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  مقدمه 

همراه بـوده اسـت. از    بسیارمریکا در طول تاریخ با فراز و فرود اروابط روسیه و 
 یهـای  اتحاد در جنگ جهانی دوم تا تخاصم و رقابت در دوران جنگ سرد، بخش

پاشی شوروي نیـز  هاي پس از فرو طی سال هستند.مهم از تاریخ روابط دو کشور 
هـا   بینـی روس  است. خوش داشته یهاي خاص روابط مسکو و واشنگتن پیچیدگی

مریکا در دوران یلتسین، به تـدریج جـاي خـود را بـه     ابه ویژه  ،به رابطه با غرب
میر پوتین یدیدگاه سنتی رقابت و تضاد داد. این دیدگاه که با روي کار آمدن والد

تقویـت شـد، روابـط دو کشـور را وارد      2001سـپتامبر   11در روسیه و رخـداد  
هاي بعد، مسائلی نظیر حفظ و گسترش  به نحوي که در سال ؛نوین کرد اي مرحله

تیک خطوط انتقال انرژي، اسـتقرار سـامانه   ینفوذ در مناطق پیرامونی روسیه، ژئوپل
اي ایران و کـره شـمالی و    مریکا و ناتو در شرق اروپا، مسئله هستهادفاع موشکی 

هـاي اساسـی در روابـط     فریقـا بـه چـالش   اچنین تحوالت خاورمیانه و شمال  هم
  شد. تبدیل  روسیه و امریکا

 ومریکـا  انقطه عطفی در تحـول روابـط روسـیه و     در این بین بحران اوکراین
هاي ژئوپلیتیک دو طرف است. با توجـه بـه آنکـه     بیانگر اوج اختالفات و رقابت

بـود   »انقالب نارنجی«عمیق موسوم به  یوالتنیز شاهد تح 2004اوکراین در سال 
رسـد   مریکا صـورت گرفـت، بـه نظـر مـی     ابه ویژه  ،که با حمایت مستقیم غرب

جمهـور   بـه برکنـاري رئـیس    سال گذشته این کشور کـه مجـدداً   رویدادهاي یک
ثیرات عمیقـی بـر   أگرا انجامید، ت جمهوري غرب با رئیس اوگرا و جایگزینی  روس

 ماننـد هـایی   یکا داشته باشد. در واقع دخالت مسـتقیم قـدرت  مراروابط روسیه و 
المللـی   امریکا، روسیه و اتحادیه اروپا عالوه بر آنکه به بحران اوکراین ماهیتی بین

ها میان مسکو و واشنگتن شده است. بـا توجـه بـه     بخشیده، موجب افزایش تنش
الملل خواهد  بط بینالمللی بحران اوکراین پیامدهاي عمیقی بر روا آنکه ماهیت بین
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بحـران  «ال اساسـی اسـت کـه    ؤدرصدد پاسخگویی به ایـن سـ   این مقاله، داشت 

   .»مریکا داشته است؟اثیري بر روابط روسیه و أاوکراین چه ت
بحـران اوکـراین   «که است بر این اساس فرضیه اصلی بحث چنین تبیین شده 

و روابط دو کشـور   مریکا شدهاتیک میان روسیه و یهاي ژئوپل باعث تشدید رقابت
بـه منظـور    .»را در قالب همکاري تاکتیکی و منازعات محدود تعریف کرده است

هاي مختلف در روابـط روسـیه و    تبیین بهتر فرضیه، در ادامه بحث، نخست دوره
هاي روسیه  نقطه اوج تنش به عنواناوکراین به . پس از آن شود بررسی میمریکا ا

امریکـا در  نـین پیامـدهاي رویـارویی روسـیه و     چ . هـم شود پرداخته میمریکا او 
انداز تعامالت آتی روسیه و امریکا  ثیر بحران اوکراین بر چشمأو تاوکراین بررسی 

  شود. به بحث گذاشته می
  
  مریکااهاي مختلف در روابط روسیه و  دوره

قـرن بنـا بـر سرشـت و      اتحاد جماهیر شوروي و ایاالت متحده امریکا که قریب نـیم 
بـه رقابـت ایـدئولوژیک بـا یکـدیگر      قطبی قدرت در دوران جنگ سـرد   دوساختار 

پرداخته بودند، پس از فروپاشی اتحـاد کمونیسـتی، دور جدیـدي از روابـط را آغـاز      
کردند. این روابط در شرایطی آغاز شـد کـه ایـاالت متحـده امریکـا بـه عنـوان تنهـا         

رث اتحاد کمونیستی کـه  ترین وا ابرقدرت جهانی و فدراسیون روسیه به عنوان بزرگ
با اضمحالل قدرت سیاسی ـ اقتصادي از یک سو و مشکالت گونـاگون اجتمـاعی و    

روي یکـدیگر قـرار گرفتنـد. اگرچـه      هویتی از سوي دیگر مواجـه شـده بـود، روبـه    
هاي گونـاگونی مواجـه    هاي اخیر همواره با فراز و نشیب مناسبات دو کشور طی سال

  بط را به چهار دوره کلی تقسیم کرد:توان این روا  بوده است، می
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  . تالش یکجانبه براي ادغام1 

گیري روسیه نوین آغاز شد، رقابـت   در این دوره که با فروپاشی شوروي و شکل
هاي امنیتی  یاستایدئولوژیکی میان طرفین از بین رفت. به همین دلیل در آغاز، س

مونسـیم طراحـی شـده    کبر پایه ضدیت و مهـار  که مریکا اهاي نظامی  و دکترین
سـاختار  به شد. با این حال ایاالت متحده با توجه دچار ابهامات راهبردي بودند، 
روسیه داشـت.   رچنان سعی در نمایش تفوق و برتري خود ب هم ،قطبی جدید تک

کـرد حـوزه نفـوذ     از یک سو سعی مـی ایاالت متحده به عنوان تنها ابرقدرت البته 
در  شهـای  ترش دهد و از سوي دیگر در سیاستگس مناطق جهان خود را در همه

د. این امر کـه ناشـی از مخـاطرات احتمـالی     اروسیه نوعی نرمش به خرج دقبال 
مانـده از   هـاي بـاقی   و کمونیست روس طلبِ مجدد ناسیونالیسم توسعهیابی  قدرت

زمان اتحاد جماهیر شوروي بود، به دنبال ارائه نظم نوین جهانی از سـوي بـوش   
شریک «عنوان روسیه،  در قبالکلینتون پس از آن نیز سیاست دولت  شکل گرفت.
  برآمد. مسکوحساسیت نسبت به  کاهشیافت و کاخ سفید درصدد » استراتژیک

 ،گسترش ناتو به سمت شرق ت خود را بامخالفرغم آنکه مسکو  در این دوره به
بـر   غـرب  ، کنتـرل مریکا در قفقاز و آسیاي مرکـزي ااقتصادي و سیاسی  بسط نفوذ

روسـیه از مسـیرهاي انتقـال انـرژي از     حـذف  و  انرژي کشورهاي این حوزه منابع
اي و جهانی، به برخی  کرد، با توجه به الزامات منطقه ابراز می به دنیاي خارج منطقه

 نـاتو  بـراي صـلح   مشـارکت برنامـه  به عضویت از این موارد تن داد؛ به نحوي که 
ان نـاتو از ضـدیت بـا شـوروي نشـئت      ، در حالی که ماهیـت وجـودي پیمـ   درآمد
براي این کشور که شد سبب اقتصاد روسیه روند انقباضی گرفت. عالوه بر این،  می

 هـاي غربـی و   متحـده و سـایر کشـور     هاي ایـاالت  ادامه حیات اقتصادي به کمک

المللی پول و بانـک جهـانی کـه     المللی مانند صندوق بین نهادهاي مالی و پولی بین
گـاه کـرملین    شود. اگرچه این وابستگی هیچوابسته  بود،مریکا ار دست آنها د کنترل
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گیـري نـوعی    هاي آن قرار نداد، موجب شـکل  را در صف حامیان امریکا و سیاست 

توان دوران زمامداري  کارانه از سوي کرملین شد. به همین علت می سیاست محافظه
به روسیه براي ادغـام در  را دوران تالش یکجان 1990یلتسین به ویژه نیمه اول دهه 

  غرب دانست که با شکست کامل مواجه شد.
  

