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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 geo-

economic 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 post-

independence 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. 
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 سازي  پيوستهي رماديغهاي مادي و  ها و عامل تحليل دليل
 به فدراسيون روسيه جزیرة كریمه شبه

 یئعلی موسا
 دانشگاه اصفهان الملل،دانشجوی دکتری روابط بین

 اهلل یزدانی عنایت

 جوهای، سن، یات سان نشگاهدا الملل بین مطالعات مدرسه الملل بین روابط دانشیار و الملل، دانشگاه اصفهاندانشیار روابط بین
 چین

 محمدعلی بصيري
 الملل، دانشگاه اصفهاندانشیار روابط بین

 (81/30/8033تاریخ تصویب:  -03/30/8031)تاریخ دریافت: 
 

 چکيده
دوران  دیرسر  ینظرر مر   به ،و پایان منازعات شرق و غرب 8338در سال  فروپاشی اتحاد شوروی بعد از

اما تنها بیش از دو دهه از سقوط دیوار برلین نگذشرته برود کره شررایط      صلح و امنیت فرا رسیده باشد؛
اوکرراین   ۀغرب و روسیه در اوکرراین بره امایرت از ب شری از جامعر      ،تغییر کرد که دوباره یا گونه به
جزیرۀ کریمه  شبه سازی پیوستهروی یکدیگر قرار گرفتند. روسیه پس از گسترش بحران، تصمیم به  هروب

مررد  نن   یدرصرد  39موافقت ی که با پرس روسیه گرفت و پس از اشغال و برگزاری همهبه فدراسیون 
. پیوسته سراتت جزیرۀ کریمه را به فدراسیون روسیه  طور رسمی شبه به 1380مارس  18، در همراه شد
 یبر اساس چرارچوب نظرر  و  یلیتحل -یفیبا استفاده از روش توص، نوشتار نیا یهدف اصل، رو از این
تصرمیم بره   چررا روسریه    اسرت کره   هرا  پرسرش  نیر به ا گویی پاسخ ،یانگار سازهیی تدافعی و اگر واقع

هررای گسررترش بحررران و  علررتبرره فدراسرریون روسرریه گرفررت  و  جزیرررۀ کریمرره شرربه سررازی پیوسررته
از نن اسرت کره    یاراک  ،مقالره  نیر از ا نمرده  دست به جینتا ست یچ یساز وستهیپبودن این زینم تیموفق
 به فدراسریون روسریه را بایرد در چرارچوب     کریمه ۀریجز شبه یساز وستهیپبه  هیوسر میتصم یها تعل
 سروی  ناتو و اتحادیرۀ اروپرا بره    ۀگسترش و توسع لهیوس بهتوضیح داد که  یدیقدرت و رفع تهد ندایفر

 ، نراادی زبانی، قومی ،تاری ی پیوندهایها و  اشتراکبه وجود نمده بود. همچنین  هیروس ی امنیتیمرزها
که هم در گسترش بحران  اند بوده یمهم های دلیلاز  جزیرۀ کریمه شبهۀ روسیه و مذهبی میان دو جامع و

 .اند داشته ینقش مهم هیروس ونیجزیرۀ کریمه به فدراس شبه سازی پیوستهبودن  زینم تیو هم در موفق
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 یی تدافعی.گرا واقعاتو، ، نجزیرۀ کریمه شبهی، انگار سازهاتحادیۀ اروپا، بحران اوکراین، 
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  مقدمه
ی غربری  هرا  اسرتان  قرار داشته است؛و غرب  روسیه رقابت ریتأث تتحها  در طول قرناوکراین 
کره  ی در ارال  .انرد  و لهسرتان مررتبط بروده    8سربور  بها یورتر به امپرا ی یتار از نظر نیاوکرا
محسروب   هیروسر  یاز امپراترور  یب شر  یطرور سرنت   جزیرۀ کریمره بره   و شبه یشرق یها استان

. اما این رقابت میان روسیه و غررب، بعرد از فروپاشری اتحراد شروروی و اسرتق ل       اند شده یم
دلیرل موقعیرت و اهمیرت     بره  نی، اوکراسو کیاز  رایز؛ چشمگیری افزایش یافت طور به اوکراین
 ،ی یارتر  های و اشتراک وندهایدلیل پ بهی و ژئواکونومیکی و همچنین کیاستراتاژئو ی،کیتیژئوپل
ی با جامعۀ روسیه، همواره برای ایرن کشرور از جایگراه تاصری     و مذهب یزبان ،ینااد ،یفرهنگ

اصرلی   هرای  هردف یکری از   گر،ید سوی از (Rywkin, 2014: 119-122).برتوردار بوده است 
درنوردن  تیشروروی، بره ع رو   اتحراد  کشورهای اروپای غربی و نمریکرا پرس از فروپاشری    

ه است تا از ایرن راه  بود 0و اتحادیۀ اروپا 1ناتو مانند یغرب ینهادها در کشورهای اروپای شرقی
برا ا رور مسرتقیم در منراط       نیهمچنر  .ها با روسیه در نینده شروند  نن دوبارۀ یمانیپ مانع هم

 نیاوکررا  ان،یر م نیر . در ا(Lukin, 2016: 94)تحکیم ب شند  زیجهانی تود را ن ۀیادشده، سیطر
ی و کیاسررتراتای، ژئوکیتیژئرروپل تیررو اهم تیررو موقع هیسرربررا رو یگیدلیررل همسررا  برره

غرب از تود نشان  سوی ارکت بهبرای که پس از استق ل  دییشد لیو تما اش ژئواکونومیکی
گرا  برداشرت، فرصرت     یشدن به نهادهرای غربر   کیو نزد هیدورشدن از روس راستایداد و در 

محردودکردن   وسیلۀ به هیروس یکیتیلژئوپ ۀکه محاصر اش یبه غرب داد تا به هدف اصل یمناسب
در (. Rutland, 2015: 130گا  بردارد ) یشتریکشور بود با سرعت ب نیا یکیتیقلمروهای ژئوپل

 ۀصرحن  ،همرواره پرس از اسرتق ل    نیتا اوکرااست شده  سببو مسائل  ها دلیل نیا همۀ نتیجه،
 رویردادهای ماننرد   یسایس یها و بحران یجد های و شاهد بروز تعارض هیرقابت غرب و روس

 .باشد 1380و بحران  1339 ی، انق ب نب1330 یانق ب نارنج
بره   جزیررۀ کریمره   شربه  یساز وستهیپهای  ۀ دلیلنیزمدر شده  انجا  یها به پاوهش یبا نگاه

ایرن   هرای  علتعد به بُ کی، تنها از ها نن بیشترکه در  میبر یم ینکته پ نیبه ا فدراسیون روسیه،
بحرران   نظریره، که برا اسرتفاده از چنرد    هم  ییها پاوهشو در  شده است  پرداتته سازی پیوسته
و  جزیررۀ کریمره   شربه  یساز وستهیپهای تصمیم روسیه به  ؛ میان علتاند کردهتحلیل را  نیاوکرا
وجود نردارد.   پیوستگی منطقی ی،ساز وستهیپبودن این زینم تیموفقهای گسترش بحران و  علت
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 -یفیبرا اسرتفاده از روش توصر    ترواهیم  مری  نوشتار نیادر ، ها هم اظ نیابا توجه به  نیبنابرا
از جرامع   یلر یتحل ی،انگار سازهنظریۀ  ویی تدافعی گرا واقعو بر مبنای چارچوب نظریۀ  یلیتحل 

