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Abstract
Material and Immaterial factors are the most important determinants of
relations in international politics between the actors. Accordingly, after the
collapse of the Soviet Union in 1991 and termination of East and West
conflicts, it seemed that the era of peace and security had arrived. But it was
not more than two decades since the collapse of the Berlin Wall that the
situation changed in such a way the West and Russia in Ukraine faced each
other again in support of a part of Ukrainian society. Ukraine has been
dominated by Russia and the West for centuries; the western provinces have
historically been linked to the Habsburg Empire and Poland, while the
eastern provinces and the Crimean Peninsula have traditionally been part of
the Russian empire. But the rivalry between Russia and the West has
escalated significantly since the Soviet Union collapsed and Ukraine’s
independence. On the one hand, Ukraine has always been in the spotlight for
Russia due to its geopolitical, geostrategic, geo-economics position as well
as its historical, cultural, racial, linguistic, and religious ties with Russian
society. On the other, unifying Eastern European countries in Western
institutions such as NATO and the European Union has been one of the chief
goals of Western Europe and the US after the collapse of the Soviet Union,
in order to prevent them from reconciling with Russia in future. Also, with
their direct presence in the afore-mentioned areas, they will consolidate their
global dominance. The West assumed that the collapse of the Soviet Union
meant the emergence of a unipolar world. Also considering the turbulence
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after the collapse of the Soviet Union and the economic crisis of the Russian
Federation, the country would not be able to counter the expansion of the
West to the East. Therefore, the expansion to the east and Integration of the
countries remaining from the Soviet Union in Western institutions such as
NATO and the European Union was on its agenda. In the meantime, due to
Ukraine neighborhood with Russia and its geopolitical, geostrategic and geoeconomic importance, as well as its strong desire to move westward in order
to distant itself from Russia after the independence and getting more intimate
with western institutions, The West took the opportunity to act more swiftly
to its original objective of sabotaging Russia’s geopolitics by restricting its
territories. Therefore, all these reasons have caused Ukraine to face postindependence conflicts and witness serious struggles and political crises such
as the events of the 2004 Orange Revolution, the 2006 Blue Revolution, and
the 2014 crisis which were provoked by the West and Russia. In this regard,
the crisis in Ukraine began in 2014, when Ukrainian President Yanukovych,
within the framework of the February 25, 2013 Brussels Agreement with EU
officials, admitted finalizing the signing of the Free Trade Agreement
between the European Union and Ukraine (the negotiations on which
Initiated on 1999), in order to apply a series of reforms to the Ukrainian
judiciary and electoral system by November 2013, but under Russian
pressure, despite the majority of the Ukrainian people preferences who
desired to join the European Union, On November 21, 2013, in Lithuania, he
announced that it would not sign a free trade agreement with the European
Union. Consequently, Ukraine’s 2014 crisis was triggered by him, provoking
a wave of protests and strikes and within three months the conflicts spread
throughout the country and many were injured in demonstrations which were
held by the protestors. In mid-2014, the governments of France, Germany,
and Poland sought to prevent the crisis from spreading and forced the
government and the opposition to negotiate. But suddenly, with the vote of
the parliament, he was ousted by the presidency and fled to Russia and
Alexander Turchinov was elected as interim president, by announcing a
desire to sign a European Union treaty, Russia saw its interests at stake and
decided to destabilize Ukraine and occupy and eventually annex the Crimean
peninsula to the Russian Federation. Russia first under the pretext of
defending Russian citizens of eastern Ukraine, deployed Seven thousand
troops to Crimean peninsula and they occupied all important stations,
airports and buildings. Then it increased its troop levels to fifteen thousand
and finally on March 16, 2014, after a positive vote by Crimean Peninsula
MPs to join Russia, a referendum, which was illegal under the Ukrainian
constitution, was held in Crimea to join Russian Federation, and eventually
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more than 96% of those participating in the referendum voted in favor of
annexation of Crimea to the Russian Federation. On March 21, 2014,
Vladimir Putin approved the annexation of the Crimean Peninsula to the
country’s territory and by Russian legislation; officially Crimea was annexed
to the Russian Federation. The annexation was strongly condemned by
Western countries and was immediately responded with their economic and
political sanctions. Russia, meanwhile, legalized the annexation of the
Crimean Peninsula based on historical evidence as well as on the peninsula
people’s preferences, who are mostly Russians. Therefore, the main purpose
of this paper is to apply the descriptive-analytical method based on the
theoretical framework of defensive realism and constructivism to respond to
the following questions; firstly, why Russia decided to annex the Crimean
peninsula to the Russian Federation, secondly, what are the reasons for the
spread of the crisis and the success of this incorporation? The results of this
paper indicate that the reasons for Russia's decision to annex the Crimean
peninsula to the Russian Federation should be explained within the process
of power framework and the removal of the threat posed by the expansion of
NATO and the EU towards the Russian security frontiers. Furthermore the
historical, linguistic, ethno-religious ties between the two Russian and the
Crimean peninsula communities have been crucial causes for the expansion
of the crisis as well as the success of the Crimean peninsula incorporation. In
this paper, we attempted to provide a comprehensive analysis of the material
and immaterial causes of Crimean Peninsula annexation by Russian
Federation, which had a logical link between the reasons for Russia’s
decision to Crimean Peninsula annexation (material causes) and causes of
the crisis’s expansion and success of this incorporation (Immaterial causes).
The data collection is based on the library method.
Keywords: Constructivism, Defensive Realism, European Union, NATO,
The Crimean Peninsula, Ukrainian Crisis.
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تحليل دليلها و عاملهاي مادي و غيرمادي پيوستهسازي
شبهجزیرة كریمه به فدراسيون روسيه
علی موسائی
دانشجوی دکتری روابط بینالملل ،دانشگاه اصفهان


عنایتاهلل یزدانی

دانشیار روابط بینالملل ،دانشگاه اصفهان و دانشیار روابط بینالملل مدرسه مطالعات بینالملل دانشگاه سان یات سن ،جوهای،
چین

محمدعلی بصيري
دانشیار روابط بینالملل ،دانشگاه اصفهان
(تاریخ دریافت -8031/30/03 :تاریخ تصویب)8033/30/81 :

چکيده
بعد از فروپاشی اتحاد شوروی در سال  8338و پایان منازعات شرق و غرب ،بهنظرر مریرسرید دوران
صلح و امنیت فرا رسیده باشد؛ اما تنها بیش از دو دهه از سقوط دیوار برلین نگذشرته برود کره شررایط
بهگونهای تغییر کرد که دوباره ،غرب و روسیه در اوکرراین بره امایرت از ب شری از جامعرۀ اوکرراین
روبهروی یکدیگر قرار گرفتند .روسیه پس از گسترش بحران ،تصمیم به پیوستهسازی شبهجزیرۀ کریمه
به فدراسیون روسیه گرفت و پس از اشغال و برگزاری همهپرسی که با موافقت  39درصردی مررد نن
همراه شد ،در  18مارس  1380بهطور رسمی شبهجزیرۀ کریمه را به فدراسیون روسیه پیوسته سراتت.
از اینرو ،هدف اصلی این نوشتار ،با استفاده از روش توصیفی -تحلیلی و بر اساس چرارچوب نظرری
واقعگرایی تدافعی و سازهانگاری ،پاسخگویی به ایرن پرسرشهرا اسرت کره چررا روسریه تصرمیم بره
پیوسررتهسررازی شرربهجزیرررۀ کریمرره برره فدراسرریون روسرریه گرفررت و علررتهررای گسررترش بحررران و
موفقیتنمیزبودن این پیوستهسازی چیست نتایج بهدستنمرده از ایرن مقالره ،اراکی از نن اسرت کره
علتهای تصمیم روسیه به پیوستهسازی شبهجزیرۀ کریمه به فدراسریون روسریه را بایرد در چرارچوب
فرایند قدرت و رفع تهدیدی توضیح داد که بهوسیله گسترش و توسعۀ ناتو و اتحادیرۀ اروپرا برهسروی
مرزهای امنیتی روسیه به وجود نمده بود .همچنین اشتراکها و پیوندهای تاری ی ،زبانی ،قومی ،نراادی
و مذهبی میان دو جامعۀ روسیه و شبهجزیرۀ کریمه از دلیلهای مهمی بودهاند که هم در گسترش بحران
و هم در موفقیتنمیزبودن پیوستهسازی شبهجزیرۀ کریمه به فدراسیون روسیه نقش مهمی داشتهاند.