  هاي مستقل . دوران سیاست2
دو عنصر مهمی بودند کـه روابـط    سپتامبر 11حادثه یابی والدیمیر پوتین و  قدرت

ي جدید کردند. پوتین که ا مریکا و فدراسیون روسیه را وارد مرحلهاایاالت متحده 
ساعد روسیه را تا حد زیادي به مطلوبیت رسانده بود، با مدیریت خود، شرایط نام

اي در زمینه مبارزه با تروریسم نشـان   جویانه هاي همکاري گیري از یک سو جهت
 11نمایی داخل روسیه پرداخت. در این بین رخداد  داد و از سوي دیگر به قدرت

ایاالت متحده المللی نزد  با اولویت یافتن مسائلی از قبیل تروریسم بین کهسپتامبر 
انجامیـد، عـاملی سـودبخش بـراي     » ضدتروریسـم «به تشکیل ائتالفی موسوم به 
جورج بوش آن بود. مبارزه با تروریسم که  هاي کرملین روسیه در پیشبرد سیاست

پوتین در نخستین سخنرانی پس د، از سوي کربر مبناي جنگ پیشگیرانه اعالم را 
تعبیر شد تا بـدین ترتیـب   » جهان متمدن« دشمنان به مبارزه با يوسپتامبر  11از 

  المللی بپیوندد.  به صف مبارزان با تروریسم بینروسیه نیز 
ی در رادیکالیسـم اسـالم   و پذیري در مقابل تروریسم آسیبروسیه که به دلیل 
گـذاري   بـه سـرمایه   منـدي نیازهـاي اقتصـادي و    چنین ضـعف  قفقاز شمالی و هم

سـپتامبر از   11، پـس از  بـود تر بـا غـرب    اسبخارجی به دنبال ایجاد روابطی من
زیرا این رویـداد در وهلـه اول امکـان     ؛وجودآمده نهایت استفاده را برد هفرصت ب

داد و در  تر در جامعه جهانی را به روسـیه مـی   تداخل بیشتر و ایفاي نقش گسترده
طلبـان چچنـی را بـه     وهله بعد امکان سرکوب ناراضیان داخلی بـه ویـژه جـدایی   
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  د. کر ه مبارزه با تروریسم و با استفاده از نظریه جنگ پیشگیرانه فراهم میواسط 

هـاي   هـا و گـروه   هـاي مـالی تروریسـت    روسیه با بلوکه کردن دارایـی بر این مبنا 
نه تنهـا  م سدر جنگ با تروریرا همکاري خود  ،تبادل اطالعاتچنین  همتروریستی و 

تـن داد کـه طـی آن     اي همکـاري به که بل کرد،زمینه پیشبرد چنین سیاستی فراهم در 
هـاي پیشـین اتحـاد شـوروي      افغانستان در جمهـوري حمله به مریکایی در انیروهاي 

وجودآمـده نهایـت    چنین روسیه از شرایط به . هممستقر شدند(حیاط خلوت روسیه) 
و در حالی که به بهانه مبارزه با تروریسم دست به حمالت پیشـگیرانه  کرد استفاده را 

 1990هـاي دهـه    شورشیان چچنی زد و موفق بـه مهـار آنهـا شـد، از سـرزنش     علیه 
ها مصون ماند. با این حال هنگامی کـه امریکـا بـه طـرح ایـده       ها و امریکایی اروپایی

کشـتار  مبارزه با تروریسم و ایجاد جهانی عاري از تسلیحات حمله به عراق بر مبناي 
، استقبال چنـدانی از ایـن   ییاروپاعمده کشورهاي پرداخت، روسیه نیز همراه  جمعی
هاي کشـورش بـا    و حتی والدیمیر پوتین با اعالم همسویی کامل سیاست نکردطرح  

ترین قدرت نظـامی غیرعضـو نـاتو     مریکا داد که بزرگااین پیام را به  ،آلمان و فرانسه
  نیز مخالف جنگ با عراق است.

به عنوان کشوري مللی، ال قامت یک بازیگر مستقل بین روسیه دردر این دوره، 
شد که نقش مهمی در تحوالت جهانی به ویـژه   اي شناخته می با قدرت برتر هسته

 کرد. از این رو کرملین تالش کرد مناطق خاورمیانه، آسیاي مرکزي و قفقاز ایفا می
ثرتر در معـادالت  ؤو ایفاي نقش ممریکا ااروپا و  ضمن گسترش روابط با اتحادیه

. در واقع روسـیه از یـک   نظر استراتژیکی مستقل از آنها باشد چنان از همجهانی، 
سو به دلیل مشکالت اقتصادي مجبور به تعامل مداراگونه با غرب بود و از سوي 

گرایی ایاالت متحده شد و در ایـن راه توانسـت از    دیگر خواستار تعدیل یکجانبه
تثبیت هژمـونی   همراهی کامل با واشنگتن در مسائل گوناگون سر باز زند و براي

. مخالفت روسیه بـا حملـه   کندتراشی  اي و جهانی مانع واشنگتن در سطوح منطقه
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تـوان   اي با ایران را می هاي تسلیحاتی و هسته مریکا به عراق و همکاريایکجانبه  

انگیز کرملین در قبال کـاخ سـفید بـه     هاي چالش هاي مهم اتخاذ سیاست از نمونه
  شمار آورد. 

  
  بینی به روابط . دوران خوش3

اي جدید شد کـه در   روابط روسیه و امریکا با روي کار آمدن باراك اوباما وارد مرحله
کـه   امیدوار بودکاخ سفید آن صحبت از شروع مجدد روابط به میان آمد. در آن زمان 

  شته باشد:  داراي امریکا سه پیامد مثبت ب کم  دستروسیه  باازسرگیري روابط 
  به امضاي طرفین برسد. » استارت جدید«موسوم به سلیحات پیمان کاهش ت نخست،
  .مریکا بپردازدابا همکاري به مسکو در تحریم ایران  ،دوم
  د. شوتسهیل  مریکا از قلمرو روسیه به افغانستاناعبور کاالهاي نظامی  ،سوم

رغم آنکه در آغاز امریکا به اهداف خود دسـت یافـت، بـه مـرور      بر این اساس به
به عنوان اهرمی بـراي اعمـال فشـار بـه دولـت      ها از همین اهداف امریکا  زمان روس

استفاده کردند؛ به نحوي که پس از مدتی، سطح روابط دو طرف کـاهش یافـت    اوباما
چنـان   و به دوران قبل از شروع مجدد بازگشت. البته در این بین سران دو کشـور هـم  

لی جلوه دهند. براي نمونـه  کردند روابط خود را بدون تنش و در سطحی عا سعی می
 امریکـا  و روسـیه  روابـط  در کـه  اعـالم کـرد   امریکـا،  جمهـور  رئـیس  اوبامـا،  باراك
 را مرهـون  کشـور  دو روابـط  توسـعه  وي. اسـت  شـده  حاصـل  زیادي هاي  پیشرفت
 حـوزه  در خـوبی  بسیار پتانسیل از دانست و معتقد بود روسیه می اقتصادي هاي برنامه
 کشـور  دو به اعتقاد اوباما اگـر . است ظیر نفت و گاز برخوردارن معادن و طبیعی منابع
 توسـعه  نیز را خود تجارت توانند می باشند، داشته همکاري نزدیک، شرکاي عنوان به

 جمهـور  رئـیس  مـدودیف،  ). از سوي دیگر دمیتـري 3/8/2011دهند (صداي روسیه، 
ابـراز  ) WTO( جهـانی  تجـارت  سـازمان  بـه  روسیه روسیه، از نقش امریکا در الحاق
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    ).12/5/1390ریانووستی،  کرد (خبرگزاري رضایت می 

روابـط خـود    تقویـت  بـه ابـراز خشـنودي و تمایـل     کشـور  دو اگرچه سـران 
هاي دیپلماتیک بـود و روابـط روسـیه و     ، واقعیت چیزي فراتر از تعارفکردند می
 رونـد هایـت  گونه که باراك اوباما انتظار داشت، رو به بهبود نرفت. در ن مریکا آنا

 بـه ، شـده بـود   آغـاز  سـفید  کاخ در اوباما آمدن کار روي با که روابط ازسرگیري
  .شد سپرده فراموشی دست
  

  هاي فزاینده . دوران تنش4
جمهــوري روســیه و روي کــار آمــدن مجــدد پــوتین بــه عنــوان  انتخابــات ریاســت

رویکـرد  هاي لفظی میان روسیه و امریکـا بـود کـه بـا      جمهور، نقطه آغاز تنش رئیس
تـري   متفاوت دو کشور در خصوص مسائل مختلف دوجانبه و جهانی، ابعـاد پیچیـده  

هاي فزاینـده کـرد. علـت اصـلی ایـن       یافت و مسکو و واشنگتن را وارد دوران تنش
  توان مسائل زیر دانست: ها را می تنش

روزي پـوتین و  یـ جمهـوري روسـیه کـه بـه پ     نخست آنکه انتخابـات ریاسـت  
تبـدیل  مریکـا در روسـیه   ا، به عاملی براي مداخله انجامیدوي  نارضایتی مخالفان

وعده در مورد اصـالحات  خلف روسیه را به مریکا که همواه ا. به این ترتیب شد
هاي گذشته نشان داده بود تمایل زیادي براي  کرد و طی سال میمتهم کراتیک ودم

لـی روسـیه   دخالـت در امـور داخ   رايکراسی و حقوق بشر بواستفاده از حربه دم
جمهوري  و هم انتخابات ریاست 2011دارد، هم در جریان انتخابات دوماي سال 