در  .یمارائره دهر  به فدراسیون روسیه جزیرۀ کریمه  شبه سازی پیوسته یرمادیو غ یماد های تعل
 انجا  شده است. یا روش کتاب انه ی عات بر مبنااط یگردنوراین نوشتار 

 

 چارچوب نظري
. برای بررسری ایرن دو   اند بودهی دتیل رمادیغهای مادی و  در بحران اوکراین دو دسته از عامل

برای تبیین نظرری نقرش    8یتدافع ییگرا واقعایم: از نظریۀ   دو نظریه استفاده کرده بُعد بحران، از
ی رمراد یغهای  برای تبیین نقش عامل 1یانگار سازهبحران و از نظریۀ  های مادی در شروع عامل
 بره فدراسریون روسریه.    جزیرۀ کریمه شبه سازی پیوستههای موفقیت  گسترش بحران و علتدر 

الهرا  گرفتره اسرت و در     یری گرا است که از مکتب واقرع  یساتتار ای یهنظر یتدافع ییگرا واقع
استفاده  ییگرا واقع یها نشیاز ب الملل نیروابط ب حیدر توضو فراتر از نن  یتارج استیس نییتب

 یاصرل  گریهرا را براز   دولت ،ییگرا واقع های شکل گریمانند د زین یتدافع ییگرا کرده است. واقع
 اریر را در اتت ینظرام  یرویر که همواره انحصرار ن  دانسته ییو داور نها الملل نیب استیس ۀصحن

 ۀهرا را نتیجر   منط  رفتاری سیاست تارجی دولتمچنین ه .(Ghavam, 2010: 80تود دارند )
ارداکرر  بره  دنبرال   به ،یدر روابط تارج شهیکه هم داند یعق یی سود و زیان م ۀمنطقی محاسب

 .(Ghasemi, 2012: 104) هستندسود تود  نرساند
 تیر برر اهم  او دیر . تأکاسرت  یتردافع  یری گرا واقرع  پردازان هیترین نظر از مهم 0استفان والت

 ی،و سراتتار  یسرنت  انیگرا است. والت برت ف واقع 5«قدرت ۀموازن»ی جا به 0«دیتهد ۀازنمو»
بلکره   ،زنند یدولت دست به موازنه نم کیقدرت  شیدنبال افزا بهفقط ها  معتقد است که دولت

 انیر گرا واقرع  گرر، ید بیران . بره  زنند یو دست به موازنه مشوند  میتهدیدها متحد  هیها عل دولت
 ست؛ین ابیچندان نا تیامن یعنیاست  میت توش شیوب کم یالملل نیب 9یعتقدند ننارشم یتدافع
که  یطیدر شرا فقطن واهند داشت و  یرفتار تهاجم ابند،ی یرا درم نیکه ا ییها دولت جهیدر نت

واکرنش   نیر و ا دهند یها وجود دارد نسبت به نن واکنش نشان م نن هیعل یدیااساس کنند تهد
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 زانیر سطح و م  (Walt, 1987: 12-13).است دگریموازنه و بازداشتن تهد جادیاصورت  به بیشتر
 ۀتجاوزکارانر  هرای   هردف و  ییایر جغراف یکر ینزد ،یمتأثر از قدرت انبوه، تروان تهراجم   ،دیتهد

محریط بحرران    و ترر  یقرو  ،متجاوزترتهدیدگر دولت  اندازه. هر ستا دگریقدرت تهد یااتمال
 رنرد یبگ شیموازنه را در پ استیها س دولت نکهیااتمال ا باشد،به مرزهای یک کشور  تر کینزد
 گریکرد یهرا از   برداشرت نن  ،دارد تیر ها اهم دولت انیننچه در روابط م بنابراین؛ شود یم شتریب
 ییهرا  ها در برابرر نن دسرته از دولرت    ها. دولت قدرت نن زانیاست، نه صرف م دیعنوان تهد به

  هررا باشررند منررافع نن ایرر تیرربرره امن بتنسرر یفررور یدیررکرره تهد زننررد یدسررت برره موازنرره مرر
.(Bock and Others, 2014: 104)  اقردا  بره گسرترش نفرو  و      یهرا زمران   دولرت  ،بیان دیگربه

 طیاسراس، دولرت فقرط در شررا     نیر کنند. برر ا  یکه ااساس ناامن کنند یقدرت تود م شیافزا
 .(Snyder, 1984: 28)  شود  ااضر می یمل یدر تارج از مرزها یتصور ناامن

شوند برای رفع تهدید دو راهبرد  همچنین والت معتقد است، کشورها هنگامی که تهدید می
سیاسرت   معمرول طرور   به تر فیضعی کشورهاگیرند.  متناسب با میزان قدرت تود را به کار می

 بطلر  توسرعه افتادن برا قردرت    ؛ زیرا درنندیگز یبرمرا  دکنندهیتهدی از قدرت رو دنبالهاتحاد یا 
اصرل   ترر  یقرو ممکن است در نهایت به قیمت نابودی ننان تما  شود. در االی که کشرورهای  

ی رویکررد  ها گزاره. در ادامه (Dehghani Firouzabadi, 2015: 235)گیرند  توازن را در نظر می
ی در ایرن بحرران قابلیرت    رمادیغهای  کنیم که برای تبیین نقش عامل ی را بررسی میانگار سازه

 دارند. بیشتری
سروی   بره  یتوجره اصرل   شرود،  یمر  ادیر  هیر عنوان فرانظر که از نن به یانگار سازه کردیدر رو
 یها و هنجارهرای اجتمراع   فرهنگ، زبان، ارزش ،یردولتیغ گرانیقدرت، باز یرمادیابزارهای غ
و رفترار   8تیر داتلى که برا هو  ۀو جامع استیفرهنگ، س های ویاگی کوشد می و متمرکز است
(. Abdullah Khani, 2011: 56) کنرد  یبررسر را  کنرد  یمر  دایجهانى ارتباط پ ستایدولت در س

نن در سره مفرروض    هرای  ۀ شرکل هم یول ،شود یم میتقس یبه انواع م تلف یانگار سازهاگرچه 
اسرت   نیر ا یانگرار  سازه ۀشناسان یمهم هست ۀگزار نیمشترک هستند: ن ست یشناس یهست یاصل

معنرا کره    نیدارنرد؛ برد   تیساتتارهای مادی اهم ۀانداز به زینکه ساتتارهای فکری و هنجاری 
که چگونه  کنند یم نییگفتمان تع و فرهنگ، زبان، مذهب مانند یا هنجاری و انگاره یساتتارها

گرزاره،   نیدومر  . (Reus-Smit, 2002: 487-498)کننرد  ریرا تفسر  شران  یکنشرگران محریط مراد   
و  نیری در تع یهنجرار  یمعنا که سراتتارها  نیبد ؛استمتقابل کارگزار و ساتتار  دنیب ش قوا 

                                                           
1. Identity 
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و  هرا  هیر رو گرر، ید یاز سو یول ،دارند یلیسازنده و تکم یو منافع کشورها نقش تیهو فیتعر
  دارنررد کننررده نیرریتع یسرراتتارها نقشرر نیررا رییرردر افرر ، اسررتمرار و تغ زیررکررردار کشررورها ن