واژگان اصلی
اتحادیۀ اروپا ،بحران اوکراین ،سازهانگاری ،شبهجزیرۀ کریمه ،ناتو ،واقعگرایی تدافعی.
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مقدمه
اوکراین در طول قرنها تحت تأثیر رقابت روسیه و غرب قرار داشته است؛ اسرتانهرای غربری
اوکراین از نظر تاری ی به امپراتروری هابسربور  8و لهسرتان مررتبط برودهانرد .در ارالی کره
استانهای شرقی و شبهجزیرۀ کریمره برهطرور سرنتی ب شری از امپراتروری روسریه محسروب
میشدهاند .اما این رقابت میان روسیه و غررب ،بعرد از فروپاشری اتحراد شروروی و اسرتق ل
اوکراین بهطور چشمگیری افزایش یافت؛ زیرا از یکسو ،اوکراین برهدلیرل موقعیرت و اهمیرت
ژئوپلیتیکی ،ژئواستراتایکی و ژئواکونومیکی و همچنین بهدلیل پیوندها و اشتراکهای تراری ی،
فرهنگی ،ناادی ،زبانی و مذهبی با جامعۀ روسیه ،همواره برای ایرن کشرور از جایگراه تاصری
برتوردار بوده است ) .(Rywkin, 2014: 119-122از سوی دیگر ،یکری از هردفهرای اصرلی
کشورهای اروپای غربی و نمریکرا پرس از فروپاشری اتحراد شروروی ،بره ع رویت درنوردن

کشورهای اروپای شرقی در نهادهای غربی مانند ناتو 1و اتحادیۀ اروپا 0بوده است تا از ایرن راه
مانع همپیمانی دوبارۀ ننها با روسیه در نینده شروند .همچنرین برا ا رور مسرتقیم در منراط
یادشده ،سیطرۀ جهانی تود را نیز تحکیم ب شند ) .(Lukin, 2016: 94در ایرن میران ،اوکرراین
بررهدلیررل همسررایگی بررا روسرریه و موقعیررت و اهمیررت ژئرروپلیتیکی ،ژئواسررتراتایکی و
ژئواکونومیکیاش و تمایل شدیدی که پس از استق ل برای ارکت بهسوی غرب از تود نشان
داد و در راستای دورشدن از روسیه و نزدیکشدن به نهادهرای غربری گرا برداشرت ،فرصرت
مناسبی به غرب داد تا به هدف اصلیاش که محاصرۀ ژئوپلیتیکی روسیه بهوسیلۀ محردودکردن
قلمروهای ژئوپلیتیکی این کشور بود با سرعت بیشتری گا بردارد ( .)Rutland, 2015: 130در
نتیجه ،همۀ این دلیلها و مسائل سبب شده است تا اوکراین همرواره پرس از اسرتق ل ،صرحنۀ
رقابت غرب و روسیه و شاهد بروز تعارضهای جدی و بحرانهای سیاسی ماننرد رویردادهای
انق ب نارنجی  ،1330انق ب نبی  1339و بحران  1380باشد.
با نگاهی به پاوهشهای انجا شده در زمینۀ دلیلهای پیوستهسازی شربهجزیررۀ کریمره بره
فدراسیون روسیه ،به این نکته پی میبریم که در بیشتر ننها ،تنها از یک بُعد به علتهرای ایرن
پیوستهسازی پرداتته شده است و در پاوهشهایی هم که برا اسرتفاده از چنرد نظریره ،بحرران
اوکراین را تحلیل کردهاند؛ میان علتهای تصمیم روسیه به پیوستهسازی شربهجزیررۀ کریمره و
علت های گسترش بحران و موفقیت نمیزبودن این پیوستهسازی ،پیوستگی منطقی وجود نردارد.
1. Habsburg Empire
2. NATO
3. European Union
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بنابراین با توجه به این م اظهها ،در این نوشتار مریترواهیم برا اسرتفاده از روش توصریفی-
تحلیلی و بر مبنای چارچوب نظریۀ واقعگرایی تدافعی و نظریۀ سازهانگاری ،تحلیلری جرامع از
علتهای مادی و غیرمادی پیوستهسازی شبهجزیرۀ کریمه به فدراسیون روسیه ارائره دهریم .در
این نوشتار گردنوری اط عات بر مبنای روش کتاب انهای انجا شده است.
چارچوب نظري
در بحران اوکراین دو دسته از عاملهای مادی و غیرمادی دتیل بودهاند .برای بررسری ایرن دو

بُعد بحران ،از دو نظریه استفاده کردهایم :از نظریۀ واقعگرایی تدافعی 8برای تبیین نظرری نقرش

عاملهای مادی در شروع بحران و از نظریۀ سازهانگاری 1برای تبیین نقش عاملهای غیرمرادی
در گسترش بحران و علتهای موفقیت پیوستهسازی شبهجزیرۀ کریمه بره فدراسریون روسریه.
واقعگرایی تدافعی نظریهای ساتتاری است که از مکتب واقرعگرایری الهرا گرفتره اسرت و در
تبیین سیاست تارجی و فراتر از نن در توضیح روابط بینالملل از بینشهای واقعگرایی استفاده
کرده است .واقعگرایی تدافعی نیز مانند دیگر شکلهای واقعگرایی ،دولتهرا را برازیگر اصرلی
صحنۀ سیاست بینالملل و داور نهایی دانسته که همواره انحصرار نیرروی نظرامی را در اتتیرار
تود دارند ( .)Ghavam, 2010: 80همچنین منط رفتاری سیاست تارجی دولتهرا را نتیجرۀ
منطقی محاسبۀ عق یی سود و زیان میداند که همیشه در روابط تارجی ،بهدنبرال بره ارداکرر
رساندن سود تود هستند

(.)Ghasemi, 2012: 104

استفان والت 0از مهمترین نظریهپردازان واقرعگرایری تردافعی اسرت .تأکیرد او برر اهمیرت

«موازنۀ تهدید» 0بهجای «موازنۀ قدرت» 5است .والت برت ف واقعگرایان سرنتی و سراتتاری،
معتقد است که دولتها فقط بهدنبال افزایش قدرت یک دولت دست به موازنه نمیزنند ،بلکره
دولتها علیه تهدیدها متحد میشوند و دست به موازنه میزنند .بره بیران دیگرر ،واقرعگرایران
تدافعی معتقدند ننارشی 9بینالمللی کموبیش توشتیم است یعنی امنیت چندان نایاب نیست؛