در  نفـر  هـزاران روسیه به دخالت پرداخت. بر این اساس در حالی که  2012سال 
ــهاعتــراض  ــامزدي مجــدد پــوتین در انتخابــات  مجلــس انتخابــات نتیجــه ب و ن
 ایـاالت  شـده بودنـد،   هاي مسکو و سن پترزبـوگ  جمهوري روانه خیابان ریاست
 کشـور  این در خارجی دخالت برايو این اعتراضات  انتخابات فرصت از متحده
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 کنـد  متهم را متحده ایاالت پوتین والدیمیر. همین امر موجب شد که استفاده کرد 
   .زند می دامن اعتراضات به که

 اي جـدي  دوم آنکه موضوع استقرار سامانه دفاع موشکی به روابط دو طرف لطمه
 کـه  چنـان هاي لفظی و تهدیدهاي متقابل منجـر شـد؛    زد و به چالشی الینحل با تنش

 بـه  موجب اروپا در موشکی پدافند سپر استقرار با ناتو و مریکاا که داد هشدار روسیه
ها به قدري این موضوع را حیـاتی   روس .شوند می جدید تسلیحاتی مسابقه افتادن راه
ریکا و ناتو را در این خصوص به جنـگ سـرد جدیـد    دانستند که بارها اقدامات ام می

تعبیر کردند و از اقدامات مشابه سخن گفتند که البتـه برخـی از آنهـا هماننـد نصـب      
دو نکـردن  هاي دوربرد در کالینینگراد اجرایی شـدند. بـه ایـن ترتیـب توافـق       موشک

ي هـا  اي بسیار جدي تبدیل شد که همکـاري  طرف درباره سپرهاي موشکی به مسئله
  امنیتی و راهبردي دو کشور را تا حد زیادي مختل کرد.

 موجـب مریکـا  ای در روابـط روسـیه و   یهـا  مشـکالت و چـالش  چنین وجود 
در مسـائل مهـم   کـردن  همکـاري   اختالف نظر میان طرفین و در موارديافزایش 
واشنگتن در زمینه  ـ رغم آنکه همکاري متقابل مسکو بهمثال،  رايد. بشالمللی  بین
ل افغانستان و کره شمالی بسیار مهم بود، جغرافیـاي ایـن همکـاري چنـدان     مسائ

شد. در این بین وقوع تحـوالت   توسعه یافته نبود و تنها شامل موارد معدودي می
ـ   ،فریقااانقالبی در برخی کشورهاي خاورمیانه و شمال   هبه ویژه بحران سـوریه، ب

  . انجامیدنها آ يواگرایی مسکو و واشنگتن و اتخاذ مواضع ناهمسو
  

  مریکااهاي روسیه و  اوکراین نقطه اوج تنش
ر پـوتین و  یـ به رغم وجود اختالفات اساسی در روابط مسکو و واشنگتن، والدیم

بیانیـه مشـترکی امضـا کردنـد کـه در آن ایـاالت        2013ژوئن  17باراك اوباما در 
هـاي   و فدراسیون روسیه آمادگی خـود را بـراي تشـدید همکـاري     امریکامتحده 
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دوجانبه بر اساس احترام متقابل، برابري و احترام واقعی به منافع یکـدیگر اعـالم    

 2014گاه اجرایی نشد، بلکه در سال  کردند. با این حال نه تنها مفاد این بیانیه هیچ
. علت اصلی این تغییـر رویکـرد،   شدبه شکلی غیرمنتظره متشنج  دو کشورروابط 

  ضاد روسیه و امریکا در این کشور بود. وقوع بحران اوکراین و منافع مت
هـاي زیـادي در    اوکراین از زمان استقالل از اتحاد جماهیر شوروي، با چـالش 

ها  حوزه مسائل اجتماعی، اقتصادي، سیاسی و امنیتی مواجه بوده است. این چالش
ـ  هاي بین که بخشی به مسائل داخلی و بخشی به رقابت شـوند،   ط مـی والمللی مرب

اند که در آن قدرت سیاسی بـه سـادگی     کردهثبات و ناامن  کشوري بی رااوکراین 
. در ندارنـد ها ثبات و پایداري چندان زیادي  شود و حکومت به چالش کشیده می

هـاي موجـود میـان     هـاي هـویتی و نـژادي داخلـی و شـکاف      این بین دوگـانگی 
بـازیگران  که فضاي مساعدي براي است تبارها باعث شده  تبارها و اوکراینی روس

هـاي پـس از    بـه نحـوي کـه در تمـام سـال      ؛خارجی در این کشور فراهم شـود 
مریکـا در سـوي   ادر یک سو و کشـورهاي اروپـایی و    فروپاشی شوروي، روسیه

این رقابت گاهی نخبگان نزدیـک بـه   براثر اند.  دیگر به رقابت با یکدیگر پرداخته
ند. نمونـه  ا ه دحب قدرت شروسیه و گاهی نیز افراد نزدیک به غرب موفق به تصا

و تحوالت سال  2004در جریان انقالب نارنجی سال  توان عینی این شرایط را می
مریکـا،  اد که در هر دو مورد، بـا تحریـک و حمایـت مسـتقیم     کرمشاهده  2014

  گراها سپرده شد.  گراها خارج و به دست غرب قدرت از دست روس
چنـین   مسائلی مانند تغییر رژیم و همتوان تحوالت اوکراین و  با این اوصاف می

ثباتی و جنگ در  جزیره کریمه و تداوم ناآرامی، بی تبعات بعدي آن نظیر جدایی شبه
اي جـدي از منـافع متعـارض روسـیه و      مناطق شرقی و جنوبی این کشور را نمونه

الملل تلقی کرد. به منظور درك بهتر اهمیت و نقش اوکـراین در    امریکا در نظام بین
چنین تأثیراتی که این بحران بر روابط طـرفین گذاشـته    وابط روسیه و امریکا و همر
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  پردازیم. است، به بررسی پیوندها و منافع مسکو و واشنگتن در این کشور می 

  
  منافع روسیه در اوکراین  .1

  :داردها اهمیت زیادي  اوکراین از چند جهت براي روس
 کـه  خود تاریخی به مثابه خاستگاه یف کی به ها از لحاظ تاریخی، روس الف)
 قـرون  بـراي  نگرنـد. اوکـراین   ، مـی اسـت  گرفتـه  آن شکل روس در دولت اولین
. است شده تنیده هم در هر دو کشور تاریخ و هبود روسیه خاك از جزیی متمادي
 نبـرد « بـا  روسـیه  آزادسازي راه در تاریخی نبردهاي ترین مهم از اي چنین پاره هم

 .ه استافتاد اتفاق اوکراین خاك در که خورده رقم 1709 سال در »پولتاوا

روسیه  یف خاستگاه و محل بنیان کلیساي ارتدوکسِ از لحاظ مذهبی، کیب) 
  شود. محسوب می

 زبـان  روس جمعیـت  از درصـد  20 نزدیـک  فرهنگـی،  و هـویتی  از لحاظ ج)
 بـا  زبـانی  و مـذهبی  فرهنگـی،  پیوندهاي کشور این شرقی هاي بخش در اوکراین
  . دارند روسیه
 جمـاهیر  اتحـاد  مـادر  و سنگین صنایع زیادي از از لحاظ اقتصادي، درصد د)
 گرفـت.  تعلـق  اوکـراین  بـه  فروپاشی از پس و داشت وجود اوکراین در شوروي
ـ  روسـیه  خـام  نفت درصد 75 و طبیعی گاز درصد 80 چنین حدود هم  وسـیله ه ب

 12 طریق از اروپا به روسیه اتیصادر گاز. شود می صادر اروپا اتحادیه به اوکراین
 سـوي  از. گذرد می اوکراین خاك از لوله خط 5 که یابد می انتقال گازي لوله خط
حضور اوکراین در پروژه اتحادیه گمرکی اوراسیا براي روسیه حایز اهمیت  ،دیگر
 دارنـد و ایـن   وکـراین ا به ویژه یاز لحاظ اقتصادي توجه ها روس بنابراین ؛است
 سـیاه،  دریـاي  غربـی  و شـرقی  سـواحل  در نفر جمعیت میلیون 44داراي  کشور
البتـه   .آید می شماره ب اقتصادي نظر از روسیه براي شرقی اروپاي کشور ترین مهم
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 بـا  اي گسـترده  مبـادالت  و رددا روسـیه  اقتصـاد  به شدیدي وابستگی نیز اوکراین 

  .دهد انجام می ها روس
 روسـیه  و اروپـا  لیحا نقش گذشته، قرن 4 طی ، اوکراینراهبردياز لحاظ )  ه
 بـا  اروپـا  اتحادیـه  مرز نیز شوروي جماهیر اتحاد فروپاشی از پس و دهکر ایفا را

 و نـاتو  برابـر  در روسـیه  سـنگرگاه  عنـوان  به اوکراین بنابراین .استبوده  روسیه
 اوکـراین  در واقعاروپا عمل کرده است.  علیه روسیه شرقی دفاعی دیوار چنین هم
 مطلوبیـت  هـم  ژئواستراتژیک حوزه در ژئوپلیتیک، رقابت بر عالوه ه،روسی براي

