اوکراین  2113بر اساس اطالعات سال (. 9333:9المللی،  بین

از روسیه، آلمان،  پساوکراین مکان ششم را در اروپا  ،لحاظ تراکم جمعیت از. بود

 ٪13: است همگن نسبتاً جمعیت کشور ملی ساختار .انگلستان، ایتالیا و فرانسه دارد

 خاک اوکراین ،همچنین .گیرند می روس در نظررا  خود ٪91بیش از  و هستند ها اوکراینی

، بالروسی. است ٪22 تقریباًها  آن که میزاناست  دیگر ملیت 931از مردمانی  اقامتمحل 

. هستند جمله این افراد از ؛لهستانی و رومانی، مجارها، بلغارها، تاتارها کریمه، مولداوی
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اند  به خود اختصاص دادهها  گرجستانی و ها یآذربایجان یونانیان،، نیز ارامنهرا % 9حدود 

(Kuzmin and Maksymenko, 2012:3-4). 

نظر صنعتی و اقتصادی دومین جمهوری مهم شوروی سابق پس از  کراین ازاو

در قرن ". دهد کشاورزی اساس اقتصاد سنتی اوکراین را تشکیل می. رود روسیه به شمار می

های سیاه آن به  آمده از زمین دست بهم نوزدهم اوکراین به دلیل صدور مقادیر زیادی از گند

های حاصلخیز وسیعی است که  رای زمیناین کشور دا. تاروپا، سبد نان اروپا شهرت داش

دفتر ) "دهد دنیا را تشکیل می( 1چرنوزیوم)های سیاه  درصد از حاصلخیزترین زمین21

بخش صنعت نیز در اوکراین سهم (. 9333:941المللی،  مطالعات سیاسی و بین

بخش  ،طورکلی به. دهد توجهی از درآمدهای ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می قابل

آهن، تراکتورسازی و  ، وسایل راهقطارتولیدات شیمیایی، ساخت   فلزکاری،)صنایع سنگین 

در زمان . استهای صنعت از تفوق فراوانی برخوردار  نسبت به سایر رشته( موتور ماشین

. بخش مهمی از صنایع نظامی اتحادیه در اوکراین قرار داشت ،اتحاد جماهیر شوروی سابق

هزار نفر در آن  قرار داشت که پنجاه 2سازی در دنیپروپتروفسک ین کارخانه موشکمشهورتر

 (.21 :9331طباطبایی، )کردند کار می

شود  عنوان کلید هارتلند یاد می از اوکراین به ،های سنتی ژئوپلیتیک در قالب تئوری

مطالعات . که این امر باعث افزایش اهمیت جغرافیایی سیاسی این کشور شده است

های بزرگ را جذب کند، شرایط  ای که منافع قدرت دهند هر منطقه نشان می راهبردی

بندی  این مناطق به دو گروه عمده تقسیم این، وجود با .ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک دارد

های بزرگ ایجاد  مزیت اقتصادی و جغرافیایی برای قدرت تنهامناطقی که  -١" :شوند می

از بین این  .کنند را فراهم می هارای دو یا چند قدرت بزرگ تهدیدمناطقی که ب -٢ ؛کنند می
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 111/ ژئوپلیتیک اوکراین و نقش آن در رقابت روسیه و ایاالت متحده آمریکا

 .Dadandish, Vaezi: 2011:13)) "ندستهدو گروه، دسته دوم دارای پتانسیل ایجاد بحران 

 

 از جنگ سرد پسمتحده آمریکا  رقابت ژئوپلیتیک روسیه و ایاالت

ر ژئواستراتژیک پیش ترین خط بزرگ ،طی چهار دهه جنگ سرد" :عقیده دارد 1برژینسکی

روی آمریکا این بود که نکند یک ایدئولوژی خودکامه متخاصم که حدود دوسوم ابرقاره 

از  پس(. 11 :9331برژینسکی، )"بر بقیه آن حاکم شود ،اوراسیا را در کنترل خود داشت

تقابل ایدئولوژیک صرف در روابط روسیه و آمریکا جای خود را به رقابت  ،جنگ سرد

ترین تالش روسیه حفظ یکپارچگی و مناطق تحت  مهم ،مبنای این رقابت بر. ک دادژئوپلیتی

ازپیش در مناطق ژئوپلیتیک و ژئو  متحده نیز حضور بیش سلطه خود و هدف ایاالت

عنوان قدرت  اغلب از روسیه به ،های ژئوپلیتیک در قالب نظریه. استراتژیک جهان بود

با توجه به سنت . شود عنوان قدرت دریایی یاد می متحده به خشکی یا زمینی و از ایاالت

 4و کوهن 3، اسپایکمن2آلفرد ماهان :مانند ،ژئوپلیتیک موجود در آمریکا که از طرف افرادی

کرد حوزه نفوذ خود را در  از جنگ سرد تالش می پسمتحده امریکا  شده بود، ایاالت ارائه