.(Wendt, 1999: 96-127) هرا   هستند که به منافع و کنش ها تیهو نیگزاره، ا نیبر اساس سوم
 یبرر اسراس سراتتارها    زیر ن تیو اساس منافع هستند و تود هو هیپا ها تیهو .دهند یشکل م
 نکره یکرردن ا  مشر    برا  هرا  تیر . هوردیر گ یشکل مر  8یاال هان نیصورت ب و به یو فکر ی هن

زمران   هم ها تی. هوکنند یم جابیها را ا از منافع و کنش یا مجموعه هستند؛ یو چ یکشورها ک
هسرتند کره بره     الملل نیب استیهنجاری س یالگوها نیو ا دهند یقوا  م یعق ن یها نشیبه گز
هرا   نن یجدا از بستر اجتمراع  یعنیماهوی،  یبه شکل توان یرا نم ها تی. هودهند یها شکل م نن
 یمعران از  یا عنروان مجموعره   به دیهستند و با 1یا اموری رابطه ی اتشکل  به ها نکرد؛ ن فیتعر

 ای عنروان ابراه   بره  یعنر ی گرران یانرداز د  کنشگر با درنظرگرفتن چشم کیشوند که  درنظر گرفته
از ترود را در   یتاصر  یهرا  برداشرت  ،یاجتمراع  یها تی. هودهد یبه تود نسبت م 0یاجتماع

و بره   کننرد  یمر  دیر تول یمنرافع تاصر   ،بردین وسریله   ؛دهنرد  یکنشگران نشران مر   ریرابطه با سا
هر  یگر،د بیان(. به Moshirzadeh, 2004: 124-125) دهند یشکل م یگذار تاسیس های میتصم
کره ترود،    کند یم جابیرا ا یمل ینقش ،کند یم فیتود تعر یکشور برا کیکه  یتاص تیهو

 کنرد  یمر  نیری نن کشور را تع یجتار استیرفتار س ،یمنافع مل نیرا در بردارد و ا یمنافع تاص
(Dehghani Firouzabadi, 2013: 50ا .)بدانرد؛  « یگرید»دشمن  ایتود را دوست  ،«تود» نکهی

کره   دهرد  یمر  حیتوضر  0ونرت  زمینره  نی. در همکند می جادیها ا نن انیدر تعامل م یادیتفاوت ز
فرسرتند و   یمر  «یگرر ید» یبررا  یا دارد نشرانه  تیکه از وضع یبر اساس برداشت «تود»چگونه 

 نیر و برر اسراس ا   کنرد  یمر  ریتفس تیز وضعبرداشت تودش ا ینشانه را بر مبنا نیا «یگرید»
دشرمن   ایر عنوان دوست  به یگریتود و د تیتعامل است که هو نیدر ا و دهد یپاسخ م ریتفس
و پاسخ هستند که  ریع مت دادن، تفس یندهایفرا ی،. پس اعمال اجتماعردیگ یشکل م بیرق ای

 ,Moshirzadeh) دهد یرخ م یاجتماع یریادگیو  شود یها شناتت مشترک تل  م نن ستردر ب

عنروان   بره  تیر هو نیر و ا یابنرد  می تیهو ،یجمع ی(. کنشگران با مشارکت در معان332 :2011
. هرچره  نورد یها را به وجود مر  نن یو رفتار یزشیانگ یها شیگرا ،یالملل نیکنشگران ب ویاگی
 ،باشرد ترشیسرانی ب  و هرر چره نراهم    شتریباشد همکاری ب شتریکنشگران ب نیب ها تیسانی هو هم
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متفاوت و متحول هستند کره   یها تیهو نیا ،دیگر  یانب تواهد بود. به  شتریب زیااتمال منازعه ن
 ,Asgarkhani and Mansouri Moghadam) دهنرد  یکنشرگران شرکل مر    یبه منافع و رفتارهرا 

2010: 204). 
مهرم   یعو اجتمرا  یاسیس ،ی یتار ،یفرهنگ های عامل ،یتمدن یها سازه ،انگاران سازه یبرا

 یچگرونگ  جره ینت هرا و در  دولت تیبه هو یده پررنگ در شکل ینقش ها عامل نیا رایهستند؛ ز
و برر   کننرد  یمر  جراد یا «ینیب جهان» ینوع ها نیا .دارند ندهایبرن یها و الگوها منافع دولت نییتع

 نیر او از ننجرا کره    .(Moshirzadeh, 2004: 125) گذارنرد  یاثرر مر   یالمللر  نیتعامل ب یالگوها
 نتیجرۀ و  سرتند ین شرده  نیری تع پریش از  ییهرا  دهیر و پد برند یبه سر م ریمتغ تیدر وضع ها عامل

و  هرا  تیدر هو رییتغ سبب، ها عامل نیدر ا رییهرگونه تغ بنابراینهستند؛  یاجتماع یعملکردها
 .(Ghavam, 2010: 224) شود یم یالملل نیب املتع یها و الگوها منافع دولت جهینت در

دسرت بره   هرا   چرا دولرت  نکهی، برای فهم ایی تدافعیگرا واقع کردیبر اساس رو یلطور ک به
که از سوی یک بازیگر قدرتمنرد متوجره    توجه کردتهدیدهایی به  دیبا، زنند یماتحاد و موازنه 

هنجارهرا و  ایرن   ی،انگرار  سرازه  کررد یبر اساس رو و منافع و امنیت ملی یک دولت شده است
از هسرتند کره   ی و قروم  یزبران  ،یمرذهب  ،یفرهنگر  ،ی یتار یوندهایپ مانند  مشترک یها ارزش
 نیر ا رایر ز ؛نینرد  شرمار مری   بره اتحادها  یریگ روابط و شکل شیچرایی افزا یها ترین عامل مهم
 ها دارند. منافع و کنش نییتع یکشورها و چگونگ تیبه هو یده پررنگ در شکل یها نقش عامل
 

 روسيه و تهدید غرب

اساسی روسیه از قرن هفدهم تاکنون مسئلۀ غرب بوده اسرت؛ ایرن دغدغره     یها دغدغهاز یکی 
 تروان  یمبارزتر شده است. این موضوع را  8338در دوران اتحاد شوروی و پس از سال  اهیو به
این کشور در مرورد غررب و تهدیرد     رهبران دگاهیو د یاسناد رسمهای فکری،  وسیلۀ مکتب به

هرای فکرری روسریه،     در میان مکترب ملی این کشور درک کرد. امنیت و منافع  هیعلناشی از نن 
شکل واضح و گسرترده بره تهدیرد     بههایی هستند که  ترین مکتب گرایی مهم اوراسیاگرایی و ملی

 کنیم. را بررسی می ها نن. در ادامه اند پرداتتهغرب 
 

 الف( اوراسياگرایی
در نن  طرفرداران ایرن مکترب   از  ریایبسر . شکل گرفرت  8313 ۀدر ده ییاگرایاوراس ی مکتبها هیپا
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 اسرت و  ییایو نسر  ییکشوری اروپا هینظر بودند که روس نیبر ا 8طرفداران نااد اس و، همانند زمان،
؛ بنرابراین  گرفته شود دهیناد ایدر نس هیاز منافع روس یب ش شود یبه اروپا موجب م جانبه کی کردیرو
ها فرهنرگ   نن ،در واقع .کند جادیبودن تود تعادل ا ییو اروپا ییاینس نیب دیبا هیروس کردند یم دیتأک

 هرای  یاگری و و یزهاکه تما دانستند میاز هر دو  یزبلکه متما یی،اروپا یا یاییرا نه نس ایاوراس تیو هو
ظهرور نظرا     علرت به یریگ دهه پس از شکل یک یکک س یاگراییاوراس مکتب. داردتاص تود را 