در نتیجه دولتهایی که این را درمییابند ،رفتار تهاجمی ن واهند داشت و فقط در شرایطی که
ااساس کنند تهدیدی علیه ننها وجود دارد نسبت به نن واکنش نشان میدهند و ایرن واکرنش

1. Defensive Realism
2. Constructivism
3. Stephen Walt
4. Balance of Threat
5. Balance of Power
6. Anarchy
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بیشتر بهصورت ایجاد موازنه و بازداشتن تهدیدگر است ) .(Walt, 1987: 12-13سطح و میرزان
تهدید ،متأثر از قدرت انبوه ،تروان تهراجمی ،نزدیکری جغرافیرایی و هردف هرای تجاوزکارانرۀ
ااتمالی قدرت تهدیدگر است .هر اندازه دولت تهدیدگر متجاوزتر ،قرویترر و محریط بحرران
نزدیکتر به مرزهای یک کشور باشد ،ااتمال اینکه دولتها سیاست موازنه را در پیش بگیرنرد
بیشتر میشود؛ بنابراین ننچه در روابط میان دولتها اهمیرت دارد ،برداشرت ننهرا از یکردیگر
بهعنوان تهدید است ،نه صرف میزان قدرت ننها .دولت ها در برابرر نن دسرته از دولرتهرایی
دسررت برره موازنرره م ریزننررد کرره تهدیردی فرروری نسربت برره امنیرت ی را منررافع ننهررا باشررند
) .(Bock and Others, 2014: 104به بیان دیگر ،دولرتهرا زمرانی اقردا بره گسرترش نفرو و
افزایش قدرت تود میکنند که ااساس ناامنی کنند .برر ایرن اسراس ،دولرت فقرط در شررایط
تصور ناامنی در تارج از مرزهای ملی ااضر میشود ). (Snyder, 1984: 28
همچنین والت معتقد است ،کشورها هنگامی که تهدید میشوند برای رفع تهدید دو راهبرد
متناسب با میزان قدرت تود را به کار میگیرند .کشورهای ضعیفتر بهطرور معمرول سیاسرت
اتحاد یا دنبالهروی از قدرت تهدیدکننده را برمیگزینند؛ زیرا درافتادن برا قردرت توسرعهطلرب
ممکن است در نهایت به قیمت نابودی ننان تما شود .در االی که کشرورهای قرویترر اصرل
توازن را در نظر میگیرند ( .)Dehghani Firouzabadi, 2015: 235در ادامه گزارههای رویکررد
سازهانگاری را بررسی میکنیم که برای تبیین نقش عاملهای غیرمادی در ایرن بحرران قابلیرت
بیشتری دارند.
در رویکرد سازهانگاری که از نن بهعنوان فرانظریره یراد مریشرود ،توجره اصرلی برهسروی
ابزارهای غیرمادی قدرت ،بازیگران غیردولتی ،فرهنگ ،زبان ،ارزشها و هنجارهرای اجتمراعی

متمرکز است و میکوشد ویاگیهای فرهنگ ،سیاست و جامعۀ داتلى که برا هویرت 8و رفترار
دولت در سیاست جهانى ارتباط پیدا مریکنرد را بررسری کنرد (.)Abdullah Khani, 2011: 56
اگرچه سازهانگاری به انواع م تلفی تقسیم میشود ،ولی همۀ شرکلهرای نن در سره مفرروض
اصلی هستیشناسی مشترک هستند :ن ستین گزارۀ مهم هستیشناسانۀ سازهانگراری ایرن اسرت
که ساتتارهای فکری و هنجاری نیز بهاندازۀ ساتتارهای مادی اهمیت دارنرد؛ بردین معنرا کره
ساتتارهای هنجاری و انگارهای مانند فرهنگ ،زبان ،مذهب و گفتمان تعیین میکنند که چگونه
کنشرگران محریط مرادیشران را تفسریر کننرد ) .(Reus-Smit, 2002: 487-498دومرین گرزاره،
قوا ب شیدن متقابل کارگزار و ساتتار است؛ بدین معنا که سراتتارهای هنجراری در تعیرین و
1. Identity
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تعریف هویت و منافع کشورها نقشی سازنده و تکمیلی دارند ،ولی از سوی دیگرر ،رویرههرا و
کررردار کشررورها نیرز در افر  ،اسررتمرار و تغییرر ایرن سرراتتارها نقشری تعیررینکننررده دارنررد
) .(Wendt, 1999: 96-127بر اساس سومین گزاره ،این هویتها هستند که به منافع و کنشهرا
شکل میدهند .هویتها پایه و اساس منافع هستند و تود هویت نیرز برر اسراس سراتتارهای
هنی و فکری و بهصورت بیناال هانی 8شکل مریگیررد .هویرتهرا برا مشر

کرردن اینکره

کشورها کی و چی هستند؛ مجموعهای از منافع و کنشها را ایجاب میکنند .هویتها همزمران
به گزینشهای عق نی قوا میدهند و این الگوهای هنجاری سیاست بینالملل هسرتند کره بره
ننها شکل میدهند .هویتها را نمیتوان به شکلی ماهوی ،یعنی جدا از بستر اجتمراعی ننهرا
تعریف کرد؛ ننها بهشکل اتی اموری رابطهای 1هستند و باید بهعنروان مجموعرهای از معرانی

درنظر گرفته شوند که یک کنشگر با درنظرگرفتن چشمانرداز دیگرران یعنری برهعنروان ابراهای

اجتماعی 0به تود نسبت میدهد .هویتهای اجتمراعی ،برداشرتهرای تاصری از ترود را در
رابطه با سایر کنشگران نشران مریدهنرد؛ بردین وسریله ،منرافع تاصری تولیرد مریکننرد و بره
تصمیمهای سیاستگذاری شکل میدهند ( .)Moshirzadeh, 2004: 124-125به بیان دیگر ،هر
هویت تاصی که یک کشور برای تود تعریف میکند ،نقشی ملی را ایجاب میکند کره ترود،
منافع تاصی را در بردارد و این منافع ملی ،رفتار سیاست تارجی نن کشور را تعیرین مریکنرد
( .)Dehghani Firouzabadi, 2013: 50اینکه «تود» ،تود را دوست یا دشمن «دیگری» بدانرد؛
تفاوت زیادی در تعامل میان ننها ایجاد میکند .در همین زمینره ونرت 0توضریح مریدهرد کره

چگونه «تود» بر اساس برداشتی که از وضعیت دارد نشرانهای بررای «دیگرری» مریفرسرتند و
«دیگری» این نشانه را بر مبنای برداشت تودش از وضعیت تفسیر مریکنرد و برر اسراس ایرن
تفسیر پاسخ میدهد و در این تعامل است که هویت تود و دیگری بهعنوان دوست یرا دشرمن
یا رقیب شکل میگیرد .پس اعمال اجتماعی ،فرایندهای ع مت دادن ،تفسیر و پاسخ هستند که
در بستر ننها شناتت مشترک تل میشود و یادگیری اجتماعی رخ میدهد (

Moshirzadeh,

 .)2011: 332کنشگران با مشارکت در معانی جمعی ،هویت مییابنرد و ایرن هویرت برهعنروان
ویاگی کنشگران بینالمللی ،گرایشهای انگیزشی و رفتاری ننها را به وجود مرینورد .هرچره
همسانی هویتها بین کنشگران بیشتر باشد همکاری بیشتر و هرر چره نراهمسرانی بیشترباشرد،
1. Intersubjective
2. Relational
3. Social Object
4. Alexander Wendt
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ااتمال منازعه نیز بیشتر تواهد بود .به بیان دیگر ،این هویتهای متفاوت و متحول هستند کره
به منافع و رفتارهرای کنشرگران شرکل
.)2010: 204