تبع این  ز هارتلند قرار دارد و بهروسیه در مرک. مناطق هارتلند و ریملند افزایش دهد

 .شود متحده و روسیه می باعث برخورد و تقابل بین ایاالت ،موضوع

های مختلف  گیری سیاست خارجی آمریکا در دوره سه مکتب فکری در جهت

مکتب همیلتونیسم با تمرکز . همیلتونیسم، جکسونیسم و ویلسونیسم :تأثیرگذار بوده است

به دنبال بسط و گسترش  ،جای منافع آمریکا در خارج از کشور ههای آمریکایی ب بر ارزش

بلکه از طریق قرار دادن یک الگوی موفق  ؛های آمریکایی نه از طریق جنگ و مداخله ارزش
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گرایانه و  مکتب جکسونیسم مبتنی بر رویکردهای واقع. و پذیرش اختیاری جهانیان است

ف همیلتونیسم در سیاست خارجی و اصل قرار دادن سیاست قدرت استوار است و برخال

مکتب ویلسونیسم نقطه اوج تالش . محور مبتنی بر منافع ملی آمریکاست راهبردهای امنیت

هدف بسط و توسعه حاکمیت  ،در این مکتب. استو راهبرد سلطه و نفوذ آمریکا در جهان 

(. 24-9311:23سازمند، )های آمریکایی از طریق مداخله و جنگ است  و الگو و ارزش

متحده آمریکا با الهام از این سه مکتب  گذاران ایاالت سیاست ،در دوران پس از جنگ سرد

ایالت متحده . متحده را در سراسر جهان پیگیری کنند اند منافع ایاالت فکری تالش کرده

است با ترکیبی از مداخله، جنگ، ترویج دموکراسی،  کوشیدهآمریکا پس از جنگ سرد 

حوزه نفوذ  ،مبارزه با تروریسم و جمعی های کشتار ر، مبارزه با سالححمایت از حقوق بش

 .استراتژی جهان افزایش دهدو ژئو خود را در مناطق ژئوپلیتیک

روسیه نیز در دوران پس از جنگ سرد تالش کرده است دامنه نفوذ خود را همانند 

روسیه و  تقابل. استراتژیک جهان افزایش دهدو ژئو آمریکا در مناطق ژئوپلیتیک

از  پستوان نوعی از رقابت ژئوپلیتیک  متحده آمریکا در بحران سوریه را نیز می ایاالت

است که  1پایگاه دریایی طرطوس ،یکی از منافع مهم روسیه در سوریه. جنگ سرد دانست

جامانده از  خصوص که تنها پایگاه به به ؛برای نیروهای دریایی روسیه بسیار اهمیت دارد

ترین رزمایش پس از دوران شوروی در شرق  بزرگ 2193در سال . ی استدوران شورو

تمرین برای کمک به انتقال  این رزمایش،هدف  هرچند". دریای مدیترانه برگزار شد

ولی اکثر کارشناسان پیام این رزمایش را  ؛شهروندان روسی در مواقع بحرانی اعالم شد

 "دانستند سال می بیستالمللی پس از  های بین حضور مقتدر نیروی دریایی روسیه در آب

 (.12: 9312کشتمند، )
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 111/ ژئوپلیتیک اوکراین و نقش آن در رقابت روسیه و ایاالت متحده آمریکا

 اهمیت اوکراین برای روسیه

تا  312گیرد که اولی از سال  را دربرمی 2و رومانف 1تاریخ روسیه تزاری دو سلسله روریک

الطوایفی، دولتی واحد را  میالدی از قبایل اسالو و با چیرگی بر نظام کهن ملوک 9192

دولت روس  ،بندی دیگر تقسیم در. ادامه داشت 9191ی تا انقالب اکتبر ایجاد کرد و دوم

از )و روسیه بزرگ در مسکو ( از قرن دهم تا پانزدهم)تزاری شامل روسیه کوچک در کیف 

از قرن )و بار دیگر مسکو ( 91تا  93از قرن )پترزبورگ  و سن( میالدی 91تا قرن  91قرن 

عنوان مرکز قوم  کم به کیف کم 192از سال "(. 1: 9311کوالیی، )شود  می( تاکنون 21

با (. 11: 9334کرمی، ) "اند کیف را گهواره ملت روسیه دانسته ،رو اسالو درآمد و ازاین

مستقل در کنار فدراسیون روسیه  یعنوان کشور اوکراین به ،فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی

این است که بسیاری عقیده دارند توجه  درخورنکته . عنوان جانشین اتحادیه قرار گرفت به

اتحادیه جماهیر شوروی زمانی در سراشیبی انحالل قرار گرفت که کشورهایی نظیر 

 :عقیده دارد 3هال ،مثال برای ؛اوکراین مشروعیت آن را زیر سؤال بردند

رهبران کشورهایی مثل اوکراین و بالروس  -9 :اتحاد جماهیر شوروی زمانی فروپاشید که 

عنوان  جمع شدند و اعالم کردند که اتحاد جماهیر شوروی به 4نزدیک مینسک در ویالیی

رهبران  -2 ؛المللی و یک واقعیت ژئوپلیتیک وجود نداشته باشد یک موضوع حقوق بین

گورباچف این تصمیم را به رسمیت  -3 ؛ها نیز با آن موافقت کردند سایر جمهوری

 (.Hale, 1999: 4)"شناخت

مستقل شده، جدایی اوکراین دارای پیامدهای زیادی برای  های در میان جمهوری

شکست سنگین و  ،از دست دادن اوکراین از منظر جغرافیایی سیاسی. فدراسیون روسیه بود
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حتی بدون " ؛ساخت های جغرافیایی روسیه را محدود می چون گزینه ؛اساسی بود