امرا بعرد از    ،(Fallah, 2010: 65-66رانرده شرد )   یهبه ااشر  یانجنگ دو  جه یانپس از پا یدو قطب
درنوردن  یتبره ع رو   بررای کشورهای اروپای غربری و نمریکرا    یطلب فرصت وانح ل بلوک شرق 

 بررای اروپرا   یرۀ همچرون نراتو و اتحاد   یغربر  یبه نهادها شوروی اتحاد یافته استق لتازه  یکشورها
درنوردن  یتناتو در جهت به ع رو  اقدا  مانندبا روسیه در نینده ها  نن دوبارۀ یمانیپ از هم جلوگیری
 در کره  را غررب  برا  کشرور  این تعاملکه  8333 سال در  لهستان و  مجارسرتان چررک، های جمهوری
 وارد را برود  0رفیکروز  ننردره  و 1یلتسرین  بروریس  چون گرایانی غرب توجه مورد 8333 دهۀ اوایل
 هرای  اندیشره  دوبرارۀ  ظهرور  بررای  مناسرب  بستری و ف ا تا شد سبب جهینت در. کرد جدی چالشی

 نیرد  فرراهم  روسریه  گذشرتۀ  قردرت  دوبرارۀ  بازیرابی  جهت در نو شیو رو یکردبا رو اوراسیاگرایانه
(Hedayati Shahidani and Rezapour, 2016: 136.) 

ج ترار  ۀکشرور در محردود   نیر منرافع ا  ااف  که یروس یامپراتور یها شبکه جادیاعتقاد به ا
ۀ دیر ا یاز ارکران اصرل  د باشر  کرا ینمر ۀمتحرد   االتیر ا 5کیر تمردن نت نت  یبررا  ییهمتا و 0کینزد

 یسرنت  طیو محر  هیروسر  راثیر م ایاوراسپیروان این مکتب، منطقۀ  دیدگاهاز  یی است.اگراینواوراس
 تباران ساکن در از روس تیمناط  و اما نیتسلط بر ا است الز  پس ،شود یممحسوب ها  روس
بردون   یهمان نوسراز  ایشده  میاف  ترس به دنیرس برای نی. همچنردیقرار گ تیدر اولو رهدوبانن 
 3یغربر  نوگراییو  1لیبرالیسم تیماه که 7(یساز یقرن ااضر )جهان 9امپریالیسماز  باید شدن، یغرب
دارد و  زیسرت  غررب . بنابراین این مکتب رویکرردی  (Abolhasani, 2017: 20-21) شود زیپره دارد
و تهدیردی اساسری علیره روسریه از ناایرۀ       ربغو  هیروس نتمد میان یدائمی ت ادد است معتق

 نیر بر ا بمکتاین  متفکران هایی،دیتهد نیچن یساز یتنروجود دارد و برای  غرب و نهادهای نن
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ید ع وه بر افزایش تروان ترود در جهرت مقابلره و رفرع تهدیردهای غررب،        با هیباورند که روس
تا مرانع از بره ع رویت     دهد لشک یشورو اتحاد ی پیشینها یجمهور با ینظام   -یاسیس یائت ف

 :Dehghani Firouzabadi and Moradi, 2016شرود ) در نهادهای غربی  ها یجمهوراین  درنمدن

در منطقۀ تارج نزدیرک   بیرق یبدر واقع، به باور پیروان این مکتب، روسیه باید تنها بازیگر (. 33
 واهد در این منطقه مداتله کند، تهدیدی برای روسریه محسروب   بگری که باشد و هر بازیگر دی

 سریع واکنش نشان دهد. ،شود و روسیه باید برای رفع این تهدید می
 
 ییگرا یملب( 

شباهت بسیار زیادی با اس وگرایان قرن نوزدهم دارد که در پی یافتن هویتی  انیگرا یملدیدگاه 
ظهور  هیروس 8یدر دوما شتریب گرا یگفتمان ملو غرب بودند. جدا از شرق  ،برای روسیه متمایز
ترین هدف طرفداران این گفتمان،  مهم است. 1ینفسکیریژ گفتمان نیا تیترین ش ص مهم .کرد
 ۀکشرور را بره رتبر    نیر ابرنامرۀ اصر اات در روسریه     ها نناست. به نظر  هیقدرت روس یایاا

ۀ منرافع روسریه باشرد    کننرد  نیترأم از ننکره  بریش  دو  در جهران تنرزل داده و    ۀدرج یکشورها
 یبررا  یابرزار  را نیز با غرب هیروس یتیامن یها یهمکار همچنین. استمنافع غرب  ۀکنند نیتأم
مبتنری   انیر گرا غرب ای که ایدۀ  گونه به ؛دانند یمغرب  یها برنامه شبردیو پ هیغرب در روس نفو 
 ,Koolaee) دانند یم غربی از سو هیروس ۀبر محاصر یانیپا ۀبه ناتو را نقط روسیه ع ویت بر

بازگشرت بره    :سرت مروارد ا   این انیگرا یمل یها ترین نرمان مهمطور کلی،  . به(252-253 :2013
قردرت   بازگردانردن  ،یو ترزار  یشرورو  ۀ اتحاددور مظاهر یایاا ،یشورو ۀ اتحاددور عظمت

، انررهیتاورم و انبالکررۀ برره مسررائل منطقرر هیورود روسرر ،جداشررده یهررا یمسررکو در جمهررور
 :Umland, 2008) کرا یبرا نمر  و تعارض منرافع  تیضدو  و هند نیبا چ یراهبرد یها یهمکار

 زیه نشدمنتشر یو اسناد راهبرد یروس های از س نان مقا  ،یفکر یها ع وه بر مکتب (.33-38
 .داند میتود  یمل تیامن هیبالقوه عل یدیرا تهد اتحادیۀ اروپاو ناتو  ه،یکه روس دریافت توان یم

در رابطره برا گسرترش نراتو ایرن       8331 پیشین روسیه در سال ۀرتارجیوز 0،وانفیا گوریا
 ؛از نن عبور کررد  دیوجود دارد که در روند گسترش ناتو نبا یتط قرمز» :دهد یمچنین هشدار 

 چنانچه از .کند یعبور م کیبالت یها و دولت سود کشورهای هم یامتداد مرزها ازتط قرمز  نیا
در ارتبراط برا    هیروسر  تدبیرهایظهور تواهد کرد و  یدیجد طیتط قرمز عبور شود، شرا نیا
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 (.Dehghani Firouzabadi and Moradi, 2016: 34-35) «شکل تواهد گرفرت  یتیوضع نیچن
 هیروسر  جمهرور  سیرئر  1،نیپروت  ریر میوالد ،1337در سال  8خیمون یتیدر کنفرانس امنهمچنین 

بره   توانرد  یکرده بود که م فیو تطرناک توص زینم کیتحر یرا عمل شرقسوی  گسترش ناتو به
 یامرر  ،هیروسر  یمرزهرا سروی   نراتو بره   شرتر یگسترش هرچه ب» وارد کند.اعتماد متقابل تدشه 

 سرران نراتو   نشستسال بعد در  کی(. درست Putin, 2007: 2« )است زینم کیتطرناک و تحر

ا رور   هیروسر » :دهرد  مری هشردار   وبراره د هیروس جمهور سیرئ 0در ب ارست، 1331در سال 
در  .(:Putin, 2008 1) «کنرد  یم یتلق دیتهدرا تود  یمرزها کنار در یاتحاد نظام کیقدرتمند 