مریدهنرد ( Asgarkhani and Mansouri Moghadam,

برای سازهانگاران ،سازههای تمدنی ،عاملهای فرهنگی ،تاری ی ،سیاسی و اجتمراعی مهرم
هستند؛ زیرا این عاملها نقشی پررنگ در شکلدهی به هویت دولتهرا و در نتیجره چگرونگی
تعیین منافع دولتها و الگوهای برنیندها دارند .اینها نوعی «جهانبینی» ایجراد مریکننرد و برر
الگوهای تعامل بینالمللری اثرر مریگذارنرد ( .)Moshirzadeh, 2004: 125و از ننجرا کره ایرن
عاملها در وضعیت متغیر به سر میبرند و پدیردههرایی از پریش تعیرینشرده نیسرتند و نتیجرۀ
عملکردهای اجتماعی هستند؛ بنابراین هرگونه تغییر در این عاملها ،سبب تغییر در هویتهرا و
در نتیجه منافع دولتها و الگوهای تعامل بینالمللی میشود

(.)Ghavam, 2010: 224

بهطور کلی بر اساس رویکرد واقعگرایی تدافعی ،برای فهم اینکه چرا دولرتهرا دسرت بره
اتحاد و موازنه میزنند ،باید به تهدیدهایی توجه کرد که از سوی یک بازیگر قدرتمنرد متوجره
منافع و امنیت ملی یک دولت شده است و بر اساس رویکررد سرازهانگراری ،ایرن هنجارهرا و
ارزشهای مشترک مانند پیوندهای تاری ی ،فرهنگری ،مرذهبی ،زبرانی و قرومی هسرتند کره از
مهمترین عاملهای چرایی افزایش روابط و شکلگیری اتحادها برهشرمار مرینینرد؛ زیررا ایرن
عاملها نقشی پررنگ در شکلدهی به هویت کشورها و چگونگی تعیین منافع و کنشها دارند.
روسيه و تهدید غرب
یکی از دغدغههای اساسی روسیه از قرن هفدهم تاکنون مسئلۀ غرب بوده اسرت؛ ایرن دغدغره
بهویاه در دوران اتحاد شوروی و پس از سال  8338بارزتر شده است .این موضوع را میتروان
بهوسیلۀ مکتبهای فکری ،اسناد رسمی و دیدگاه رهبران این کشور در مرورد غررب و تهدیرد
ناشی از نن علیه امنیت و منافع ملی این کشور درک کرد .در میان مکتربهرای فکرری روسریه،
اوراسیاگرایی و ملیگرایی مهمترین مکتبهایی هستند که بهشکل واضح و گسرترده بره تهدیرد
غرب پرداتتهاند .در ادامه ننها را بررسی میکنیم.
الف) اوراسياگرایی
پایههای مکتب اوراسیاگرایی در دهۀ  8313شکل گرفرت .بسریاری از طرفرداران ایرن مکترب در نن
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زمان ،همانند طرفداران نااد اس و 8،بر این نظر بودند که روسیه کشوری اروپایی و نسریایی اسرت و
رویکرد یکجانبه به اروپا موجب میشود ب شی از منافع روسیه در نسیا نادیده گرفته شود؛ بنرابراین
تأکید میکردند روسیه باید بین نسیایی و اروپایی بودن تود تعادل ایجاد کند .در واقع ،ننها فرهنرگ
و هویت اوراسیا را نه نسیایی یا اروپایی ،بلکه متمایز از هر دو میدانستند که تمایزها و ویاگریهرای
تاص تود را دارد .مکتب اوراسیاگرایی ک سیک یک دهه پس از شکلگیری بهعلرت ظهرور نظرا
دو قطبی پس از پایان جنگ دو جهانی به ااشریه رانرده شرد ( ،)Fallah, 2010: 65-66امرا بعرد از
انح ل بلوک شرق و فرصتطلبی کشورهای اروپای غربری و نمریکرا بررای بره ع رویت درنوردن
کشورهای تازه استق لیافته اتحاد شوروی به نهادهای غربری همچرون نراتو و اتحادیرۀ اروپرا بررای
جلوگیری از همپیمانی دوبارۀ ننها با روسیه در نینده مانند اقدا ناتو در جهت به ع رویت درنوردن
جمهوریهای چررک ،مجارسرتان و لهستان در سال  8333که تعامل این کشرور برا غررب را کره در

اوایل دهۀ  8333مورد توجه غرب گرایانی چون بروریس یلتسرین 1و ننردره کروزیرف 0برود را وارد
چالشی جدی کرد .در نتیجه سبب شد تا ف ا و بستری مناسرب بررای ظهرور دوبرارۀ اندیشره هرای
اوراسیاگرایانه با رویکرد و روشی نو در جهت بازیرابی دوبرارۀ قردرت گذشرتۀ روسریه فرراهم نیرد
(.)Hedayati Shahidani and Rezapour, 2016: 136
اعتقاد به ایجاد شبکههای امپراتوری روسی که ااف منرافع ایرن کشرور در محردودۀ ترارج
نزدیک 0و همتایی بررای تمردن نت نتیرک 5ایراالت متحردۀ نمریکرا باشرد از ارکران اصرلی ایردۀ
نواوراسیاگرایی است .از دیدگاه پیروان این مکتب ،منطقۀ اوراسیا میرراث روسریه و محریط سرنتی
روسها محسوب میشود ،پس الز است تسلط بر این مناط و امایت از روستباران ساکن در
نن دوباره در اولویت قرار گیرد .همچنین برای رسیدن به اف ترسیمشده یا همان نوسرازی بردون

3

غربیشدن ،باید از امپریالیسم 9قرن ااضر (جهانیسازی) 7که ماهیت لیبرالیسم 1و نوگرایی غربری
دارد پرهیز شود ( .)Abolhasani, 2017: 20-21بنابراین این مکتب رویکرردی غرربسرتیز دارد و
معتقد است ت ادی دائمی میان تمدن روسیه و غرب و تهدیردی اساسری علیره روسریه از ناایرۀ
غرب و نهادهای نن وجود دارد و برای تنریسازی چنین تهدیدهایی ،متفکران این مکتب بر ایرن

1. Slav
2. Boris Yeltsin
3. Andrei Kozyrev
4. Near Abroad
5. Atlantic
6. Imperialism
7. Globalization
8. Liberalism
9.Western Modernism
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باورند که روسیه با ید ع وه بر افزایش تروان ترود در جهرت مقابلره و رفرع تهدیردهای غررب،
ائت فی سیاسی -نظامی با جمهوریهای پیشین اتحاد شوروی شکل دهد تا مرانع از بره ع رویت
درنمدن این جمهوریها در نهادهای غربی شرود ( Dehghani Firouzabadi and Moradi, 2016:
 .)33در واقع ،به باور پیروان این مکتب ،روسیه باید تنها بازیگر بیرقیب در منطقۀ تارج نزدیرک
باشد و هر بازیگر دیگری که ب واهد در این منطقه مداتله کند ،تهدیدی برای روسریه محسروب
میشود و روسیه باید برای رفع این تهدید ،سریع واکنش نشان دهد.
ب) ملیگرایی
دیدگاه ملیگرایان شباهت بسیار زیادی با اس وگرایان قرن نوزدهم دارد که در پی یافتن هویتی