توانست هنوز رهبری  می ،تای که کنترل اوکراین را داش کشورهای بالتیک و لهستان، روسیه

توانست اسالوهای جنوب  امپراتوری اوراسیایی را در دست داشته باشد و در آن مسکو می

دو  و  اما بدون اوکراین و پنجاه ؛و جنوب شرقی اتحاد شوری سابق را تحت سیطره گیرد

 "تالش مسکو برای بازسازی امپراتوری اوراسیایی غیرممکن بود ،میلیون جمعیت اسالو

لحاظ جغرافیای سیاسی  تنها از از دست دادن اوکراین نه(. 41-11: 9331برژینسکی، )

بیانیه استقالل "ازجمله  ؛بلکه حرکات بعدی اوکراین ؛دشو محوری و اساسی محسوب می

بر جایگزینی اتحاد جماهیر  1و تأکیدش در مذاکرات بالوژا 9119اوکراین در دسامبر 

ویژه اعمال حاکمیت ناگهانی  به ؛المنافع یافته مشترک لشوروی با کشورهای تازه استقال

رنگ  نقش کم گویایهمگی  ،اوکراین بر واحدهای نظامی شوروی حاضر در خاک اوکراین

 (. 11: 9333ارم، ) "شده روسیه بود

 ":در وضعیت کنونی اوکراین حداقل به چهار دلیل برای روسیه حائز اهمیت است

عنوان هسته مرکزی اسالوهای شرقی  وسطی به ها در قرون لحاظ تاریخی اوکراینی از -9

ها بتوانند در مناطق شرق اروپا به قدرت  بیش از آنکه روس ،درواقع. شدند محسوب می

 ؛کردند ها بودند که بااقتدار جبهه مشترک اسالو شرقی را رهبری می این اوکراینی ،برسند

طرف پیونددهنده شمال اروپا در  ز یکای است که ا گونه موقعیت جغرافیایی اوکراین به -2

در  ،منطقه دریای بالتیک به منطقه جنوب شرق اروپا در دریای سیاه است و از طرف دیگر

اگر در دوران جنگ سرد . دو قرن گذشته خط حائل امنیت را برای روسیه ایفا کرده است

راین منطقه وکامروز ا ،شد عنوان نقطه اروپایی شرق و غرب اروپا محسوب می برلین به

لحاظ جغرافیایی سرزمین پست و  اوکراین از -3 ؛رود شمار می تالقی شرق و غرب به

های حاصلخیزی پوشانده  همواری است که خاک آن را خصوصاً در نواحی جنوبی، استپ
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 121/ ژئوپلیتیک اوکراین و نقش آن در رقابت روسیه و ایاالت متحده آمریکا

 -4 ؛شد عنوان مرکز تولید عمده غله اروپا محسوب می های طوالنی به است که در سال

موقعیتی دارد که  ،کیلومتر مرز آبی در کنار دریای سیاه 2132ز اوکراین با برخورداری ا

از جنوب به شمال و از شرق ( نفت و گاز)ونقل خطوط انتقال انرژی  تواند مرکز حمل می

 (.31-31: 9331طبری، ) "به غرب باشد

که  درصورتی. گردد له هویت روسیه بازمیأاهمیت دیگر اوکراین برای روسیه به مس

نترل و نفوذ روسیه خارج شود و با پذیرش ارزش و الگوهای غربی در تقابل اوکراین از ک

پس از فروپاشی شوروی و ". دشو رو میههویت روسیه با چالش روب ،با روسیه قرار گیرد

رو شد که روسیه بدون اوکراین، بدون تاریخ هاستقالل اوکراین، روسیه با این سؤال روب

یایی و فرهنگی چه چیزی خواهد بود؟ بسیاری از اوکراین و بدون برخی مناطق جغراف

کیف یکی از . شده است در اوکراین واقع( 1سو استوپول، اودسا)شهرهای پرافتخار روسی 

در تاریخ روسیه، کیف همیشه . مظاهر مهم خودآگاهی و اصالت قومی روسیه بوده است

گ و نظام دولتی و بانی فرهن( مادر شهرهای روسی)عنوان پایتخت اول اراضی روسی  به

موقعیت ژئوپلیتیک اوکراین و وابستگی  (.213: 9334زادوخین، ) "شد روسی تلقی می

ازجمله نقت و گاز از دیگر دالیل اهمیت  ؛روسیه برای صادرات ذخایر طبیعی خود

کننده گاز طبیعی است و سیستم  ترین کشور حمل اوکراین بزرگ. اوکراین برای روسیه است

میلیارد مترمکعب برای  911میلیارد مترمکعب برای ورود و  211یت ونقل آن قابل حمل

گاز صادراتی روسیه به اروپا که از خاک اوکراین و از % 11. خروج گاز در سال را دارد

ای در دست این کشور است تا نگذارد روسیه از  وزنه ،گذرد طریق خط لوله دوستی می

افتصادی، -دفتر مطالعات سیاسی)د کنسیاسی  اهرم وابستگی زیاد اوکراین به انرژی استفاده