 مران یدر پ نیاوکررا  تیع رو  یرسرم    قرار بر اع ،سران ناتو در ب ارست نشستدر  قتیاق
 دیر برر تهد  یمبنر  ی. اتبرار فتراد ا  یر ناتو گذاشته شده بود که با م الفت نلمان و فرانسه به تعو

 نیاوکررا  تیدر صورت ع رو  کند یم دیکه تهد داردوجود  1331در سال  توسط پوتین 0بوش
 یهرا  در سرال  نیچنر هم هیدولت روسر  تواهد رفت. انیاز م نیاوکرا تیناتو، موجود مانیدر پ
 یبغر یتود را در نهادها راهبردی گانیهمسا تیاست که ع و کردهواضح اع    طور به ریات

 ۀاروز »ترارج نزدیرک را    ۀمنطقزیرا روسیه (. Mearsheimer, 2014: 2-3تحمل ن واهد کرد )
ااصرل  برا  برازی   ،گونه رقابت با غررب در نن  داند که هر تود می 9«نفو  ۀاوز»و 5«منافع ویاه
 .است 7جمع صفر
 ونیفدراسر  ینظرام  نیرین  یو بازتاب نن را به استرنا هیروس دیتوردن توازن قوا و تهد برهم

را دشرمن محسروب    ینهراد  ایر کشرور   چیه هیکه در نن روس 8330 در سال هشدمنتشر 1هیروس
هرا   مشاهده کرد کره در نن  نشکارا هیروس ونیفدراس یاسناد راهبرد گریدر د توان یم را کند ینم

نرا    هیروسر  تیامن یبرا یجد یچندجانبه و تطر یدیعنوان تهد به یغرب یو نهادها کایاز نمر
 ،یکر یدر اتحراد فرانت نت  ینظرام  ظرفیرت  تیر تقو هرای  شرکل در  دهایر تهد نیر . اودش برده می

ی بازمانرده  کشورها تیع و سرانجا و  هیروس یناتو به مرزها ینظام یشدن ساتتارها کینزد
Bäuml :2016 ,) شود یناتو و اتحادیۀ اروپا ت صه م مانند یغرب یدر نهادهای واز اتحاد شور

که  شود می  و اسناد  کرشده، به توبی درکها  های مکتب رفتن مفروضبنابراین با درنظرگ (.28

                                                           
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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کشورهای تارج نزدیک  درنمدنروسیه، نمریکا و ناتو و هرگونه ارکت در جهت به ع ویت 
ی غربی را تهدیدی جدی علیه امنیت ملری ترود و مسرتلز  پاسرخ فروری و جردی       نهادهادر 
 .داند یم

 

جزیارة كریماه باه     شابه  يسااز  وساته يپدر  يرمااد يغ ي مادي وها نقش عامل ينظر نييتب
 هيروس ونيفدراس

 نوالئبرا مسر   8چیانوکووپس از تمایل دولت اوکراین برای ع ویت در اتحادیۀ اروپا و تواف  یر 
که برر اسراس    1380گا  به اتحادیۀ اروپا در نوامبر  به د گا وطرح وربرای ام ای  اتحادیۀ اروپا

و  یدر مسرائل ترارج   نیو واردکردن اوکرا ییگسترش همگرا نن، اتحادیۀ اروپا تواهان 0 بند
گرایانۀ اوکراین را  غرب روسیه این ارکت ،((eeas.europa.eu, 2014: 7بود  هیاتحاد ی اینتیامن

در نتیجره   در چارچوب تقابل کلی با غرب ارزیابی و نن را تهدیدی علیه امنیت تود تعبیر کرد.
کشرور بره    نیر ا وسرتن یکه تواستار پ نیمرد  اوکرا تیرو برت ف تواست اکر هیفشار روس با

نامه را  موافقتاین اع   کرد که  یتوانیدر ل 1380نوامبر  18در  چیانوکووبودند، ی اتحادیۀ اروپا
 و تظراهرات  برپرایی  باعر   وزده شرد   چیانوکوویر بحران توسرط   ۀجرق . بنابراینکند یام ا نم
بحرران گسرترش    ،یاریشدن بس یاه با کشته و زتمسه م طولدر  .شد کشور این در ها اعتصاب

فرانسه، نلمان و لهستان ت ش کردند از گسرترش بحرران    یها دولت 1380سال  میانۀ. در افتی
(. Cross and Karolewski, 2017: 2-3)کننرد   داروا مرذاکره و دولت و م الفان را به  یریجلوگ
و   رت یگر هیتلع و به روس یجمهور استیر سمتپارلمان از  یبا رأ چیانوکووی باره کی اما به

 یبررا وی  لیر برا اعر   تما   و شرد  دهیر موقت برگز جمهور سیعنوان رئ به 1نفیالکساندر تورچ
 دیدر تطر دجدی  طور تود را بهو منافع  تیامن هینظر اتحادیۀ اروپا، روس قرارداد مورد یام ا
(Koolaee and Sedaghat, 2017: 208.) کره بیران شرد؛ واردکرردن     طرور  همانسو،  زیرا از یک 

 رقابرل یو غ یجرد  یدیر تهدبر اساس قرارداد مرذکور،   غرب یو دفاع یتیامن روابطدر  نیاوکرا
. از سوی دیگرر، در صرورت ع رویت اوکرراین در     شد یممحسوب  هیروس تیامن یتحمل برا

شرور را  شدن اوکراین در جنوب غربی فدراسیون روسیه که این ک اتحادیۀ اروپا با توجه به واقع
غررب محسروب   سوی  به هیروس ۀدرواز یا گونه و به دهد یمقرار  هیروس یرامونیاول پ ۀدر الق

 گراه چیها ه روسکرد. استفاده  هیروس ۀکشور برای محاصر نیا راهاز  یراات به توان یم؛ شود یم

                                                           
1. Viktor Yanukovych 
2. Alexander Turchinov  
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 Azami) کننرد  یرا فرامروش نمر   یغرب ۀدرواز مسیراز  1تلریو ه 8ناپلئون های هتلخ امل ۀتاطر

and Others, 2018: 27) .؛ کنرد  یم یباز ینقش مهم هیروس ین در تجارت انرژیاوکرا نیهمچن
 13 اردود  نن، ۀتطوط لولر  به وسیلۀو  است هیگاز روس یبرا یبازار بزرگ ییتنها کشور به نیا

اروپرا منتقرل    یبره بازارهرا   هیاز روسر  ییکشورهای اروپا یدرصد نفت واردات 75و  گاز درصد
جزیرۀ کریمه  قرارداشتن شبه ن،یفزون بر اا  (Van De Graaf and Colgan, .2017: 61) شود یم

 انیر م یقرارداد بنابر رای؛ زکند یدوچندان م هیروس یکشور را برا نیا تیاهم ن،یدر قلمرو اوکرا
 راهاز  هیو روسر  مستقر اسرت  رهیجز نیدر ا هیروس ییایدرصد ناوگان در 73 ،نیو اوکرا هیروس
ترودش را در   ییو هروا  ییایر در یبرتر اه،یس یایبه در میمستق یضمن دسترس تواند یم مهیکر