زیرا ناوگان دریایی روسیه در دریاي سیاه نیز در بندر سواستوپل  داشته؛ راهبردي
جزیره کریمه مستقر بوده و این مکان براي روسیه اهمیت راهبردي داشـته   در شبه

  ).56: 1393است (بهمن، 
 یـک  اوکراین با روسیه ها معتقدند کثر استراتژیستبا توجه به موارد یادشده، ا

اي  منطقـه  یقـدرت  چیـزي فراتـر از   اوکـراین،  بدون جهانی است و روسیه قدرت
رو  ایـن  از ؛اسـت  مسـکو  تمرکـز  کـانون  در اوکراین راهبردي، دید از لذا .نیست
 و کودتـایی  اقـدام  قبـول،  غیرقابـل  را »یـف  کی« در اخیر تحوالت روسیه اماتمق

یا » اي انقالب قهوه«برکناري یانوکویچ از قدرت را  کردند و توصیف گرایانه افراط
را پیروز محض این جریـان   1»استفان باندرا« نامیدند و پیروان» انقالب فاشیستی«

 دو با اوکراین مورد در غرب عتقدند رویکردمها  کردند. بر این اساس روس تلقی 
 بجـ وم کـه ( »شـرقی  مشارکت امهبرن« به موسوم »اروپا اتحادیه گسترش« روش
 بـه  پیوسـتن  براي تشویق و روسیه نفوذ کاهش و) شود می بروکسل نفوذ افزایش
  .گیرد می صورت ناتو

در نوك پیکان تقابل روسیه با غـرب   اوکراین که است معتقد از این رو مسکو

                                                                                                                                         
 شوروي دوم علیه جهانی جنگ هاي سال در که . استفان باندرا، رهبر جریان ناسیونالیستی اوکراین بود1

 کرد.  مبارزه می
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 حـوزه  کشـورهاي  سـایر  شـود،  ملحـق  اروپـا  اتحادیه به یف کی قرار دارد و اگر 

بق نیز به تدریج از حوزه نفوذ کرملین خارج خواهنـد شـد. در واقـع    شوروي سا
کنـد، بلکـه    مـی  مـرز  هم را با ناتو اروپا، نه تنها روسیه اتحادیه به اوکراین پیوستن
 خطـر  بـه  را مسـکو  رهبـري  بـه  بلـوکی  تشکیل براي پوتین والدیمیر طرح عمالً
 کشـورهاي  فقـط  شود، رجخا ژئوپلیتیک بلوك این از اوکراین زیرا اگر ؛اندازد می

 حضور آن در دارند، دیکتاتوري هاي حکومت اکثراً که سابق شوروي یافته استقالل
اتحادیـه ارواسـیایی    المللـی  شک چنین امري براي وجهه بـین  داشت. بی خواهند

 در گـرا  روس دولتـی  خواهـان  مسـکو  راسـتا  ایـن  پوتین مطلوب نخواهد بود. در
  .کرد نخواهد تحمل را ناتو عضو و راگ غرب کشوري لذا و است اوکراین

  
  هاي امریکا در اوکراین بلندپروازي .2

 منطقـه  از را جهان کشورهاي از بزرگی بخش روسیه 1917 اکتبر در حالی که انقالب
 سـال  در شوروي جماهیر اتحاد کرد، فروپاشی خارج جهانی داري سرمایه نفوذ تحت
 2004 سـال  در .بـود  غربـی  هـاي  قـدرت  نفوذ گسترش براي استثنایی فرصتی 1991
 سیاسـی  و مالی حمایت اوکراین در نارنجی انقالب از غربی سایر کشورهاي و امریکا
 شـد؛  اوکراین در غرب طرفدار هاي گروه و احزاب رسیدن قدرت به باعث که کردند
 کوتـاه  مـدتی  غـرب  طرفـداران  حکومـت  داخلی، هاي درگیري و مسائل علت به اما

 بـه  گرجسـتان  و اوکـراین  پیوسـتن  براي بوش جرج هاي تالش 2008 سال در. نپایید
 کـه  امریکاسـت  براي فرصت بهترین اوکراین در اخیر بحران اما خورد؛ شکست ناتو

  .کند خود متحد و خارج روسیه بلوك از را اوکراین
زیـرا   ،ز اهمیت استیتیکی حایمریکا از لحاظ اقتصادي و ژئوپلااوکراین براي 
و از لحاظ جغرافیایی در مجاورت روسیه قـرار   ستر در اروپادومین کشور پهناو

توانـد   دارد. بنابراین نفوذ ایاالت متحده در اوکراین نه تنها از لحاظ اقتصادي مـی 
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، بلکه به منزلـه پیشـروي بـه سـوي     اشدمریکایی بابازاري گسترده براي کاالهاي  

تی خـود مبنـی   مریکا در راستاي سیاست سنامرزهاي روسیه است. بر این اساس 
یافتـه از   تیک با روسیه و گسـترش نفـوذ در کشـورهاي اسـتقالل    یبر رقابت ژئوپل

شوروي، اوکراین را عرصه مناسبی براي بسـط حضـور خـود در خـارج نزدیـک      
  کند.  روسیه تلقی می

ترین بازیگران خارجی حاضـر در   مریکا یکی از مهمااز این رو ایاالت متحده 
اوکـراین   رنگی انقالب مریکا دراگونه که  همان .ودش بحران اوکراین محسوب می

 و غرب حامی دولتی توانست روس ضد هاي جناح حامی عنوان به 2004 سال در
اوکـراین نیـز بـه     2014برسـاند، در تحـوالت سـال     قـدرت  به را مسکو مخالف

صراحت از آشوب در این کشور و براندازي دولـت قـانونی یـانوکویچ حمایـت     
تکامل انقالب رنگی سـال   برايها، تحوالت اوکراین گامی  ریکاییمااز نظر  1کرد.

مریکایی اچنین بسیاري از مقامات سیاسی و تحلیلگران  آمد. هم به شمار می 2004
  سرد نامیدند.  جنگ  نهایی  تحوالت اوکراین را پایان 

 مخالفـان  رسـیدن  قدرت به نخست روز در اوباما باراك آنکه رغم بهبه هر رو 
 سـرد  جنـگ  دوران سیاسـی  شطرنج بازي صفحه اوکراین که کرد اعالم ینیاوکرا
 دنباله ب اما کند، تصور مبارزه این بازنده را خود کرملین که ندارد و لزومی نیست
 در مسـکو  نظـامی  داد کـه مداخلـه   هشـدار  روسـیه،  به کریمه جزیره شبه انضمام
   .داشت خواهد همراه هایی هزینه اوکراین
 تعـادل  اسـتراتژي « سـوي  بـه  حرکـت  اوکـراین،  بحران قبال در امریکا گزینه
 منطقه هر در که شرایطی و ها طرح از امریکا استراتژي، این بر اساس. بود »قدرت

                                                                                                                                         
کند، از یـاد   . دولت امریکا که خود را سردمدار دموکراسی و حکومت قانون در سراسر دنیا معرفی می1

آمده بود که ایاالت متحده امریکا نیز صـحت و   برده بود که دولت یانوکویچ در پی انتخاباتی بر سر کار
دهد که اگر یک  سالمت آن را تأیید کرده و دموکراتیک خوانده بود. این رویکرد ایاالت متحده نشان می

دولت قانونی که با سازوکار دموکراتیک و انتخابات آزاد بر سر کار آمده، با منافع امریکا در تضاد باشد، 
 ). 57: 1393و از کار برکنار گردد (بهمن،  باید به چالش کشیده شود
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 هـایی  گـروه  فعالیـت  مانع و کند می استفاده خود هژمونی توسعه براي دارد وجود 
حـوالت بعـدي   بـا ایـن حـال ت    .کنند تهدید را امریکا منافع توانند می که شود می

رغـم برآوردهـاي    جزیره کریمه نشان داد که کاخ سـفید بـه   اوکراین و جدایی شبه
بینی کرملین مواجه شده و بـه مـوفقیتی کـه انتظـار      اولیه، با واکنش غیرقابل پیش

   ).58: 1393داشته، دست نیافته است (بهمن، 
  

  مریکا در اوکرایناپیامدهاي رویارویی روسیه و 
کیـد  أت بـزرگ  شـطرنج  عنوان باخود  کتاب در 1برژینسکی نیوزبیگ 1997 سال در
 در خود نفوذ بازسازي براي مسکو هاي تالش تمام اوکراین، حضور بدون که کرد
 کتـاب  این اصلی ایده. خورد خواهد شکست شوروي جماهیر اتحاد سابق قلمرو
 قـدرت راب تنهـا  عنـوان  بـه  را خـود  جایگاه تواند می زمانی تنها امریکا که بود این

 رابـرت  .شـود  اوراسیا منطقه در ابرقدرتی ظهور مانع بتواند که کند تثبیت جهانی
 پـس : «نویسـد  می چنین کرده، منتشر اوکراین بحران درباره که اي مقاله در 2گیتس
 امریکـا  دفاع وزیر زمان آن در که چنی ، دیک1991 سال در شوروي فروپاشی از
 هـم  روسـیه  فروپاشـی  به شوروي روپاشیف کرد کاري باید که داشت اعتقاد بود،
 گاه هیچ دیگر کشور این که است روسیه فروپاشی با تنها او، اعتقاد به. شود منتهی
نه تنها  اظهارنظرها این .)٢٠١٤ ,STOKES( »بود نخواهد جهان بقیه براي تهدیدي

بـر   المللـی  هاي بین افکند، بلکه رقابت می سایه اوکراین بحران یتیکیلژئوپ ابعاد بر
 اسـت،  اهمیـت  زیحـا  بحـران  این در آنچه دهد. در واقع آن را نیز بازتاب میسر 
 بلکـه  نیست، دیکتاتوري و فساد ضد مبارزه یا اوکراین داخلی مشکالت و مسائل
مریکا ااست که روسیه و  منطقه در نفوذ و قدرت سر بر المللی بین نزاعی اصل در

                                                                                                                                         
  امریکا ملی امنیت سابق . مشاور1
 امریکا سابق دفاع . وزیر2
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  را به رویارویی با یکدیگر کشانده است.   