بازار اوکراین و نیاز این کشور به منابع انرژی دیگر مالک تأثیرگذار بر (. 911: 9333

. ساختار صادرات روسیه به اوکراین تقریباً ثابت است. توجه ویژه روسیه به اوکراین است
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ویژه گاز، نفت و تولیدات نفتی  هب ؛وهله اول ترکیبی از منابع انرژی این ساختار صادراتی در

سیه میران صادرات رو 2111در سال . ای است های هسته سوخت برای نیروگاه ،و همچنین

وابستگی اوکراین به گاز روسیه در (. Szeptycki, 2008:31)بود %11/ 3به اوکراین حدود 

ن زمینه یک مثال خوب در ای. های مختلف باعث بروز بحران بین دو کشور شده استهدور

این بحران زمانی شکل گرفت ". است 2111اختالف گازی روسیه و اوکراین در زمستان 

 231مترمکعب به  9111دالر به ازای هر  11که روسیه تصمیم گرفت قیمت گاز را از 

گرایانه این کشور  های غرب ه اوکراین به دلیل گرایشتنبی ،دلیل اصلی این کار. دالر برساند

 (.Kropatcheva, 2006: 8) "بود 2114 از حوادث سال پس

ترین  از مهم ،جزیره کریمه و اختالف روسیه با اوکراین بر سر کنترل این منطقه شبه 

در  9231جزیره کریمه در سال  شبه. عوامل تأثیرگذار بر روابط روسیه و اوکراین است

أسیس کردند تاتارهای کریمه خانات کریمه را در آن ت 9433در سال . تصرف مغوالن بود

ها این منطقه را به خاک خود اضافه  روس ،این سال از بعد. دوام داشت 9133که تا سال 

جزیره  شبه. مالکیت روسیه بر آن رسمیت یافت 9114در سال  1کردند و طبق پیمان یاسی

در سال . های خودمختار شوروی درآمد صورت یکی از جمهوری به 9129کریمه در سال 

جزیره از جمهوری روسیه به جمهوری اوکراین واگذار شد و در سال  بهاداره این ش 9114

روسیه ضمن (. 9314:211گیتاشناسی، )یز جمهوری خودمختار آن تأسیس شدن 9119

جزیره کریمه فشار وارده از سوی  آگاهی از تأثیرات اختالف با اوکراین بر سر شبه

واقعیت  -9 " :ها عقیده دارند که آن. ردتواند نادیده بگی گرایان افراطی روسی را نیز نمی ملی

جزیره به  ساکنان شبه -2 ؛جزیره کریمه روسی هستند این است که اکثریت جمعیت شبه

این واقعیت  -3 ؛میل هستند بی ،که تابع اوکراین باشند لحاظ سیاسی نسبت به این
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 123/ ژئوپلیتیک اوکراین و نقش آن در رقابت روسیه و ایاالت متحده آمریکا

 ,Zaborsky) "به اوکراین تعلق نداشت 9114است که کریمه تا قبل از  ناشدنیانکار 

1995:26.) 

های دریایی خود  جزیره کریمه و نیز پایگاه دو کشور روسیه و اوکراین در مورد شبه

ساله  211پایگاه دریایی روسیه در دریای سیاه قدمت  ".در این منطقه نیز اختالف دارند

به پایان خواهد رسید و  2191دوره زمانی اجاره این پایگاه توسط روسیه در سال . دارد

مردم سواستوپل که خود را مردمی از . به نبال تجدید قرارداد این پایگاه دریایی است روسیه

خواهان ادامه فعالیت این ناوگان دربند کریمه هستند و اگر این اتفاق  ،نددان نژاد روس می

سالح آماده دفاع و حفظ کردن این پایگاه  نها از طریق به دست گرفت آن ،صورت نگیرد

 "دولت اوکراین خواهان تجدیدنظر در قرارداد شد 2113در سال  ،حال بااین. خواهند شد

(Torres and et al, 2010: 7 .)به درآمدهای ناشی از  1جزیره کریمه و سواستوپل مردم شبه

حدود "جی نشان داد که یک نظرسن 2113در سال . ندا حضور این ناوگان در کریمه وابسته

هستند و تنها  2191از جمعیت کریمه خواهان تمدید اجاره این پایگاه بعد از % 1/11

این . آوری شود آن جمع ازپس یا  2191تمایل دارند که پایگاه روسیه در سال  3/3%

درصد از مردم کریمه اشتغال ایجاد کرده است و خارج شدن آن از 21ن برای حدود ناوگا

(. Larrabee, 2010:40) "تواند عواقب مخربی بر اقتصاد محلی کریمه داشته باشد یکریمه م

اوکراین و  -رغم اندازه کوچک خود، نقطه انفجاری برای روابط روسیه  علیکریمه 

حضور روسیه در دریای سیاه، نقش  ،دلیل این امر. همچنین روابط روسیه و ناتو است

های قومی در این منطقه  نرم برای روسیه و شکافکریمه در آزمایش و استفاده از قدرت 

های دریایی در  استوپل یکی از بهترین پایگاه، بندر سووساز نظامی لحاظ ساخت از. است

ای متداخل آن، برای صدها سال این بندرها را به یک  بندرهای عمیق و صخره. منطقه است
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در دریای  2و آبخازیا 1ییکرغم وجود بنادر نووروس علی ".کرده استتبدیل گوهر دریایی 

 -Varettoni, 2011:89 "های دریایی روسیه دارد ای در طرح سیاه سواستوپل جایگاه ویژه

90).) 