اثرگرذارتر   انره یو تاورم قرا یشرمال نفر  ماننرد  یبر مناطق یکند و ات تیربت اهیس یایاروپا و در
جزیررۀ   شبه راهاز  هیدر سور هی( روسیفن -یکی)لجست ینظام اتیعمل تیهدا نمونه، یبرا. باشد
 ریوجرود  ترا    (Rutland, 2015: 131) شرود  یمر محسروب   یبزرگ برتری هیروس یبرا ،کریمه
؛ دیر افزا یمر های دیگری است که برر اهمیرت نن    از دلیل جزیرۀ کریمه نفت و گاز در شبه میعظ

 یهرا  ا ور شررکت روسیه شاهد  عملزیرا در صورت ع ویت اوکراین در اتحادیۀ اروپا، در 
د بود. همچنین از عم  وابستگی اروپرا  تو یمرزهاکنار در  ییکاینمری ها شرکت اهیو به یغرب

و  یعر یمنابع طب ریوز 0،یدونسکو یسرگئهایی که . بر اساس نمارشد یمبه انرژی روسیه کاسته 
 ریمترمکعرب  ترا   ونیلیم 033و  اردیلیم 895 ،جزیرۀ کریمه شبهداده است  هیروس ستیز طیمح
 :TASS, 2014))د دار یگراز  عاناتیار تن مهز 133و  ونیلیم 81تن نفت و  ونیلیم 07 ،یگاز

 هرای  و اشرتراک  ونردها یدلیرل پ  بره  هیروسر  یجزیرۀ کریمه بررا  و شبه نیاوکرا ن،ی. ع وه بر ا(1
 ,Kujawa and Morkva) دارنرد  سراز  تیر هو ینقشر  یو مذهب یزبان ،ینااد ،یفرهنگ ،ی یتار

های شردید سیاسری،    ز تسارتبنابراین روسیه برای رفع این تهدیدها و جلوگیری ا. (8 :2016
اوکرراین در اتحادیرۀ اروپرا بره      ع رویت در صرورت   توانست یماقتصادی، نظامی و امنیتی که 

کرردن اوکرراین و اشرغال و     ثبرات  یبر روسیه وارد شود و بازگرداندن توازن قدرت، تصمیم بره  
 .به فدراسیون روسیه گرفت جزیرۀ کریمه شبه یساز وستهیپسرانجا  
و  هیروسر میان  راهبردیشدن اتحاد تر  یبازگرداندن توازن قدرت، عم برای هیسرو گریاقدا  د

 نیچر میان  ،و غرب هیروس انیم روابط رییو تغ کریمه یساز وستهیپبعد از طوری که  به. است نیچ
 مران یپ نیر . ادشام ا  نیبه چ هیدر مورد انتقال گاز روس یدیجد مانیپ 1380بر مدر نوا ه،یو روس

                                                           
1. Napoleon Bonaparte  
2. Adolf Hitler  
3. Sergey Donskoy 
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 اردیر لیم 033مترر مکعرب بره ارزش     اردیلیم 01به مقدار  هیال انتقال گاز از روسس سیمدت  یبرا
 یاقتصراد  دیر قرارداد در کنار فوا نیرا در نظر گرفته است. ا نیبه چ یانتقال گاز شرق ریدالر از مس
در همچنرین   .اسرت  برتروردار  غرب با تقابل در چین و روسیه برای راهبردی اهمیت از گسترده،

دو کشرور بسرته    میان 1380در مه  ینظام یها یقرارداد همکار ن،یو چ هیروس یها یهمکار ۀادام
  (Kuznetsov, 2016: 15).در نظر گرفته شده است یمشترک نظام یشد که در نن مانورها

ترود، دولرت    یبرقرارکردن توازن قدرت در تارج از مرزها برای هیروس های کنار اقدا  در
 هرای  برر اسراس گرزارش    کهی طور هب ؛تود اقدا  کرد یمرزها در درون یساز به توازن هیروس
مردرن   سرتم یادوات توپ انره و س  مانند توان نظامی تود هی، روس1380ناتو در نوامبر  های مقا 

 .)Bäuml (29 :2016 ,است را تقویت کردهتود یی دفاع هوا
جزیررۀ   و شبه هیروس ۀجامع انیم یو نااد یمذهب ،یزبان ،ی یتار های اشتراکو  وندهایپاما 

هرا   عامرل  نیا رایدانست؛ ز یساز وستهیبودن پزینم تیعلت گسترش بحران و موفق دیکریمه را با
د به یرک  اافر یوابستگ  انگاران هویت ااساسی اسرت کره دارند. از نظر سازه ساز تیهو یتیماه

 جراد ید امنر هدفدر کررنشگران   ای ویاگری و  دهرد  یم  نشان  تاص را یجرامعه یا نهاد ر،کرشو
کنشگران از  نیب ها تیهو نای هرچه. دارد همراهرا به   و رفتاری  انگیزشیهای  کره تمایل کند یم
 شرتر یسرانی ب  و در مقابل هر چه ناهم شتریننان ب انیم یبرتوردار باشد همکار یشتریسانی ب هم

امعره اسرت   ج کیهویتی مش    یها یاگی. بنابراین وابدی یم شیافزا زیباشد ااتمال منازعه ن
 نیری را تع ی دیگراتحاد نن کشور با کشورها یوسو نن جامعه و سمت گرانیرفتار باز تیفیکه ک
 .کند یم

 وهرا   زبران مشرترک، اسرطوره    ،ی یترار  ۀنیشر یپ ،یاجداد نیهر جامعه محصول سرزم تیهو
ل منافع و عمر  نییدر تع یمهم گاهیکه جا است یموروث اتیهنر و ادب ،یقوم یها تیعصب ر،مشاهی

جزیرۀ کریمه  و شبه هیروس انیم توان یموارد را م نیا همۀ(. Moradi, 2015: 130) هر کنشگر دارد
 شیبر  یتر یمربع و با جمع لومتریهزار ک 19ادود  یجزیرۀ کریمه با داشتن وسعت مشاهده کرد. شبه

 ،ی یترار  تیر اهم برای روسریه  یو اقتصاد ینظام ،یکیتیژئوپل تیاز اهم ریغ نفر، به  ونیلیاز دو م
 یبررا  8نینماد ینقش مهیکر ،خیکه در طول تار یا گونه . بهدارد ییباال یو مذهب یاجتماع ،یفرهنگ
از  یا ترانره یمد یوهروا  دلیرل داشرتن نب   ، بره ها دوره همۀکه در  شکلی کرده است؛ به دایها پ روس
شرگران روس  و هرساله برر تعرداد گرد   رفته شمار به هیمرد  روس یبرا یحینقاط تفر نیتر جذاب
 ونیر لیم 1از  شیبره بر   تعرداد  نیر ا 8311که در سال  ییتا جا شد یافزوده م مهیکننده از کردیبازد

                                                           
1. Symbolic 
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 کررد  دایر ادامره پ  زیر ن یشورواتحاد  یبعد از فروپاش ینسب یروند البته با کاهش نیا یو ات دیرس

.(Berryman, 2017: 64) یوردهااز دسرتا  یاریتاسرتگاه بسر   ،جزیررۀ کریمره   شبه یگر،د یاز سو 
 هیروسر  یو فرهنگ یهنر ۀجامع  هندر ، لیدل نیبوده است. به هم هیروس اتیدر ادب هنری  -یادب
 اسرتادان نقاشران، هنرمنردان و    سرندگان، یاز شراعران، نو  یاریبس ؛دارد ی یو تار یهنر یگاهیجا
سراندر  بره الک  تروان  ینمونره مر   یبررا  .انرد  کررده عرضره   ایبه دن رهیجز نینثار تود را از ا ه،یروس
از نظرر   مره یکر نیهمچنر (. Jobst, 2015: 7) داشاره کرر  یمدرن روس اتیادب گذار انیبن 8،نیپوشک