میان سـران و مقامـات    بر این اساس بحران اوکراین باعث افزایش تنش لفظی
هاي لفظـی کـه    مریکا شده است. سطح این تنشاسیاسی روسیه و ایاالت متحده 

سابقه بـوده اسـت.    بی پاشی شوروي تقریباًو، از زمان فراستبه تهدید نیز آمیخته 
ایـن   حالگویند. به هر  به همین دلیل بسیاري از آغاز دوباره جنگ سرد سخن می

  دارد:طرف  نزاع پیامدهاي مهمی بر روابط دو
  

  هاي ژئوپلیتیک در مناطق مختلف و راهبردي جهان . تشدید رقابت1
به وقایع مشابه را تحوالت اوکراین  قبال در خود موضعاست  روسیه تالش کرده

بـه ویـژه    در خاورمیانه، بالکان و سایر مناطق تشبیه کند که در تمـام آنهـا غـرب   
سازي زده اسـت. نتـایج اتخـاذ چنـین      امریکا دست به نوعی خرابکاري و آشوب

بـه   زیـرا عمومـاً   اسـت؛ هایی از سوي امریکا تا حد زیادي مشخص بوده  سیاست
 هـاي  جنـگ  صـحنه  بـه  دالر میلیاردهـا  شـدن  خونین، سـرازیر  هاي داخلی جنگ

 گـرفتن  پاشی و نیروفرو مرز تا حاکمیت مالی، تضعیف غیرضروري، ایجاد بحران
. از نظـر  سـت اانجامیـده  سیاسی و امنیتـی   موجود خألهاي در تروریستی عوامل

روسیه، وقوع چنین تحوالتی به صورت پی در پـی در منـاطق مختلـف بـه ایـن      
جهانی از بین رفته و لذا واشنگتن در  مریکا بر نظامامعناست که تسلط و هژمونی 

اسـت. چنـین    »شـده  ثبـاتی کنتـرل   بـی «بـه   »ثبات مبتنی بر سـیطره «از  ارحال گذ
 مناقشـات  تعمیـق  باعـث  و کند می تشدید را ژئوپلیتیکی هاي راهبردي، کشمکش

  . شود می مذهبی و قومی هاي گروه و کشورها میان
سازي  از این رو اگر روسیه داخل مرزهاي خود باقی بماند، امریکا به قصد آشوب

 نزدیک خواهد شد. به همـین دلیـل روسـیه    به قلمرو این کشور و مناطق پیرامونی آن
نه تنها مناطق پیرامونی این کشور، بلکـه   که ها بدهد امریکایی به را پیام این دارد قصد
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توانند صـحنه رویـارویی    هاي راهبردي دارند، می سایر مناطق که براي امریکا نیز جنبه 

یابی اسـت و روسـیه   در این راستا قابل ارز باشند. بازیگري فعال روسیه در خاورمیانه
 چـالش  بـه  را امریکـا  منـافع  هـم  تواند ها تفهیم کند که می کند به امریکایی تالش می
 تثبیـت  جهـانی  عنوان قدرتی  به را خود جایگاه هم و کند وارد آسیب آنها به و بکشد
اي و ارتبـاط   هـاي منطقـه   به این ترتیب روسیه با ارائه تعریف جهـانی از بحـران   .کند

میان بحران اوکراین و خاورمیانه، رویکرد راهبردي خـود را در راسـتاي    برقرار کردن
تضعیف منافع جهانی امریکا و کشاندن صحنه رویارویی به مکانی دور از قلمرو خود 

آسیب  حال در عین  و فعال سیاستی اتخاذ با ها استوار کرده است. بر این اساس روس
 و تهدیـد  تلویحاً را کنند غرب سعی می یانه،خاورم در ویژه به  امریکا منافع به رساندن 
  بازدارند. اوکراین در دخالت از

هـاي ژئوپلیتیـک میـان     تـر شـدن رقابـت    در مجموع بحران اوکراین باعث علنی
هـاي دو   توان به سیاست روسیه و امریکا در مناطق مختلف جهان شده است که می

ترش روابـط بـا   طرف در خصوص مسائل خاورمیانه اشـاره کـرد. روسـیه بـه گسـ     
اهللا لبنـان گـرایش    چنـین حـزب   کشورهایی مانند ایران، سوریه، عراق، مصـر و هـم  

توان در امریکاي التین و افزایش مناسبات  بیشتري پیدا کرده است. این مسئله را می
چنین مسکو به انحـاي مختلـف    مسکو با کشورهاي این حوزه نیز مشاهده کرد. هم

گراها در کشورهاي مختلف اروپایی زده که  و چپگراها  دست به حمایت از راست
  چنین امري ممکن است در آینده فضاي اروپا را به نفع روسیه تغییر دهد.  

  
  المللی هاي بین . عیان شدن ناتوانی امریکا در کنترل و مدیریت بحران2

از زمان شروع بحران اوکراین، امریکا بـه انحـاي مختلـف تـالش کـرده اسـت در       
نظـر از نقشـی کـه در     ی مسلط به ایفاي نقش بپردازد. امریکـا صـرف  جایگاه هژمون

تغییر نظام سیاسی اوکراین داشت، به هیچ وجه نتوانست در برابر اقـدامات مسـکو،   
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شرایط را تحت کنترل خود درآورد. برخالف روسیه که با الحاق کریمـه بـه خـاك     

یکا تنها به اعمال جزیره ژئواسراتژیک را به دست آورد، امر خود موفق شد یک شبه
  تحریم علیه مسکو پرداخت.  

هاي اقتصـادي علیـه    راهبرد اصلی امریکا در خصوص اوکراین، اعمال تحریم
  کند:  کم از دو تاکتیک استفاده می مریکا دستاروسیه است. در این راستا 

هاي وارداتی  واسطه اعمال تحریمه این تاکتیک ب :روسیه ضربه به اقتصادالف) 
روسـیه را   اقتصـاد اسـت  مت انرژي اتخاذ شده و تـا حـدي توانسـته    و کاهش قی
  د.شوالمللی  و موجب کاهش ارزش روبل در برابر سایر ارزهاي بین کند متزلزل
 بـراي  روسـیه  کـه  در حـالی  :غـرب  وريافنـ  به روسیهنداشتن  دسترسی ب)
 مـرزي  منـاطق  در خـود  انـرژي  منابع  حفاري توسعه نیز و صنعت کردن مدرنیزه
کند شرکاي خود را قانع سـازد   مریکا تالش میادارد،  نیاز به فناوري شمال قطب

  .کنندتا از همکاري تکنولوژیکی با روسیه پرهیز 
  :  ها دستیابی به چند هدف اصلی را مد نظر داشت از وضع تحریم چنین واشنگتن هم
 بـه  آنها اطمینان کردن کم و پوتین دوستان درونی حلقه به کردن وارد ضربه ـ

   رهبرشان؛
   روسیه؛ تجاري بزرگ واحدهاي و قدرت ساختارهاي پاشیدن هم از ـ
 بـراي  افراطـی  مداران سیاست تحریک آل، ایده طور به و مردم خشم تحریک ـ

  .)٢٠١٤ ,Тренинپوتین ( رژیم سرنگونی
فراوانـی  هـاي   بـا چـالش   یادشدهمریکا در دستیابی به اهداف ارسد  به نظر می

 در واقـع  .جدي وجود دارد یها، تردیدهای ه اثرگذاري تحریممواجه است و دربار
 سـال  در دالر میلیـارد  26( کشور دو بین تجاري معامالت حجم بودن کم دلیل به

 دارد روسیه اقتصاد به مستقیم رسانی آسیب براي محدودي ظرفیتامریکا  ،)2013
 تتجـار  کـه  اسـت  یشخـو   اروپـایی  متحدان به متکی شدت به براي موفقیت و
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 .)٢٠١٤ ,Тренин( دارنـد  روسیه با )2013 سال در دالر میلیارد 440( گیري چشم 