متمایز برای روسیه ،جدا از شرق و غرب بودند .گفتمان ملیگرا بیشتر در دومای 8روسیه ظهور

کرد .مهم ترین ش صیت این گفتمان ژیرینفسکی 1است .مهمترین هدف طرفداران این گفتمان،
اایای قدرت روسیه است .به نظر ننها برنامرۀ اصر اات در روسریه ایرن کشرور را بره رتبرۀ
کشورهای درجۀ دو در جهران تنرزل داده و بریش از ننکره ترأمینکننردۀ منرافع روسریه باشرد
تأمینکنندۀ منافع غرب است .همچنین همکاریهای امنیتی روسیه با غرب را نیز ابرزاری بررای
نفو غرب در روسیه و پیشبرد برنامههای غرب میدانند؛ بهگونهای که ایدۀ غربگرایران مبتنری
بر ع ویت روسیه به ناتو را نقطۀ پایانی بر محاصرۀ روسیه از سوی غرب میدانند (
 .)2013: 252-253بهطور کلی ،مهمترین نرمانهای ملیگرایان این مروارد اسرت :بازگشرت بره
Koolaee,

عظمت دورۀ اتحاد شوروی ،اایای مظاهر دورۀ اتحاد شروروی و ترزاری ،بازگردانردن قردرت
مسررکو در جمهرروریهررای جداشررده ،ورود روس ریه برره مسررائل منطق رۀ بالک ران و تاورمیانرره،
نمریکرا ( Umland, 2008:

همکاریهای راهبردی با چین و هند و ضدیت و تعارض منرافع برا
 .)33-38ع وه بر مکتبهای فکری ،از س نان مقا های روسی و اسناد راهبردی منتشرشده نیز
میتوان دریافت که روسیه ،ناتو و اتحادیۀ اروپا را تهدیدی بالقوه علیه امنیت ملی

تود میداند.

ایگور ایوانف 0،وزیرتارجۀ پیشین روسیه در سال  8331در رابطره برا گسرترش نراتو ایرن

چنین هشدار میدهد« :تط قرمزی وجود دارد که در روند گسترش ناتو نباید از نن عبور کررد؛
این تط قرمز از امتداد مرزهای کشورهای همسود و دولتهای بالتیک عبور میکند .چنانچه از
این تط قرمز عبور شود ،شرایط جدیدی ظهور تواهد کرد و تدبیرهای روسریه در ارتبراط برا
1. Duma
2. Zhirinovsky
3. Igor Ivanov
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چنین وضعیتی شکل تواهد گرفرت» (.)Dehghani Firouzabadi and Moradi, 2016: 34-35
همچنین در کنفرانس امنیتی مونیخ 8در سال  ،1337والدیمیرر پروتین 1،رئریسجمهرور روسریه
گسترش ناتو بهسوی شرق را عملی تحریکنمیز و تطرناک توصیف کرده بود که میتوانرد بره
اعتماد متقابل تدشه وارد کند« .گسترش هرچه بیشرتر نراتو برهسروی مرزهرای روسریه ،امرری
تطرناک و تحریکنمیز است» ( .)Putin, 2007: 2درست یک سال بعد در نشست سرران نراتو

در سال  1331در ب ارست 0،رئیسجمهور روسیه دوبراره هشردار مریدهرد« :روسریه ا رور

قدرتمند یک اتحاد نظامی در کنار مرزهای تود را تهدید تلقی میکنرد» ( .)Putin, 2008: 1در
اقیقت در نشست سران ناتو در ب ارست ،قرار بر اع رسرمی ع رویت اوکرراین در پیمران
ناتو گذاشته شده بود که با م الفت نلمان و فرانسه به تعویر افتراد .اتبراری مبنری برر تهدیرد

بوش 0توسط پوتین در سال  1331وجود دارد که تهدید میکند در صورت ع رویت اوکرراین
در پیمان ناتو ،موجودیت اوکراین از میان تواهد رفت .دولت روسریه همچنرین در سرالهرای
اتیر بهطور واضح اع کرده است که ع ویت همسایگان راهبردی تود را در نهادهای غربی
تحمل ن واهد کرد ( .)Mearsheimer, 2014: 2-3زیرا روسیه منطقۀ ترارج نزدیرک را «اروزۀ
منافع ویاه» 5و«اوزۀ نفو » 9تود میداند که هرگونه رقابت با غررب در نن ،برازی برا ااصرل
جمع صفر 7است.
برهمتوردن توازن قوا و تهدید روسیه و بازتاب نن را به استرنای نیرین نظرامی فدراسریون
روسیه 1منتشرشده در سال  8330که در نن روسیه هیچ کشرور یرا نهرادی را دشرمن محسروب
نمیکند را میتوان در دیگر اسناد راهبردی فدراسیون روسیه نشکارا مشاهده کرد کره در ننهرا
از نمریکا و نهادهای غربی بهعنوان تهدیدی چندجانبه و تطری جدی برای امنیت روسریه نرا
برده میشود .ایرن تهدیردها در شرکلهرای تقویرت ظرفیرت نظرامی در اتحراد فرانت نتیکری،
نزدیکشدن ساتتارهای نظامی ناتو به مرزهای روسیه و سرانجا ع ویت کشورهای بازمانرده
از اتحاد شوروی در نهادهای غربی مانند ناتو و اتحادیۀ اروپا ت صه میشود (

Bäuml, 2016:

 .)28بنابراین با درنظرگرفتن مفروضهای مکتبها و اسناد کرشده ،به توبی درک میشود که
1. Munich Security Conference
2. Vladimir Putin
3. 2008 Bucharest Summit
4. George Walker Bush
5. Special Interest Areas
6. Sphere of Influence
7. Zero-Sum Game
8. Russian Military Doctrine
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روسیه ،نمریکا و ناتو و هرگونه ارکت در جهت به ع ویت درنمدن کشورهای تارج نزدیک
در نهادهای غربی را تهدیدی جدی علیه امنیت ملری ترود و مسرتلز پاسرخ فروری و جردی
میداند.
تبيين نظري نقش عاملهاي مادي و غيرماادي در پيوساتهساازي شابهجزیارة كریماه باه
فدراسيون روسيه

8

پس از تمایل دولت اوکراین برای ع ویت در اتحادیۀ اروپا و تواف یرانوکوویچ برا مسرئوالن
اتحادیۀ اروپا برای ام ای طرح ورود گا بهگا به اتحادیۀ اروپا در نوامبر  1380که برر اسراس
بند  0نن ،اتحادیۀ اروپا تواهان گسترش همگرایی و واردکردن اوکراین در مسرائل ترارجی و
امنیتی این اتحادیه بود ) ،)eeas.europa.eu, 2014: 7روسیه این ارکت غربگرایانۀ اوکراین را
در چارچوب تقابل کلی با غرب ارزیابی و نن را تهدیدی علیه امنیت تود تعبیر کرد .در نتیجره
با فشار روسیه و برت ف تواست اکرریت مرد اوکراین که تواستار پیوسرتن ایرن کشرور بره
اتحادیۀ اروپا بودند ،یانوکوویچ در  18نوامبر  1380در لیتوانی اع