وسیله روسیه  تصرف کریمه به. داردجزیره کریمه برای اروپا نیز بسیار اهمیت  شبه 

با تغییر . پدید آوردچالش مستقیمی را برای نظم امنیتی اروپا در دوران پس از جنگ سرد 

های سرزمینی در  نامه های موافقت های مستقل همسایه، روسیه پایه اجباری مرزهای دولت

ای را برای مرزهای شرقی  دوران پس از جنگ سرد را ضعیف کرده است و ژئوپلیتیک تازه

کننده سه  این تهاجم نقض ،در صورت تهاجم روسیه به کریمه. کند اروپا معرفی می

قانون نهایی )کرد  که ثبات اروپای شرقی و اوکراین را بیمه مید بود خواهنامه  موافقت

روسیه –ای ناتو  نامه پایه موافقت و 9114نامه بوداپست در  موافقت ؛9111هلسینکی در 

 (. Lucas and et al, 2014:1( )9111در 

از منظر داخلی،  -9" :سه عامل در اهمیت کریمه برای اروپا تأثیرگذار است

نشده و تنش  سرزمینی ضعیف و فساد دولتی، مشکالت سیاسی و اقتصادی حل یکپارچگی

نظر عوامل خارجی، افزایش نفوذ روسیه در  از -2 ؛فزاینده بین اسالوها و اقلیت تاتارها

 ؛تبار کریمه و پایگاه دریایی روسیه در سواستوپل ان روسمنطقه با توجه به اکثریت ساکن

 ؛ای های منطقه عیت استراتژیک کریمه و نقش آن در همکاریالمللی نیز موق از منظر بین -3

ازجمله همکاری در دریای سیاه و همکاری کشورهای شرق اروپا و تأثیر آن بر بهبود 

یل اهمیت کریمه برای دالاز  ؛روسیه و ترکیه–روسیه و اروپا –اوکراین  -همکاری اروپا

 ( Shapovalova, Jarabik, 2009: 2 ( "ست اروپا
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 125/ ژئوپلیتیک اوکراین و نقش آن در رقابت روسیه و ایاالت متحده آمریکا

است  گوناگونیجزیره راهبردی کریمه دارای ابعاد  نمایی نظامی روسیه در شبه قدرت

اکونومیک در شمال دریای سیاه های ژئو ا منافع اقتصادی و رقابته ترین آن که یکی از مهم

جزیره استراتژیک کریمه در شمال این دریا، پاشنه آشیل اوکراین و نقطه بسیار  شبه".است

روسیه با انجام تحرک نظامی در این . شود ا محسوب میحساس برای اروپا و آمریک

عنوان اهرم فشاری در جهت تنظیم رفتار غرب در  جزیره تالش دارد تا از این اقدام به شبه

جزیره راهبردی کریمه ازنظر ژئوپلیتیک و  شبه. قبال تحوالت اوکراین، بهره بگیرد

شاقول موازنه قدرت در دریای  ،رود و در حقیقت شمار میهژئواکونومیک منطقه مهمی ب

اندازه کشور بلژیک  کریمه که وسعتی به".(9 :9312بهشتی پور، ) "شود  سیاه محسوب می

این منطقه همچنین یکی از مراکز مهم . شود یک منطقه مهم کشاورزی محسوب می ،دارد

ن خاص جوی و دارا بود مند بودن از شرایط به دلیل بهره ،تولید تنباکو در جهان بوده

کوالیی، ) "شود  ها محسوب می جذاب و پرطرفدار برای توریست ای منطقه سواحل زیبا،

9312: 2.) 

نگرانی عمده  ،های غربی تمایالت اوکراین برای جذب شدن در ساختار دولت 

تواند  های غربی می یکپارچگی اوکراین در ساختار دولت. روسیه از بابت اوکراین است

وپا برهم بزند و تمایالت روسیه را برای کنترل اوراسیا با چالش توازن استراتژیک را در ار

ویژه آمریکا  به ؛ترین استراتژی کشورهای اروپایی مهم ،گسترش ناتو به شرق. رو کندهروب

. ازجمله اوکراین در ساختار کشورهای غربی است ؛برای جذب کشورهای اروپای شرقی

بر اساس  ".است از محبوبیت زیادی برخوردارناتو در میان مردم و نخبگان سیاسی اوکراین 

توان گفت که  وسیله مرکز مطالعات صلح و جنگ اوکراین، می مطالعه صورت گرفته به

از % 4/2فقط حدود . اند اکثریت نخبگان سیاسی اوکراین از وارد شدن به ناتو حمایت کرده