. تـالش  اسـت منزوي کردن کشور بزرگی چون روسیه کار دشـواري  با این حال 
باعـث   نوین هاي فناوريبراي محدود کردن دسترسی روسیه به بازارهاي مالی یا 

گیري مراکز قدرت  لو شک شود میواکنش کشورهاي کالن خارج از اردوي غربی 
 مریکا خواهان تسریع این روند نیسـت. اکه  در حالی ؛کند جایگزین را تسریع می

ها به صورت کامل به اجرا درآیند یا بـه   توان انتظار داشت که تحریم بنابراین نمی
  اي اساسی وارد کنند. اقتصاد روسیه ضربه

  نظارت با روسیه ند،شوها به صورت کامل اجرایی  در این بین حتی اگر تحریم
 بـراي  هـا  بانـک  از وام دریافـت  امکـان  کـردن  فـراهم  و داخلی هاي بانک فعالیت
  هاي زیرساخت بررسی .درآورد کنترل تحت را اوضاع تواند می داخلی هاي شرکت
 در کشـور  درصـدي ایـن   13,4 هـاي  بـدهی  سـطح  که دهد می نشان روسیه مالی
 درصـدي  0,5بودجه  کسري و است پایین بسیار داخلی ناخالص تولید با مقایسه
 دیگـر،  سـوي  از نیست. توجهی قابل رقم داخلی ناخالص تولید با مقایسه در نیز

 فنـاوري  گونه هر از استفاده براي و ندارد اولیه مواد واردات به نیازي هیچ روسیه
 بـا  توانـد  مـی  حتـی  مقابـل  در. کند استفاده معکوس مهندسی از تواند می خارجی
 جـایگزینی . کنـد  کسـب  یـورو  بـه  یـا  دالر به کافی اعتبار اولیه خام مواد فروش
 کشـور  ایـن  براي منطقی کامالً اقدامی روسی داخلی تولیدات با وارداتی کاالهاي
 انـداختن  تعویـق  بـه  قانونی شرایط از تواند می روسیه چنین هم .شود می محسوب
هـاي   چـالش  بـا  را غرب بانکی نظام اقدامی چنین که کند استفاده بدهی پرداخت
علیـه   اروپـا  اتحادیـه  و امریکـا  اقتصادي نبرد مسئله همین و کند مواجه می بسیار

  .)٢٠١٤ ,Escobarسازد ( می اساس بی مسکو را
 طـرف  از روسـیه  علیـه  اقتصـادي  جنگ انداختن راه دهد که موارد فوق نشان می

 زیـادي  بخـش  رب غیرمستقیم و مستقیم طور به روسیه. معناست بی کامالً اروپا اتحادیه
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 ها ناآرامی. دارد نفوذ) جهانی عرضه از درصد 25 حدود( طبیعی گاز و نفت عرضه از 

 اروپـا  اگـر  شرایطی چنین در است. ثبات بی افریقا و دارد ادامه چنان هم خاورمیانه در
 صـادرات  بـه  را روسیه یابد، استقالل خود سوخت کننده تأمین ترین باثبات از بخواهد
کند که به هیچ وجـه بـراي    می ترغیب آسیایی کشورهاي باقی و چین به انرژي بیشتر
 ها منافع درازمدت در پی نخواهد داشت. از ایـن رو در حـالی کـه واشـنگتن     اروپایی
 مالی، انتقاالت و نقل تجارت، از را روسیه دست خود کنونی راهبردهاي با دارد سعی
بـیش از همـه    رونـد  ایـن  در کنـد،  کوتـاه  غـرب  اعتباري بازارهاي و بانکداري نظام

راهبرد امریکایی در  این اجراي عواقب خواهد دید. بر این اساس آسیب اروپا اتحادیه
روي  قرار دارد و به احتمال زیاد کشورهاي میانه اروپا اتحادیه تضاد با منافع درازمدت
آن کند که روابط خود را با روسیه سامان دهند. چنین امري بیـانگر   اروپا را مجاب می

سازي چندان زیادي علیه روسیه نـدارد و در واقـع تـوان     است که امریکا توان ائتالف
  کنترل و مدیریت بحران اوکراین را از دست داده است.

  
  نمایی روسیه در حوزه خارج نزدیک . قدرت3

یافتـه از ایـن    اتحاد جماهیر شوروي، کشورهاي استقالل روسیه از زمان فروپاشی
در سیاسـت خـارجی خـود مـورد     » خارج نزدیک«ا با عنوان اتحادیه کمونیستی ر

شناسایی قرار داد و درصدد حفظ نفوذ سنتی خود بر این کشورها برآمد. در واقع 
یافته از شوروي در حلقـه اول منـافع حیـاتی روسـیه تعریـف       کشورهاي استقالل

شدند و سیاست حفظ نفوذ و مقابله با نفوذ و حضور غرب در ایـن کشـورها بـه    
شد. اگرچه این سیاست  تبدیلهاي اصلی سیاست خارجی روسیه  ی از اولویتیک

هاي رنگی در برخـی از ایـن کشـورها یـا      چون وقوع انقالب در برخی مقاطع هم
کنـد   ، امـا مسـکو تـالش مـی    همریکا تا حدي متزلزل شـد اهمکاري آنها با ناتو و 

  هاي حیاتی را تحت نفوذ خود نگه دارد.  چنان این حلقه هم
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ر این بین بحران اوکراین دو پیامد عمده در خارج نزدیک داشت که به منافع د 
  شد: مریکا در این منطقه نیز مرتبط میا

سـازي   جزیره کریمه به خاك خود و نـاآرام  نخست آنکه روسیه با انضمام شبه
یافتـه از   مناطق شرقی و جنوبی اوکراین، این پیام را به سایر کشـورهاي اسـتقالل  

 مکـن اسـت  نزدیکی به غـرب م  برايل کرد که هرگونه تحرك آنها شوروي ارسا
چـون اوکـراین داشـته باشـد. چنـین پیـامی بـه ایـن          پیامدهاي خسارت باري هم

که رهبران این کشورها باید مراقب رفتـار خـود بـا روسـیه و امتیـازات       ستمعنا
ه، شماري نظیر تجزی هاي بی احتمالی به غرب باشند؛ در غیر این صورت با چالش

  ثباتی مواجه خواهند شد. ناامنی و بی
نمایی در خارج نزدیک، به ارسال این پیام به غـرب   دوم آنکه روسیه با قدرت

تواند دسـت بـه هـر اقـدامی از جملـه       پرداخت که در حوزه منافع سنتی خود می
مریکـا و سـایر متحـدانش بتواننـد     اآنکه  سازي یک کشور بزند، بی تجزیه و ناامن
انجام دهند. این امـر بـه آن معناسـت کـه روسـیه       خصوصاین در اقدامی جدي 

مریکـا و کشـورهاي اروپـایی    اشـود و   قدرت برتر در منطقه اوراسیا محسوب می
  قادر به رقابت با روسیه در این حوزه نیستند.

  
  . احیاي هویت روسی4

کردند،  ها پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي احساس تحقیرشدگی می روس
والت اوکراین بار دیگر هویت روسی را احیا کرد. این مسئله را نه تنهـا در  اما تح

کننـد،   تبارها زنـدگی مـی   روسیه، بلکه در بسیاري از کشورهایی که در آنها روس
توان مشاهده کرد. در این بین احیاي هویـت روسـی بـه دو شـیوه بـر روابـط        می

  گذارد:  روسیه و امریکا تأثیر می
تبارها در  موجب تحریک روس مکن استویت روسی منخست آنکه احیاي ه



 65      تأثیر بحران اوکراین بر روابط روسیه و امریکا
 مریکـایی در او آنها را به اعمال ضـد   شودیافته از شوروي  هاي استقالل جمهوري 

مریکا را در هر یک از این اشک چنین امري منافع  . بیکندکشورهاي خود ترغیب 
  . اندازد یمخاطره مه کشورها ب

طلبانـه روسـیه مبـدل     توسـعه  وريتدوم آنکه اگر احیاي هویت روسی به امپرا
تواند منافع ایاالت متحده را در سراسـر منطقـه اوراسـیا و     اي می شود، چنین ایده

هـاي   کنـد، تنهـا سیاسـت    ایـده را تقویـت مـی    ایـن . آنچه کندحتی جهان تهدید 
ثیرگـذار  أمیر پوتین نیست، بلکه دیدگاه مردم روسیه نیز در این خصـوص ت یوالد

توسـط مرکـز    2014نوامبر  24تا  21که  اي نظرسنجیاس بر اسنمونه  راياست. ب
آیا به نظر شـما  «ال که ؤدر پاسخ به این س روسیه لوادا در روسیه انجام شد، مردم

  اند: چنین پاسخ داده» شود؟ روسیه در حال حاضر یک ابرقدرت محسوب می
 

   1994مارس    
  (به درصد)

   2008ژوئیه 
  (به درصد)