کرد که این موافقتنامه را

ام ا نمیکند .بنابراین جرقۀ بحران توسرط یرانوکوویچ زده شرد و باعر

برپرایی تظراهرات و

اعتصابها در این کشور شد .در طول سه ماه با کشته و زتمیشدن بسیاری ،بحرران گسرترش
یافت .در میانۀ سال  1380دولتهای فرانسه ،نلمان و لهستان ت ش کردند از گسرترش بحرران
جلوگیری و دولت و م الفان را به مرذاکره وادار کننرد (.)Cross and Karolewski, 2017: 2-3
اما بهیکباره یانوکوویچ با رأی پارلمان از سمت ریاست جمهوری تلع و به روسیه گری رت و
الکساندر تورچینف 1بهعنوان رئیسجمهور موقت برگزیرده شرد و برا اعر تمایرل وی بررای
ام ای قرارداد مورد نظر اتحادیۀ اروپا ،روسیه امنیت و منافع تود را بهطور جدی در تطر دید
( .)Koolaee and Sedaghat, 2017: 208زیرا از یکسو ،همانطرور کره بیران شرد؛ واردکرردن
اوکراین در روابط امنیتی و دفاعی غرب بر اساس قرارداد مرذکور ،تهدیردی جردی و غیرقابرل
تحمل برای امنیت روسیه محسوب میشد .از سوی دیگرر ،در صرورت ع رویت اوکرراین در
اتحادیۀ اروپا با توجه به واقع شدن اوکراین در جنوب غربی فدراسیون روسیه که این کشرور را
در القۀ اول پیرامونی روسیه قرار میدهد و بهگونهای دروازۀ روسیه بهسوی غررب محسروب
میشود؛ میتوان بهرااتی از راه این کشور برای محاصرۀ روسیه استفاده کرد .روسها هیچگراه
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تاطرۀ تلخ املههای ناپلئون 8و هیتلر 1از مسیر دروازۀ غربی را فرامروش نمریکننرد (

Azami

 .)and Others, 2018: 27همچنین اوکراین در تجارت انرژی روسیه نقش مهمی بازی میکنرد؛
این کشور بهتنهایی بازار بزرگی برای گاز روسیه است و به وسیلۀ تطوط لولرۀ نن ،اردود 13
درصد گاز و  75درصد نفت وارداتی کشورهای اروپایی از روسریه بره بازارهرای اروپرا منتقرل
میشود ) (Van De Graaf and Colgan, .2017: 61افزون بر این ،قرارداشتن شبهجزیرۀ کریمه
در قلمرو اوکراین ،اهمیت این کشور را برای روسیه دوچندان میکند؛ زیرا بنابر قراردادی میران
روسیه و اوکراین 73 ،درصد ناوگان دریایی روسیه در این جزیره مستقر اسرت و روسریه از راه
کریمه میتواند ضمن دسترسی مستقیم به دریای سیاه ،برتری دریرایی و هروایی ترودش را در
اروپا و دریای سیاه تربیت کند و اتی بر مناطقی ماننرد شرمال نفریقرا و تاورمیانره اثرگرذارتر
باشد .برای نمونه ،هدایت عملیات نظامی (لجستیکی -فنی) روسیه در سوریه از راه شبهجزیررۀ
کریمه ،برای روسیه برتری بزرگی محسروب مریشرود ) (Rutland, 2015: 131وجرود ترایر
عظیم نفت و گاز در شبهجزیرۀ کریمه از دلیلهای دیگری است که برر اهمیرت نن مریافزایرد؛
زیرا در صورت ع ویت اوکراین در اتحادیۀ اروپا ،در عمل روسیه شاهد ا ور شررکتهرای
غربی بهویاه شرکتهای نمریکایی در کنار مرزهای تود بود .همچنین از عم وابستگی اروپرا
به انرژی روسیه کاسته میشد .بر اساس نمارهایی که سرگئی دونسکوی 0،وزیر منابع طبیعری و
محیطزیست روسیه داده است شبهجزیرۀ کریمه 895 ،میلیارد و  033میلیون مترمکعرب ترایر

گازی 07 ،میلیون تن نفت و  81میلیون و  133هزار تن میعانات گرازی دارد (

(TASS, 2014:

) .1ع وه بر این ،اوکراین و شبهجزیرۀ کریمه بررای روسریه برهدلیرل پیونردها و اشرتراکهرای
تاری ی ،فرهنگی ،ناادی ،زبانی و مذهبی نقشری هویرتسراز دارنرد

(Kujawa and Morkva,

) .2016: 8بنابراین روسیه برای رفع این تهدیدها و جلوگیری از تسارتهای شردید سیاسری،
اقتصادی ،نظامی و امنیتی که میتوانست در صرورت ع رویت اوکرراین در اتحادیرۀ اروپرا بره
روسیه وارد شود و بازگرداندن توازن قدرت ،تصمیم بره بریثبراتکرردن اوکرراین و اشرغال و
سرانجا پیوستهسازی شبهجزیرۀ کریمه به فدراسیون روسیه

گرفت.

اقدا دیگر روسیه برای بازگرداندن توازن قدرت ،عمی ترشدن اتحاد راهبردی میان روسریه و
چین است .بهطوری که بعد از پیوستهسازی کریمه و تغییر روابط میان روسیه و غرب ،میان چرین
و روسیه ،در نوامبر  1380پیمان جدیدی در مورد انتقال گاز روسیه به چین ام ا شد .ایرن پیمران
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برای مدت سی سال انتقال گاز از روسیه به مقدار  01میلیارد مترر مکعرب بره ارزش  033میلیرارد
دالر از مسیر انتقال گاز شرقی به چین را در نظر گرفته است .این قرارداد در کنار فوایرد اقتصرادی
گسترده ،از اهمیت راهبردی برای روسیه و چین در تقابل با غرب برتروردار اسرت .همچنرین در
ادامۀ همکاریهای روسیه و چین ،قرارداد همکاریهای نظامی در مه  1380میان دو کشرور بسرته
شد که در نن مانورهای مشترک

نظامی در نظر گرفته شده است ).(Kuznetsov, 2016: 15

در کنار اقدا های روسیه برای برقرارکردن توازن قدرت در تارج از مرزهای ترود ،دولرت
روسیه به توازنسازی در درون مرزهای تود اقدا کرد؛ بهطوری که برر اسراس گرزارشهرای
مقا های ناتو در نوامبر  ،1380روسیه توان نظامی تود مانند ادوات توپ انره و سیسرتم مردرن
دفاع هوایی تود را تقویت کرده است ).(Bäuml, 2016: 29
اما پیوندها و اشتراکهای تاری ی ،زبانی ،مذهبی و ناادی میان جامعۀ روسیه و شبهجزیررۀ
کریمه را باید علت گسترش بحران و موفقیتنمیزبودن پیوستهسازی دانست؛ زیرا این عامرلهرا
ماهیتی هویتساز دارند .از نظر سازهانگاران هویت ااساسی اسرت کره وابستگی افراد به یرک
کرشور ،جرامعه یا نهادی تاص را نشان میدهرد و ویاگریای در کررنشگران هدفمنرد ایجراد
میکند کره تمایلهای انگیزشی و رفتاری را به همراه دارد .هرچه این هویتها بین کنشگران از
همسانی بیشتری برتوردار باشد همکاری میان ننان بیشتر و در مقابل هر چه ناهمسرانی بیشرتر
یک جامعره اسرت
باشد ااتمال منازعه نیز افزایش مییابد .بنابراین ویاگیهای هویتی مش
که کیفیت رفتار بازیگران نن جامعه و سمتوسوی اتحاد نن کشور با کشورهای دیگر را تعیرین
میکند.