ه داشتند که با درصد عقید 11.هستند طور آشکار مخالف حضور جدی در ناتو نخبگان به

دهندگان عقیده داشتند که ناتو حوزه ثبات  درصد از پاسخ 13. است منافع اوکراین سازگار
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تواند سدی  درصد عقیده داشتند که ناتو می 1/41. دهد و همکاری را در اروپا گسترش می

ای  تواند زمینه کردند که ناتو می احساس می% 1/34طلبی روسیه باشد و  در برابر توسعه

 (.Tur, 2000: 30) "سترده برای یکپارچگی در ساختار اروپا باشدگ

 

 متحده آمریکا اهمیت اوکراین برای ایاالت

توان در قالب تمایالت ژئوپلیتیک این  متحده آمریکا را می اهمیت اوکراین برای ایاالت

نوان ع تعریف افرادی مثل مکیندر و اسپایکمن و کوهن از شرق اروپا به. کشور ارزیابی کرد

متحده امریکا تأثیرگذار بوده  کار سیاست خارجی ایاالتارتلند و ریملند همواره در دستوره

های  نگاه به شرق همواره در تعیین اولویت ،از جنگ سرد پسدر فضای ژئوپلیتیک . است

پردازان جغرافیای سیاسی آمریکا بر  تأکید نظریه. متحده آمریکا دخیل بوده است ایاالت

زمانی که ساموئل هانتینگتون تئوری ". یا و شرق اروپا مؤید این موضوع استاهمیت اوراس

اختالفات آینده را در طول مرزهای غرب ترسیم کرده  ،را ارائه کرد( ها برخورد تمدن)خود 

بندی بر اساس  این تقسیم. بود؛ که عمدتاً شامل مناطق کاتولیک مذهب و شرق اوکراین بود

 (.Samokhvalov, 2005:104. )"بود هذهبی صورت گرفتمعیارهای اصلی فرهنگی و م

پس  یفضای مهم و جدید ،برژینسکی نیز عقیده دارد که اوکراین در اروپای شرقی

عنوان یک  صرف حضورش به این کشور به. ستاز فروپاشی شوروی درصحنه اوراسیا

ک روسیه دیگر ی ،بدون اوکراین". واحد مستقل در تحوالت روسیه تأثیرگذار است

روسیه بدون اوکراین بازهم سعی خواهد کرد تا برای رسیدن  ؛امپراتوری اوراسیایی نیست

اما بیشتر یک امپراتور آسیایی خواهد شد و در تضاد و  ؛به جایگاه امپراتوری تالش کند

ل اوراسیا متشک"(. 41 :9331برژینسکی، )"برخوردهای آسیای مرکزی درگیر خواهد شد

از مردم جهان در این منطقه قرار دارند % 11ست که حدود ا و آسیااز بخش اعظم قاره اروپ

درصد از درآمد 1حدود . شده است  و بیشترین ثروت فیزیکی جهان در این منطقه واقع

محسنی ) "شده جهان به اوراسیا تعلق دارد چهارم از منابع انرژی شناخته جهان و حدود سه
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 121/ ژئوپلیتیک اوکراین و نقش آن در رقابت روسیه و ایاالت متحده آمریکا

ژئواستراتژیک اوکراین در اوراسیا و شرق با توجه به همین موقعیت (. 11 :9333اژیه، 

یش از پیش در حیات خلوت روسیه بمتحده آمریکا خواهان حضور  اروپا است که ایاالت

 .است

متحده امریکا تالش زیادی را  ایاالت ،از استقالل اوکراین پسو  9119در سال 

متحده  فعال ایاالت ازجمله دالیل تعامل. برای برقراری ارتباط نزدیک با این کشور انجام داد

اعتماد برای  های مناسب و قابل نیاز به مکانیسم ،های اولیه آمریکا با اوکراین در سال

اوکراین بشکه ". همکاری با دولت جدید بود که در یک منطقه استراتژیک قرارگرفته بود

. درصد از تجهیزات نظامی اتحادیه شوروی را به ارث برده بود 41بود که حدوداً  یباروت

ای تاکتیکی  سالح هسته 2111ای،  کالهک استراتژیک هسته 9144لحاظ تعداد حدود  از

 44پیما،  موشک بالستیک قاره 911ای ازجمله  های استراتژیک هسته حامل 221و 

وسیله  1111نیروی متعارف، بیش از  1111 ؛(Tu-95, Tu160)افکن استراتژیک  بمب

 "کشتی جنگی داشت 311 و بالگرد 211هواپیمای جنگی،  9111نقلیه جنگی، 

(Savchenko, 2007:31-32 .)اروپا، ژئوپلیتیک در بااهمیت و کلیدی یکشور اوکراین 

حیاتی در  یموقعیت جغرافیایی آن، این کشور را به کشور. و قفقاز است منطقه دریای سیاه

 ریتجا یک راهرو عنوان به ،اقتصادی تبدیل کرده است؛ و همچنین-شرایط جغرافیایی

های بسیاری نسبت به کشورهای  از جنبه اقتصاد اوکراین". و آسیا است میان اروپا بالقوه