 ریر میوالد 1ف،یر  یبرزر  روس کر   یفرمرانروا  رایر ز ؛استمقدس  یا ها منطقه روس یمذهبی برا
 0«ترسونسروس »را در  دمیر غسرل تع  یمرذهب  نیین ،311در سال  تیحیمس رشیپس از پذ 0،ریکب

 اکیو پاتر 5«نهم یلِئو»پاپ ر   قابلمت رینورد و پس از تکف یجا به مهیواقع در کر ینباستا یشهر
 1و به وجود نمدن مذهب ارتردکس،  8350در سال  7«وسیسِروالر لی ائیم» یبه رهبر 9هیقسطنطن

 زیر . امرروزه ن کردرا نغاز  فی یمرد  روس ک یساز ارتدکس ندایو فر دیمذهب گرو نیبه ا زین یو
 یارترردکس شرررق یسررایکل رویررپ بیشررترو بلغارهررا(  هررا ینرریهررا، اوکرا )روس مررهیکر یاسرر وها
  (Korpela, 2001: 9-10).هستند

 تروان  یجزیرۀ کریمه را م شبه یو مذهب ی یتار ،یفرهنگ تیاهم نیا زین نیپوت یس نران در
 ونیاز فدراسر  ریجداناپرذ  یو ب شر  هیرا تاستگاه فرهنگ و تمدن روس مهیکه کر دید روشنی به

همره در  » .دوانرده اسرت   شره یر هیدر  هن و قلب مرد  روسر  خیکه در طول تار دانسته هیروس
قررار دارد،   یدر ترسونسوس باستان مهیکر کنند؛ یو غرور مشترک ما صحبت م خیراز تا مهیکر
مقدس اسرت کره برر اسراس      یا منطقه نیکرد. ا دیمعدر نن غسل ت ریمیکه شاهزاده والد ییجا

و  روسریۀ سرفید   ن،یاوکررا  ه،یمرد  روس شده، نییتع شیاز پ یانسان یها ارزشفرهنگ، تمدن و 
منراط    نیر جزیرۀ کریمه را متحد کرده، همره ا  در شبه 83و کرچ 3بالک وا ،سواستوپول یشهرها
 :Putin, 2014 (a)).«هستند هیروس یاست و نماد شکوه، شجاعت و عظمت نظام زیما عز یبرا

اشراره   یو زبان ناادی،  یقوم یها پیوندبه  توان یدو جامعه، م ۀدهندوندیپ یها عامل گرید از  (2

                                                           
1. Alexander Pushkin 
2. Kievan Rus 
3. Vladimir the Great 
4. Khersonesos 
5. Pope Leo IX 
6. Patriarch of Constantinople 
7. Michael Cerulariu 
8. Orthodox Religion  
9. Balaklava  
10. Kerch  
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 93 برا  یتقر رایر ز ؛هسرتند از نرااد اسر و    هیجزیرۀ کریمه همانند مرد  روس مرد  شبه بیشتر. کرد
درصرد از   13از  شیبر  نیهستند. همچنر  ینیاوکرا زیدرصد ن 15تبار و  نن روس تیدرصد جمع

 رسرمی  زبران  عنروان  بره  8313در سرال   ینیزبان اوکرا یمعرف با وجود رهیجز شبه نیا تیمعج
 یرسرم  ها نگاری نامهتنها در  ینیو زبان اوکرا کنند یصحبت م یبه زبان روس ،جزیرۀ کریمه شبه
  (Bocale, 2015: 4).شد یاستفاده م یو ادار

 یتیجزیرۀ کریمه هرو  شبه ۀو جامع هیروس ۀجامع نیتا باست  دهشها موجب  پیوند نیا همۀ
 ۀکننرد  نیری تع یهرا  از عامرل   هرویتی هرر جامعره    یهرا  یاگیو که  از ننجا و ردیمشترک شکل بگ

و  یکر یرا عامرل نزد  هرا  یاگیو این توان یم بنابراینکشورها هستند،  ریاتحاد با سا یوسو سمت
در طرول بحرران    هیجزیرۀ کریمره برا روسر    از جمله مرد  شبه نیاوکرا یتبارها روس انیاتحاد م
 نیاوکررا  دیدولت جد یاز سو یضد روس یها استیس کارگرفتن بهدنبال  که به یتحاددانست؛ ا
و  1381جزیرۀ کریمه مصوب سرال   در شبه یبه زبان روس کردن صحبت ینزاد کردن مانند باطل

 (Fischer, 2014: 2). افرت ی یشتری، استحکا  برسمی زبان عنوان به ینیکردن زبان اوکرا یاجبار
 نیا یدر مناط  شرق نیارتش اوکرا زینم تشونت های ها و اقدا  تنش دیتشد یکه در پ شکلی به

 برا راسرتا   هرم  . همچنرین شردند  هیروسر  سروی تواسرتار کمرک از    نیتباران اوکرا کشور، روس
کودتا  نتیجۀو نن را  ندسؤال برد ریرا ز نیاوکرا دیدولت جد تیمشروع ه،یروس مداران استسی
جزیررۀ   در شبه انیدر اال جری دادهایاز رو نیپوت یابیبه ارز انتو یرابطه، م نیدانستند. در هم 

بره   دیر که م رالف کودترا بودنرد تهد    یکسان یعیطور طب به»: کند می عنوانکه  کردکریمه اشاره 
، سراکنان  اسرت  بوده جیرا مهیاز اول در کر یو تط روس بانز نکهیسرکوب شدند. با توجه به ا

و  افتراد  یکه اتفاق م رویدادهاییاز  یریجلوگ یتود و برا یدفاع از اقوق و زندگ یبرا مهیکر
طرور   اسرت بره   انیر در جر نیاوکرا یشهرها گریو د 1فیتارک 8دونتسک، ف،ی یهنوز هم در ک

 میتروان  یما نمر  ،باشیم توجه یب رتواستد نیبه ا میتوان یکمک تواستند؛ ما نم هیاز روس یعیطب
 (Putin, 2014 (b): 1)  .«است تانیت کی نی. امیو ساکنانش را رها کن مهیکر
 رایر به گسترش بحران دامن زد، ز ه،یاز روس نیتباران اوکرا و درتواست روس رویداها نیا
جزیررۀ کریمره را    ابتردا شربه   ن،یتبار شرق اوکررا  دفاع از اقوق شهروندان روس ۀبه بهان هیروس

نن بره   یسراز  وسرته یپبره   1380مرارس   89در  یپرسر  همه یدنبال نن پس از برگزار اشغال و به
دلیرل   بره  مهیدرصد مرد  کر 39از  شیکه با موافقت ب ای یپرس . همهکرداقدا   هیروس ونیاسفدر

                                                           
1. Donetsk 
2. Kharkiv 
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 81در  زیر ن نیهمرراه شرد. پروت    مره یو کر هیروس ۀدو جامع انیمشترک م یها و هنجارها ارزش
 18 و درکررد   دأییر جزیررۀ کریمره را ت   شدن استق ل شربه  شناتته تیبه رسم یمارس در اکم

 جزیررۀ   شربه  وسرتن ی)دومرا( بره پ   هیروسر  نردگان یمجلرس نما  موافقرت روز پس از  کیمارس، 
 جزیررۀ کریمره    شربه  یسراز  وسرته یدر مورد پ هیمصوبه پارلمان روس ه،یروس ونیکریمه به فدراس

  افرت ی تیرسرم  هیروسر  نیسرازی از نظرر قروان    پیوسرته  نیر کشور را ام ا کرد و ا نیبه تاک ا
(Mahkouei, 2018: 209). 