   2012سپتامبر 
  (به درصد)

   2014نوامبر 
  (به درصد)

  68  48  49  14  بله
  19  37  31  72  خیر

  12  15  20  13  بدون پاسخ
 
(россиян считают Россию великой державой, ١٫١٢٫٢٠١٤)   

هاي دهـه   دهد که مردم روسیه در گذار از بحران نتایج این نظرسنجی نشان می
بـه نحـوي کـه     ؛ننـد بی در حال حاضر خود را در جایگاه یک ابرقدرت مـی  1990

درصد از مردم روسیه اعتقاد داشتند کـه کشورشـان    68، حدود 2014اواخر سال 
موجب خیزش مجدد هویت روسـی   مکن استماین مسئله . استیک ابرقدرت 
هـاي   و ایاالت متحده را با چـالش  شودوري روسی تامپرا گیري شکل و در پی آن
  .کندمواجه  زیادي
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  د افکار عمومی. رشد رویکردهاي منفی نز5 

ورهاي گیري سیاست خـارجی کشـ   هاي جهت افکار عمومی همواره یکی از بنیان
کشورها سیاست خارجی خـود را همسـو بـا     نحوي که عموماً مختلف هستند؛ به

هـاي خـود را نـزد     کنند یا تالش دارند سیاست افکار عمومی مردم خود تنظیم می
بحران باشد. در این بین  فتنیآنها پذیرارائه دهند که براي  اي گونه افکار عمومی به

بـه   مریکاااوکراین باعث رشد رویکردهاي منفی نزد افکار عمومی مردم روسیه و 
نمودار زیر بیانگر نوسانات رویکرد مثبت و منفـی  مثال،  رايیکدیگر شده است. ب

  است. 2014تا سال  1990مریکا از آغاز دهه امردم روسیه به 
  

 
  

رغم آنکه مردم روسیه در آستانه فروپاشی شوروي،  دهد به یاین نمودار نشان م
رویکرد آنها کامالً متفاوت  2014دیدگاهی کامالً مثبت به امریکا داشتند، در سال 
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  شده است.  

در روسیه هم در زمان حیات اتحاد جماهیر شوروي  ییکایمراضد  احساسات
به نحـوي   1؛استوجود داشته  و هم در دوران پس از فروپاشی حکومت شوراها

مانده از زمان اتحاد  هاي باقی و کمونیست طلب روس توسعه هاي تناسیونالیسکه 
زیـرا  ؛ اند مریکایی اتخاذ کردهاجماهیر شوروي همواره موضعی ضد غربی و ضد 

ی فروپاشی شوروي هستند و عـالوه بـر   ارجعوامل خ دنبال شناساییه هنوز هم ب
این ذهنیت منفی  .اند ن قدرت و افتخار گذشتهبازگرداند مریکا، در پیادن کرمتهم 

و مـردم روسـیه    پیدا کرده استپس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي نیز ادامه 
مریکا را تداوم راهبرد ضـد شـوروي تلقـی و واشـنگتن را بـه      اسیاست خارجی 

ند. ایـن رونـد بـه    ا هدکرالملل شناسایی  ترین رقیب روسیه در نظام بین عنوان مهم
حـد   هاي اخیر با توجه به تکوین هویت ملی جدید روسـیه کـه تـا    در سالویژه 

رشـد   بـه گیـرد،   هـا و اقـدامات والدیمیـر پـوتین نشـئت مـی       زیادي از سیاسـت 
که ایـاالت متحـده در اذهـان     ه استو باعث شدانجامیده گرایانه  هاي ملی دیدگاه

   ).1387بهمن، گیرد (اي قرار  ملت روس مورد تجزیه و تحلیل ویژه
مـردم روسـیه تحرکـات دیپلماتیـک و نظـامی      هاي گذشـته   در واقع طی سال

اند و هر روز بـیش   سیطره و تفوق بر جهان ارزیابی کرده به منظورها را  مریکاییا
معتقدنـد کـه ایـاالت    اند. آنها  هاي واشنگتن واکنش نشان داده از پیش به سیاست
علیه » منطقه قرنطینه«ا به ر) خارج نزدیک(مرز  کند کشورهاي هم متحده سعی می

به تحوالت در کشورهاي خارج نزدیک در نتیجه انتخابات  آنهاروسیه تبدیل کند. 
ند که ممکن اسـت در  اعتقاد دارو  اند ظن پیدا کرده سوءهاي گسترده   و راهپیمایی

                                                                                                                                         
گـردد.   و پیروزي انقالب کمونیستی باز مـی  1917هاي منفی جامعه روس از امریکا به سال  . برداشت1

عنـوان مظهـر نظـام    هـا امریکـا بـه     این برداشت در دوران جنگ سرد تکوین یافت و در تمام این سـال 
چون یک خاطره قومی در اذهان ملت  داري، امپریالیسم جهانی و خطر خارجی شناخته شد و هم سرمایه

روس باقی ماند. بر این اساس ضدیت با امریکا به مثابه سنت مقابلـه روسـیه بـا غـرب ادامـه یافـت و       
  شد. نسان شورویاییهاي ا جانبه با ایاالت متحده و مظاهر آن یکی از کارویژه رویایی همه
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چنین مـردم روسـیه در سـایر مسـائل و      هم د.شواي عملی  روسیه نیز چنین گزینه 

  اند. مریکایی اتخاذ کردهامواضعی ضد  لمللی عموماًا هاي بین چالش
به ویژه بحران اوکراین، نقش مهمـی در ایـن    2014در این بین تحوالت سال 
تـا   21نظرسـنجی کـه   مریکا داشته است. بر اساس اتغییر رویکرد مردم روسیه به 

 در پاسخ رواین کش توسط مرکز لوادا در روسیه انجام شده، مردم 2014نوامبر  24
چنین » مریکا چیست؟ابه طور کلی نگرش شما به ایاالت متحده «ال که ؤبه این س
  اند: پاسخ داده

  
  2014در سال  نگرش مردم روسیه به ایاالت متحده امریکا

 
  ژانویه 14 مارس 10تا 7 مارس 24تا  21 می 14 ژوئیه 14 سپتامبر 14 نوامبر 14

  بسیار عالی 2 2 1 3 2 1 1
  خوب 41 32 25 15 16 16 17
  بد 36 44 41 40 34 43 42
 بسیار بد 8 12 20 31 40 30 32

 بدون پاسخ 13 10 13 11 9 10 9
  

)Отношение россиян к другим странам, ٠٨٫١٢٫٢٠١٤(  

  
نـزد   2014مریکـا طـی سـال    ادهـد کـه وجهـه     نتایج این نظرسنجی نشان می

درصـد   43، حـدود  2014ل اوایل سـا  . با اینکهها تنزل پیدا کرد بسیاري از روس
درصـد   18ین رقم در پایان سال به ، امریکا داشتندامردم روسیه نگرشی مثبت به 

درصـد از مـردم روسـیه نگرشـی      44، حدود 2014چنین در آغاز سال  . همرسید
  . پیدا کرددرصد افزایش  74مریکا داشتند که این رقم در پایان سال به امنفی به 

حکایت از آن دارد کـه بحـران اوکـراین باعـث      بررسی شرایط داخلی روسیه
مریکایی در این کشور شده است. هر گاه در حمایـت از  ا افزایش احساسات ضد
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 نفـر  هزار 40 شود، حدود هاي پوتین در قبال اوکراین، تجمعی برگزار می سیاست 

 را هـا  راهپیمایی این در کنندگان شرکت شوند. جمع می وي طرفداران و حامیان از
 اعضـاي  سـربازان،  کهنـه  بگیـران،  مسـتمري  افراطـی،  پرسـت  مـیهن  سوارانموتور
 طرفـدار  هاي گروه دیگر فعاالن و دانشجویی و آموزي دانش نهادهاي و ها سازمان
دارنـد و بسـیاري    دست در روسیه پرچم آنها از بسیاري. دهند می تشکیل کرملین
 یا »!مریکاا بر مرگ«ر شعارهایی نظی اهآن روي که گیرند می دست به تابلوهایی نیز

  )May, 2015( اند شده نوشته »!کن متوقف را جنگ مریکا،ا«
دهد که دیدگاه مردم  ها در ایاالت متحده نشان می از سوي دیگر نتایج نظرسنجی

مطـابق   امریکا نسبت به روسیه پس از بحران اوکراین به شدت منفـی شـده اسـت.   
 جمعیت دوسوم انجام داده، تقریباً 2014در فوریه  1اي که مؤسسه گالوپ نظرسنجی
 امریکایی شهروند 1018 دارند. از منفی نظر پوتین جمهور رئیس و روسیه به امریکا
درصـد   34 و منفـی  نظـر  روسـیه  به نسبتدرصد  60 کردند شرکت سنجش در که
 ایـن  .بـود  »نامساعد« هم پوتین به نسبت ها امریکایی اکثریت نظر. داشتند مثبت نظر