، علمی تولید، دفاع، انرژی اوکراین دارای پتانسیل. است تر پس از کمونیسم متنوع منطقه

 .(Allander, 2006:3)"کشاورزی است و وریفنا

است اوکراین را به وارد  های مختلف سعی کرده متحده آمریکا در طول دوره ایاالت

متحده امریکا برای افرایش  ابزار اصلی ایاالت. کندمتقاعد شدن در ساختار کشورهای غربی 

مورد  دموکراسی اگر" .دموکراسی است ترویجهای  حمایت از ایده ،نفوذ خود در اوکراین

 یای سیاسیجغراف گیری جهت زیاد در انتخاب احتمال به اوکراین، ترویج شوددلخواه آمریکا 
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همچنان در شرق اروپا توان  خواهد متحده می ایاالت اگر .متمایل به غرب خواهد بود

با شروع اعتراضات در (. Aslund, 2013:2)"مهم است زنی داشته باشد، اوکراین بسیار چانه

متحده آمریکا با اعالم حمایت از معترضان، حمایت خود از  ایاالت 2193اوکراین در سال 

و سناتور  1سناتور کریستوفر مورفی ،دسامبر 91در ". ر اوکراین را اعالم کرداصالحات د

سناتور مورفی . گو پرداختندند و با معترضان به گفتاز اوکراین بازدید کرد 2کین جان مک

متحده نیز همراه اوکراین  بیان کرد که اوکراین در آینده با اروپا همراه خواهد بود و ایاالت

ما به یک دلیل برای حمایت از شما اینجا : کین نیز اشاره کرد که مک سناتور. خواهد بود

حق اوکراین برای تعیین آزادانه و مستقل سرنوشت خود و سرنوشت اوکراین با  :هستیم

 (.(Woehrel, 2014: 10-11 "خورده است اروپا گره

 2194در سال دولت اوباما " ،متحده آمریکا به دلیل اهمیت اوکراین برای ایاالت

از این مقدار . میلیون دالر از کنگره برای کمک به اوکراین تقاضا کرد 219/11حدود 

میلیون دالر برای تأمین  2/4میلیون دالر برای حساب صندوق حمایت اقتصادی،  111/13

های بهداشت جهانی وزارت خارجه،  میلیون دالر برای برنامه 23/ 114مخارج نظامی، 

میلیون دالر برای  9/4المللی،  های آموزشی نظامی بین ه برنامهمیلیون دالر برای بودج 1/9

میلیون دالر نیز برای  2/ 49المللی مواد مخدر و  های اجرای قانون و کنترل بین برنامه

 ,Woehrel))"ها اختصاص داشت های منع گسترش، مبارزه با تروریسم و سایر برنامه برنامه

تحول در شرق اروپا که در آن منافع روسیه با  کرده است هرگونه اثباتتجربه . 2014:12

ای  برخوردهای منطقه". متحده امریکا سازگاری دارد با منافع ایاالت ،شود چالش مواجه می

حتی زمانی که درون مرزهای شوروی باقی  ؛در کشورهای مختلف اتحاد شوروی سابق

ای توسعه ناتو به شرق های این منطقه بر تنش. خواهد داشت، برای غرب منافعی دربربمانند

                                                   

1. Cristopher Murphy  
2. John Sidney McCain 
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یک . بهانه بسیار مناسبی را ارائه خواهد کرد ،های سابق اتحاد جماهیر شوروی و سرزمین

تنش بین روسیه و اوکراین است که در مورد ناوگان دریای سیاه به  ،استثنا در این مورد

 ترین سناریو، اگر این اختالف به برخورد مستقیم منجر شود، محتمل. وجود آمده است

های  اگر برخوردها به دولت ،بعالوه .المللی خواهد بود فشار برای انجام عملیات بین

فشار قرار  المللی برای دخالت در آن تحت متحده و جامعه بین ایاالت ،خارجی گسترش یابد

 (.221 :9339افضلی،  و کوالیی، دلفروز) "خواهند گرفت

باط ترین عامل تأثیرگذار در ارت ممه ،جزیره کریمه و پیوستن آن به روسیه جدایی شبه

تمامیت  تواند می جزیره کریمه از اوکراین جدایی شبه. ستمتحده آمریکا روسیه و ایاالت

جدایی  اختالف منجمد است و شبیه به یک چیزی کریمه. کند تضعیف اوکراین را ارضی

برای  روسیهتالش ". اوکراین را خراب کند اقیانوس اطلس -اروپا رؤیاهای تواند کریمه می

در دستور  یمهم نقطهتواند  می روسیه کریمه و بینارتباط  تجدید و یا کریمه طلبی جدایی

. "2113روسیه و گرجستان در سال  جنگ چیزی شبیه به ؛آمریکا و روسیه باشد کار

(Pifer, 2009:6 .)کار سیاست خارجی تواند دستور کراین از چند جهت میتداوم بحران او

ملزم به  متحدان ناتو برخی از -9":در صورت تداوم بحران. تأثیر قرار دهدآمریکا را تحت 