عنوان  شد، اقدا  اتحادیۀ اروپا به واردکردن اوکراین به یو بررس نییطور که تب همان نیبنابرا
ا رور   یبررا  یسراز  نره یو زم هیاتحاد نییکی از مناط  اائل و تارج نزدیک برای روسیه به ا

 ،یکیژئواسرتراتا  ،یکیتیژئروپل  تیو اهم تیبا توجه به موقع ه،یروس یتیامن یناتو در کنار مرزها
 هیر عل یجرد  یدیر تهد ه،یروسر  یجزیرۀ کریمه بررا  شبه اهیو به نیاوکرا یتیو هو یکیژئواکونوم

و ها دیر تهد نیر رفرع ا  یبررا  هیروسر  در نتیجره، کشرور قلمرداد شرد؛     نیر ا یو منافع ملر  تیامن
 یسراز  وسرته یپسررانجا   و اشرغال و   نیاوکررا کرردن   ثبرات  یبازگرداندن توازن قدرت، ضمن ب

و  نیبرا چر   یو اقتصراد  ینظرام  یها یبه گسترش همکار هیسرو ونیبه فدراس جزیرۀ کریمه شبه
و  ینرااد  ی،قروم  ،یزبران  ،ی یتار یوندهایپ گر،ید سویتود اقدا  کرد. از  یتوان نظام تیتقو
 انیر مشرترک م  تیر نمدن هو وجود به سببجزیرۀ کریمه که  و شبه هیروس ۀدو جامع نیب یمذهب

نقرش   یسراز  وسرته یبرودن پ زینم تیر و هرم در موفق  حرانبهم در گسترش  استدو جامعه شده 
و  ییتوانرا  نیر ا هیمشترک بود که به روس یها و هنجارها ارزش نیا ،کردند. در واقع فایا یمهم

 نیر و چنانچره ا  سرازد  پیوسرته   هیروس ونیرا به فدراس رهیجز شبه نیا تیاجازه را داد تا با موفق
  یسراز  وسرته یپ نیموف  به ا یبه نسان هیروس ،نداشتدو جامعه وجود  انیم وندهایها و پ اشتراک

مربرع و برا    لرومتر یهرزار ک  19به وسرعت اردود    ییایمنطقه جغراف کی توان ینم رایز شد؛ ینم
 ۀو بررت ف تواسرت مررد  نن منطقره بره منطقر       ینفر را به سادگ ونیلیاز دو م شیب یتیجمع
 .تتسا  وستهیپ یگرید

 

 جهينت
جزیرۀ کریمه بره   شبه یساز وستهیپ یها و عامل ها  دلیلجامع از  یلیلتحکوشیدیم  نوشتار نیا در

. میارائره دهر   یانگرار  و سرازه  یتردافع  یری گرا واقرع  یرۀ برا اسرتفاده از دو نظر   هیروس ونیفدراس
 لهیوس به هیروس دیقدرت و رفع تهد ندایرا در چارچوب فر هیروس های اقدا  یتدافع ییگرا واقع
 نیر ا یهرا  بر گزارهبنا. دهد یم حیتوض هیروس یادیۀ اروپا به مرزهاناتو و اتح ۀو توسع ترشگس
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در اتحادیرۀ اروپرا کره در صرورت وقروع،       نیاوکررا  تیاز ع و یریجلوگ یبرا هیروس ،نظریه
ترود   یۀقردرت همسرا   شیافزا نیو همچن هیروس یتیامن یا ور ناتو در کنار مرزها ساز نهیزم
جزیررۀ کریمره بره     شربه  یسراز  وستهیپ سرانجا ل و و اشغا نیاوکراکردن  ثبات یضمن ب شد، یم

 یتروان نظرام   تیر و تقو نیبا چر  یو اقتصاد ینظام یها یبه گسترش همکار ه،یروس ونیفدراس
و  تیر دلیرل موقع  بره  هی. روسر کردو بازگرداندن توازن قدرت اقدا   هادیتهد نیرفع ا برایتود 
اجرازه دهرد    توانسرت  ینم نیاوکرا یتیو هو یکیژئواکونوم ،یکیژئواستراتا ،یکیتیژئوپل تیاهم
و  تیر د کره در صرورت وقروع، امن   شو لیغرب تبد ینظام یها گاهیپا یبرا یکشور به مکان نیا

مشرترک   یها وجود هنجارها و ارزشسویی، . از دش یم رو روبه یبا تطر جد هیروس یمنافع مل
 ی،قروم  ،یمرذهب  ،ی یترار  یهرا  و اشتراک وندهایپ مانندجزیرۀ کریمه  و شبه هیجوامع روس انیم

اتحادهرا   یریر گ و شرکل  هرا  تیر هو نییبر تع رگذاریتأث یها ترین عامل که از مهم یو زبان ناادی
که هرم در گسرترش    یمشترک تهوی است؛ شدهها  نن انیمشترک م یتیموجب تل  هو هستند

و برا شرروع بحرران     رایر کررد؛ ز  فایا ینقش مهم یساز وستهیپ دنبوزینم تیبحران و هم در موفق
و ضرد   زیر نم ضیتبعر  یهرا  اسرت یس کارگرفتن بهاز  یناش یها تنش دیتشد ۀواسط گسترش نن به

کشرور،   نیر ا یدر مناط  شررق  نیارتش اوکرا زینم تشونت های اقدا  زیو ن دیدولت جد یروس
 نداشرتن  تیبره مشرروع   اکرم  ه،یرهبران روسر  یها یریگ جهت باراستا  هم ناوکرای تباران روس

 زیر ن هیشدند. روسر  هیدانستند و تواستار کمک روس نن را برنمده از کودتا  و ندداد دیدولت جد
جزیرۀ کریمره را تصررف و    و ابتدا شبه کرد رویدادهادرتواست و  نیرا از ا یبردار بهره تینها

همرراه برود،    مره یکر د مرر اتفاق   به بیقر تیمربت اکرر یکه با رأ یپرس همه یسپس با برگزار
را   یساز وستهیپ نیکه ا  یدرصد 39 ی. رأپیوسته ساتت هیروس ونیفدراسرا به  رهیجز شبه نیا

بود. در  مهیو کر هیروس ۀدو جامع انیمشترک م یها و هنجارها ارزش نتیجۀساتت،  ریپذ امکان
و اجازه را  ییتوانا نیا هیدو جامعه بود که به روس نیمشترک ب یها و هنجارها ارزش نیا ،واقع

 هرای  تدر کنار عل نی. بنابراسازد پیوسته  هیروس ونیرا به فدراس رهیجز شبه نیا تیداد تا با موفق
 یهرا  و عامرل  ها دلیلبه  دیبا ه،یروس ونیجزیرۀ کریمه به فدراس سازی  شبه مؤثر بر پیوسته یماد
اقردا    های علتاز  درستجامع و  یتا به درک کردتوجه  زین سازی پیوسته نیدر ا مؤثر یرمادیغ

نن  تیر موفق هرای  دلیرل و  هیروسر  ونیجزیرۀ کریمه به فدراس شبه سازی پیوسته هب هیدولت روس
 .افتیدست 
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