هویت هر جامعه محصول سرزمین اجدادی ،پیشرینۀ تراری ی ،زبران مشرترک ،اسرطورههرا و
مشاهیر ،عصبیتهای قومی ،هنر و ادبیات موروثی است که جایگاه مهمی در تعیین منافع و عمرل
هر کنشگر دارد ( .)Moradi, 2015: 130همۀ این موارد را میتوان میان روسیه و شبهجزیرۀ کریمه
مشاهده کرد .شبهجزیرۀ کریمه با داشتن وسعتی ادود  19هزار کیلومتر مربع و با جمعیتری بریش
از دو میلیون نفر ،به غیر از اهمیت ژئوپلیتیکی ،نظامی و اقتصادی برای روسریه اهمیرت تراری ی،

فرهنگی ،اجتماعی و مذهبی باالیی دارد .بهگونهای که در طول تاریخ ،کریمه نقشی نمادین 8بررای
روسها پیدا کرده است؛ بهشکلی که در همۀ دورهها ،برهدلیرل داشرتن نبوهروای مدیترانرهای از
جذابترین نقاط تفریحی برای مرد روسیه به شمار رفته و هرساله برر تعرداد گردشرگران روس
بازدیدکننده از کریمه افزوده میشد تا جایی که در سال  8311ایرن تعرداد بره بریش از  1میلیرون
1. Symbolic
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رسید و اتی این روند البته با کاهشی نسبی بعد از فروپاشی اتحاد شوروی نیرز ادامره پیردا کررد
).(Berryman, 2017: 64از سوی دیگر ،شبهجزیررۀ کریمره ،تاسرتگاه بسریاری از دسرتاوردهای
ادبی -هنری در ادبیات روسیه بوده است .به همین دلیل ،در هن جامعۀ هنری و فرهنگی روسریه
جایگاهی هنری و تاری ی دارد؛ بسیاری از شراعران ،نویسرندگان ،نقاشران ،هنرمنردان و اسرتادان
روسیه ،نثار تود را از این جزیره به دنیا عرضره کرردهانرد .بررای نمونره مریتروان بره الکسراندر
پوشکین 8،بنیانگذار ادبیات مدرن روسی اشاره کررد ( .)Jobst, 2015: 7همچنرین کریمره از نظرر

مذهبی برای روسها منطقهای مقدس است؛ زیررا فرمرانروای برزر روس کرییرف 1،والدیمیرر
0
کبیر 0،پس از پذیرش مسیحیت در سال  ،311نیین مرذهبی غسرل تعمیرد را در «ترسونسروس»
شهری باستانی واقع در کریمه بهجای نورد و پس از تکفیر متقابل پاپ ر «لِئوی نهم» 5و پاتریاک
قسطنطنیه 9به رهبری «می ائیل سِروالریوس» 7در سال  8350و به وجود نمدن مذهب ارتردکس،

1

وی نیز به این مذهب گروید و فرایند ارتدکسسازی مرد روس کییف را نغاز کرد .امرروزه نیرز
اس ر وهای کریمرره (روسهررا ،اوکراین ریهررا و بلغارهررا) بیشررتر پی ررو کلیسررای ارترردکس شرررقی
هستند ).(Korpela, 2001: 9-10

در س نرانی پوتین نیز این اهمیت فرهنگی ،تاری ی و مذهبی شبهجزیرۀ کریمه را میتروان
بهروشنی دید که کریمه را تاستگاه فرهنگ و تمدن روسیه و ب شری جداناپرذیر از فدراسریون
روسیه دانسته که در طول تاریخ در هن و قلب مرد روسریه ریشره دوانرده اسرت« .همره در
کریمه از تاریخ و غرور مشترک ما صحبت میکنند؛ کریمه در ترسونسوس باستانی قررار دارد،
جایی که شاهزاده والدیمیر در نن غسل تعمید کرد .این منطقهای مقدس اسرت کره برر اسراس
فرهنگ ،تمدن و ارزشهای انسانی از پیش تعیینشده ،مرد روسیه ،اوکرراین ،روسریۀ سرفید و

شهرهای سواستوپول ،بالک وا 3و کرچ 83در شبهجزیرۀ کریمه را متحد کرده ،همره ایرن منراط
برای ما عزیز است و نماد شکوه ،شجاعت و عظمت نظامی روسیه هستند» .(Putin, 2014 (a):
) 2از دیگر عاملهای پیونددهندۀ دو جامعه ،میتوان به پیوندهای قومی ،ناادی و زبانی اشراره
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کرد .بیشتر مرد شبهجزیرۀ کریمه همانند مرد روسیه از نرااد اسر و هسرتند؛ زیررا تقریبرا 93
درصد جمعیت نن روستبار و  15درصد نیز اوکراینی هستند .همچنرین بریش از  13درصرد از
جمعیت این شبهجزیره با وجود معرفی زبان اوکراینی در سرال  8313بره عنروان زبران رسرمی
شبهجزیرۀ کریمه ،به زبان روسی صحبت میکنند و زبان اوکراینی تنها در نامهنگاریها رسرمی
و اداری استفاده

میشد ).(Bocale, 2015: 4

همۀ این پیوندها موجب شده است تا بین جامعۀ روسیه و جامعۀ شبهجزیرۀ کریمه هرویتی
مشترک شکل بگیرد و از ننجا که ویاگیهرای هرویتی هرر جامعره از عامرلهرای تعیرینکننردۀ
سمتوسوی اتحاد با سایر کشورها هستند ،بنابراین میتوان این ویاگیهرا را عامرل نزدیکری و
اتحاد میان روستبارهای اوکراین از جمله مرد شبهجزیرۀ کریمره برا روسریه در طرول بحرران
دانست؛ اتحادی که بهدنبال بهکارگرفتن سیاستهای ضد روسی از سوی دولت جدید اوکرراین
مانند باطلکردن نزادی صحبتکردن به زبان روسی در شبهجزیرۀ کریمه مصوب سرال  1381و
اجباریکردن زبان اوکراینی بهعنوان زبان رسمی ،استحکا بیشتری یافرت ).(Fischer, 2014: 2
بهشکلی که در پی تشدید تنشها و اقدا های تشونتنمیز ارتش اوکراین در مناط شرقی این
کشور ،روستباران اوکراین تواسرتار کمرک از سروی روسریه شردند .همچنرین هرمراسرتا برا
سیاستمداران روسیه ،مشروعیت دولت جدید اوکراین را زیر سؤال بردند و نن را نتیجۀ کودتا
دانستند .در همین رابطه ،میتوان به ارزیابی پوتین از رویدادهای در اال جریان در شبهجزیررۀ
کریمه اشاره کرد که عنوان میکند« :بهطور طبیعی کسانی که م رالف کودترا بودنرد تهدیرد بره
سرکوب شدند .با توجه به اینکه زبان و تط روسی از اول در کریمه رایج بوده اسرت ،سراکنان
کریمه برای دفاع از اقوق و زندگی تود و برای جلوگیری از رویدادهایی که اتفاق میافتراد و
هنوز هم در کییف ،دونتسک 8،تارکیف 1و دیگر شهرهای اوکراین در جریران اسرت برهطرور
طبیعی از روسیه کمک تواستند؛ ما نمیتوانیم به این درتواست بیتوجه باشیم ،ما نمریتروانیم

کریمه و ساکنانش را رها کنیم .این یک تیانت است».