برای اطمینان بخشیدن  واشنگتن -2 ؛اوکراین خواهند بود برای حمایت از اتخاذ اقدامات

 نزدیکی کسانی که در طور خاص، به ؛فشار خواهد بود ناتو تحتخود در  متحدانبرخی  به

ها در  متحده متعهد به دفاع از آن کنند و ایاالت اس میرا احس روسیه تهدید مرزهای روسیه

های امنیتی بیشتری از  اوکراین و کشورهایی اروپایی به دنبال تضمین. برابر روسیه است

شدت  اعتبار آن به ،متحده ضعیف باشد که واکنش ایاالت طرف آمریکا هستند و درصورتی

 (.Pifer, 2009: 4) "یابد کاهش می

 

 گیری نتیجه
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یه مکیندر مبتنی بر این فرض است که یک جزیره جهانی متشکل از اروپا، آفریقا و آسیا نظر

این . وجو کرد ای به نام هارتلند باید جست یابی به آن را در منطقه وجود دارد که کلید دست

امکان تهدید توسط هیچ قدرت دریایی را  ،خشکی ناحیه محوری به دلیل انحصار در

 ،در مقابل. شود ل جغرافیایی داخلی و خارجی محافظت مینداشته و توسط دو هال

های منطبق بر این  یعنی مناطق هالل درونی و سرزمین ؛ای هارتلند اسپایکمن ناحیه حاشیه

عنوان مکمل و  نامد و با تأکید بر نقش قدرت دریایی، نقش ریملند را به ناحیه را ریملند می

ای است که کنترل آن مانعی در  ریملند منطقه ،وینظر  از. گیرد جایگزین هارتلند در نظر می

در نظریه . شود برابر قدرت هارتلندی محسوب  و توسط نیروی دریایی کنترل می

ای در مقابل یک قدرت دریایی قرار دارد که توسط  قاره-اسپایکمن یک قدرت خشکی 

عنوان  بهاتحاد جماهیر شوری  ،در نظریه مکیندر. شوند یک منطقه حائل از هم جدا می

عنوان قدرت ریملندی در  متحده امریکا به قدرت هارتلندی و در نظریه اسپایکمن نیز ایاالت

اوکراین با توجه به موقعیت جغرافیایی خود کلید ورود به  ،در این میان. شود نظر گرفته می

 توجه بهبا  ،عالوه بر این .شود در نظر گرفته می( شوروی سابق و روسیه کنونی)هارتلند 

های دریایی ازجمله  سیاه، این کشور اهمیت بسزایی برای قدرت نزدیکی اوکراین به دریای

ژئوپلیتیک اوکراین نقش حیاتی را  ،متحده آمریکا در مقایسه با ایاالت. متحده دارد ایاالت

ست و بسیاری از امور ارتباطی روسیه با اتحادیه اروپا اوکراین پل. کند می ایفابرای روسیه 

مناطق خارج  واوکراین جز ،عالوه بر این. گیرد روسیه از طریق اوکراین صورت میتجاری 

ازجمله  ؛ها ترین هدف روسیه جلوگیری از نفوذ سایر قدرت نزدیک روسیه است و عمده

تفکر مکیندری و تأثیر آن بر نگرش سیاستمداران . متحده در این خارج نزدیک است ایاالت

اره دارای اولویت است که اوراسیا و شرق اروپا همو متحده آمریکا باعث شده ایاالت

به بعد  2114متحده آمریکا از سال  ایاالت. کار سیاست خارجی باشداساسی در دستور

های  اعطای کمک و ازجمله ایده ترویج دموکراسی ؛های مختلف همواره از طریق سیاست
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است و بحران اوکراین زمینه در کل شرق اروپا بوده  ،مالی خواهان نفوذ در اوکراین و البته

ویژه تقویت جایگاه ناتو در میان  بسیار مناسبی برای حضور این کشور در شرق اروپا و به

متحده آمریکا در  ترین چالش برای ایاالت رسد جدی به نظر می. کشورهای این منطقه است

صورت  چون در این ؛جدایی منطقه کریمه و پیوستن آن به روسیه باشد ،بحران اوکراین

جدا . المللی بیشتری را در قبال بحران اوکراین بر عهده بگیرد متحده باید تعهدات بین ایاالت

زیرا  ؛المللی شدن بحران اوکراین است شدن کریمه و پیوستن آن به روسیه به معنای بین

المللی و  اوکراین بر اساس قانون اساسی خود حاکمیت بر کریمه را مطابق با قواعد بین

جدایی کریمه و پیوستن آن به روسیه . داند ت اساسی در سیاست خارجی خود میاولوی

کند که  المللی را ایجاد می وفصل آن در مجامع بین موضوع نقض حاکمیت یک کشور و حل

در صورت پیوستن کریمه به . دانجام این به افزایش تعداد بازیگران بحران اوکراین می

-روسیه در رابطه اوکراین  -شبیه به رابطه گرجستان وضعیتی ،روسیه و اعالم استقالل آن

ساز جنگ بین روسیه و اوکراین همانند  تواند زمینه روسیه پیش خواهد آمد که این امر می

 .شود 2113جنگ روسیه و گرجستان در سال 
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