)(Putin, 2014 (b): 1

این رویداها و درتواست روستباران اوکراین از روسیه ،به گسترش بحران دامن زد ،زیررا
روسیه به بهانۀ دفاع از اقوق شهروندان روستبار شرق اوکرراین ،ابتردا شربهجزیررۀ کریمره را
اشغال و بهدنبال نن پس از برگزاری همهپرسری در  89مرارس  1380بره پیوسرتهسرازی نن بره
فدراسیون روسیه اقدا کرد .همهپرسیای که با موافقت بیش از  39درصد مرد کریمه برهدلیرل
1. Donetsk
2. Kharkiv
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ارزشها و هنجارهای مشترک میان دو جامعۀ روسیه و کریمره همرراه شرد .پروتین نیرز در 81
مارس در اکمی به رسمیت شناتتهشدن استق ل شربهجزیررۀ کریمره را تأییرد کررد و در 18
مارس ،یک روز پس از موافقرت مجلرس نماینردگان روسریه (دومرا) بره پیوسرتن شربهجزیررۀ
کریمه به فدراسیون روسیه ،مصوبه پارلمان روسیه در مورد پیوسرتهسرازی شربهجزیررۀ کریمره
به تاک این کشور را ام ا کرد و ایرن پیوسرتهسرازی از نظرر قروانین روسریه رسرمیت یافرت
(.)Mahkouei, 2018: 209

بنابراین همانطور که تبیین و بررسی شد ،اقدا اتحادیۀ اروپا به واردکردن اوکراین بهعنوان
یکی از مناط اائل و تارج نزدیک برای روسیه به این اتحادیه و زمینرهسرازی بررای ا رور
ناتو در کنار مرزهای امنیتی روسیه ،با توجه به موقعیت و اهمیت ژئروپلیتیکی ،ژئواسرتراتایکی،
ژئواکونومیکی و هویتی اوکراین بهویاه شبهجزیرۀ کریمه بررای روسریه ،تهدیردی جردی علیره
امنیت و منافع ملری ایرن کشرور قلمرداد شرد؛ در نتیجره ،روسریه بررای رفرع ایرن تهدیردها و
بازگرداندن توازن قدرت ،ضمن بیثبراتکرردن اوکرراین و اشرغال و سررانجا پیوسرتهسرازی
شبهجزیرۀ کریمه به فدراسیون روسیه به گسترش همکاریهای نظرامی و اقتصرادی برا چرین و
تقویت توان نظامی تود اقدا کرد .از سوی دیگر ،پیوندهای تاری ی ،زبرانی ،قرومی ،نراادی و
مذهبی بین دو جامعۀ روسیه و شبهجزیرۀ کریمه که سبب به وجودنمدن هویرت مشرترک میران
دو جامعه شده است هم در گسترش بحران و هرم در موفقیرتنمیزبرودن پیوسرتهسرازی نقرش
مهمی ایفا کردند .در واقع ،این ارزشها و هنجارهای مشترک بود که به روسیه ایرن توانرایی و
اجازه را داد تا با موفقیت این شبهجزیره را به فدراسیون روسیه پیوسرته سرازد و چنانچره ایرن
اشتراکها و پیوندها میان دو جامعه وجود نداشت ،روسیه به نسانی موف به این پیوسرتهسرازی
نمیشد؛ زیرا نمیتوان یک منطقه جغرافیایی به وسرعت اردود  19هرزار کیلرومتر مربرع و برا
جمعیتی بیش از دو میلیون نفر را به سادگی و بررت ف تواسرت مررد نن منطقره بره منطقرۀ
دیگری پیوسته

ساتت.

نتيجه
در این نوشتار کوشیدیم تحلیلی جامع از دلیلها و عاملهای پیوستهسازی شبهجزیرۀ کریمه بره
فدراسیون روسیه برا اسرتفاده از دو نظریرۀ واقرعگرایری تردافعی و سرازهانگراری ارائره دهریم.
واقعگرایی تدافعی اقدا های روسیه را در چارچوب فرایند قدرت و رفع تهدید روسیه بهوسیله
گسترش و توسعۀ ناتو و اتحادیۀ اروپا به مرزهای روسیه توضیح میدهد .بنابر گزارههرای ایرن
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نظریه ،روسیه برای جلوگیری از ع ویت اوکرراین در اتحادیرۀ اروپرا کره در صرورت وقروع،
زمینهساز ا ور ناتو در کنار مرزهای امنیتی روسیه و همچنین افزایش قردرت همسرایۀ ترود
میشد ،ضمن بیثباتکردن اوکراین و اشغال و سرانجا پیوستهسرازی شربهجزیررۀ کریمره بره
فدراسیون روسیه ،به گسترش همکاریهای نظامی و اقتصادی با چرین و تقویرت تروان نظرامی
تود برای رفع این تهدیدها و بازگرداندن توازن قدرت اقدا کرد .روسریه برهدلیرل موقعیرت و
اهمیت ژئوپلیتیکی ،ژئواستراتایکی ،ژئواکونومیکی و هویتی اوکراین نمیتوانسرت اجرازه دهرد
این کشور به مکانی برای پایگاههای نظامی غرب تبدیل شود کره در صرورت وقروع ،امنیرت و
منافع ملی روسیه با تطر جدی روبهرو میشد .از سویی ،وجود هنجارها و ارزشهای مشرترک
میان جوامع روسیه و شبهجزیرۀ کریمه مانند پیوندها و اشتراکهرای تراری ی ،مرذهبی ،قرومی،
ناادی و زبانی که از مهمترین عاملهای تأثیرگذار بر تعیین هویرتهرا و شرکلگیرری اتحادهرا
هستند موجب تل هویتی مشترک میان ننها شده است؛ هویت مشترکی که هرم در گسرترش
بحران و هم در موفقیتنمیزبودن پیوستهسازی نقش مهمی ایفا کررد؛ زیررا برا شرروع بحرران و
گسترش نن بهواسطۀ تشدید تنشهای ناشی از بهکارگرفتن سیاسرتهرای تبعریضنمیرز و ضرد
روسی دولت جدید و نیز اقدا های تشونتنمیز ارتش اوکراین در مناط شررقی ایرن کشرور،
روستباران اوکراین همراستا با جهتگیریهای رهبران روسریه ،اکرم بره مشرروعیتنداشرتن
دولت جدید دادند و نن را برنمده از کودتا دانستند و تواستار کمک روسیه شدند .روسریه نیرز
نهایت بهرهبرداری را از این درتواست و رویدادها کرد و ابتدا شبهجزیرۀ کریمره را تصررف و
سپس با برگزاری همهپرسی که با رأی مربت اکرریت قریب به اتفاق مررد کریمره همرراه برود،
این شبهجزیره را به فدراسیون روسیه پیوسته ساتت .رأی  39درصدی که این پیوستهسازی را
امکانپذیر ساتت ،نتیجۀ ارزشها و هنجارهای مشترک میان دو جامعۀ روسیه و کریمه بود .در
واقع ،این ارزشها و هنجارهای مشترک بین دو جامعه بود که به روسیه این توانایی و اجازه را
داد تا با موفقیت این شبهجزیره را به فدراسیون روسیه پیوسته سازد .بنابراین در کنار علتهرای
مادی مؤثر بر پیوستهسازی شبهجزیرۀ کریمه به فدراسیون روسیه ،باید به دلیلها و عامرلهرای
غیرمادی مؤثر در این پیوستهسازی نیز توجه کرد تا به درکی جامع و درست از علتهای اقردا
دولت روسیه به پیوستهسازی شبهجزیرۀ کریمه به فدراسیون روسریه و دلیرلهرای موفقیرت نن
دست یافت.
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