 کـار  سر از پس یعنی بعد، به 1999 سال از روسیه مورد در ها امریکایی نظر بدترین
 آمـاري  جمعیـت درصـد   44 فقط 2012 سال در مثال براي. است بوده پوتین آمدن
). این نظرسنجی در شـرایطی  ٢٠١٤ ,Newslandداشت ( منفی نظر روسیه به نسبت

 و ولـت سـوریه  د از حمایـت روسـیه   نتیجـه  انجام شده بود که روابط دو کشور در
 امریکـایی،  افشاگر اسنودن، ادوارد به موقت پناهندگی دادن مورد در کرملین تصمیم
  یافته بود و هنوز بحران اوکراین شروع نشده بود.  شدت

فوریـه   11تـا   8روزهـاي   دردیگري که مؤسسـه گـالوپ   نظرسنجی اما مطابق 
طلبـان طرفـدار    ییبس میـان اوکـراین و جـدا    قبل از دستیابی به توافق آتش ،2015

دشـمن  را روسـیه  مردم امریکا،  ،است دادهروسیه در منطقه شرقی این کشور انجام 

                                                                                                                                         
1  . Gallup 
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هـا روسـیه    درصد امریکایی 2تنها ، 2013اند. در حالی که در سال  نامیدهشماره یک  

 به علـت  2014کردند، در سال  ترین دشمن کشورشان معرفی می را به عنوان بزرگ
در سـال  درصد افـزایش یافـت و    9متحده این میزان به  ایاالت تنش میان روسیه و

اي، قـدرت   ها به طـور فزاینـده   امریکاییچنین  هم درصد رسیده است. 18به  2015
درصد مردم امریکا در حال  49بینند.  نظامی روسیه را براي ایاالت متحده تهدید می

دم ایـن  درصد مـر  32 ، حدود2014حاضر چنین دیدگاهی دارند، در حالی که سال 
تهدید قدرت نظامی روسیه را نـه  امریکا درصد مردم  41در این بین  دید را داشتند.

. ه اسـت درصد بود 49 ، حدود 2014دانند. این میزان در سال  حیاتی، بلکه مهم می
 17حـدود  ، 2014این میزان در سال  .دانند درصد مردم، روسیه را تهدید نمی 7تنها 

هــا بــه بــدترین حــد خــود در  هــا بــه روس ی. دیــد امریکــایه اســتدرصــد بــود
درصـد از مـردم    24سال گذشته رسیده اسـت. تنهـا    26هاي گالوپ در  نظرسنجی

درصد دیدي نامطلوب به روسیه دارند. در طول دو سال اخیـر   70دیدي مطلوب و 
در حـالی کـه    در ؛درصد از محبوبیـت روسـیه کاسـته شـده اسـت      10در هر سال 

). ٢٠١٥ ,Jones( هـا بـه روسـیه مثبـت بـود      ید امریکایید ،2012و  2011هاي  سال
بنابراین وقوع بحران اوکراین بیانگر آن است که دیـدگاه مـردم امریکـا نسـبت بـه      

  تر شده است. روسیه پس از بروز و تداوم این بحران به شدت منفی
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  انداز تعامالت آتی روسیه و امریکا بحران اوکراین و چشم
توان  بط روسیه و امریکا به شدت پیچیده شده است و حتی میدر حال حاضر روا

زیـرا در زمـان جنـگ     ؛تر از  زمان جنگ سرد دانسـت  روابط دو طرف را پیچیده
سرد، میان مسکو و واشنگتن مکانیزم مشاوره و مذاکرات دوجانبه وجـود داشـت   
یی که طی چندین سال تجربه شده بود. به عبارت دیگر، در زمان جنگ سرد، مبنا

 ؛مشخص و قابل فهم بـود  گرفت، کامالً روابط دو طرف شکل میکه بر اساس آن 
هـیچ   نه تنها آن مبنا و اصول از بین رفته، بلکه عمـالً در حال حاضر در حالی که 

ایجاد مبناي  برايهایی که  اي جایگزین آن نشده است. عالوه بر این، تالش قاعده
ظوره صـورت گرفتــه چنــدان  دولتـی چنــدمن  جدیـد بــه شـکل ســاختارهاي بــین  

مریکـا  اهـاي گذشـته، روسـیه و     . در واقـع طـی سـال   سـت آمیـز نبـوده ا   موفقیت



  72   1394، بهار 61، پیاپی 1 شماره ، سال شانزدهم،ي جهان اسالمراهبردفصلنامه مطالعات 
ریزي کنند تا از ایـن   چندالیه مبتنی بر شراکت راهبردي را پی یاند روابط نتوانسته 

کـه  است طریق در مواقع بحرانی، از خود انعطاف نشان دهند. این امر باعث شده 
ذشته به شرایط سیاسی وابسته باشد و با تغییر افـراد و  چون گ روابط دو کشور هم

بـه نحـوي کـه اگـر در آینـده یـک        ؛دشوها، دستخوش تحول و دگرگونی  دولت
چنان این امکـان وجـود دارد    کار به کاخ سفید راه یابد، هم خواه محافظه جمهوري

 3نامه اسـتارت   توافق مانندکه حتی دستاوردهاي بزرگ روابط مسکو و واشنگتن 
  را ملغی کند. 

کند  مریکا و روسیه را تهدید میادر شرایطی روابط  یادشده مشکالت زیربنایی
شـماري مواجـه هسـتند. در روسـیه،      بی  هاي روزمره دو کشور با چالش که عمالً
که بسیاري است هاي توطئه مختلف مربوط به حوادث اوکراین ایجاد شده  تئوري

در توطئه جهانی علیه روسیه تمرکز  امریکا از آنها بر نقش محوري ایاالت متحده
بـه   ؛جویانـه شـده اسـت    تالفی یاقدام امریکادارد. در نتیجه روابط بین روسیه و 

ی را درباره جنگ سـرد  های الؤس امریکاهاي  ها و دستورعمل خصوص که سیاست
هاي تجدیدنظرطلبی مسکو ایجاد  هاي مقابله با روسیه و برنامه و بازگشت سیاست

  .)٢٠١٥ ,Huravlevaاست (کرده 
کـم سـه    روابط روسیه و امریکا، دسـت   د در آیندهرس بر این اساس به نظر می

توانـد بـر آینـده نظـام      سناریوي کلی وجود داشته باشد که هـر یـک از آنهـا مـی    
  ند از: ا باشد. این سناریوها عبارت گذارثیرأتبسیار الملل  بین

  
  . مشارکت استراتژیک1

، روابط روسیه و امریکا به بهترین حالت ممکن خواهد رسـید.  مطابق این سناریو
سرفصل آغاز این سناریو، گسترش روابـط اقتصـادي میـان دو طـرف اسـت کـه       

شود. این  ختمتواند به مشارکت استراتژیک در خصوص مسائل عمده جهانی  می
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ساي جمهـور  ؤسناریو که در گذشته از سوي دیمیتري مدودیف و باراك اوباما، ر 

هاي زیادي مواجه است و عملی شـدن   شد، با چالش پیگیري می ،یه و امریکاروس
رسد. در واقع در روابط روسیه  نامحتمل به نظر می هاي نزدیک، تقریباً آن در سال

زا وجود دارد که طرفین نتوانند به شراکت راهبردي  مریکا، آنقدر موارد اختالفابا 
مریکا در آسیاي مرکزي و قفقـاز،  اوذ چون افزایش نف دست پیدا کنند. مسائلی هم

تـرین   گسترش ناتو به شرق و استقرار سامانه دفاع موشکی در شرق اروپا، از مهم
. اسـت که جنبه امنیتی و حتی حیاتی در روابط دو کشور پیدا کرده  استمواردي 

در این بین وقوع بحران اوکراین که باعث افزایش تنش میان مسـکو و واشـنگتن   
  علت بوده و روابط دو طرف را به شدت تیره کرده است. شده مزید بر

  
  . جنگ سرد جدید2

د که یادآور بازگشت بـه  شو در این سناریو، روابط دو کشور چنان سرد و تیره می
جمهـوري   . روابط روسیه و امریکا در اواخر دوره ریاستاستدوران جنگ سرد 

گیـري   وکراین و شدتبوش به سمت این سناریو در حرکت بود. با وقوع بحران ا
رسـد هـم در    آن چنین گرایشی در روابط مسکو و واشنگتن دیده شد. به نظر می

جنگ سرد مترصد فرصتی هستند که روابط مسـکو  طرفداران مریکا و هم روسیه ا
د که جنگ سـرد بـر مبنـاي دو    کر. با این حال باید توجه کنندو واشنگتن را تیره 

در حـالی کـه در    ؛اسـتوار بـود  » بت ژئوپلیتیـک رقا«و » منازعه ایدئولوژیک«پایه 
مریکـا وجـود   اپایه منازعه ایـدئولوژیک در روابـط روسـیه و     شرایط فعلی عمالً
چنان رقابـت ژئوپلیتیـک میـان دو کشـور وجـود دارد کـه بحـران         ندارد. البته هم

شود. از این رو با توجـه بـه غیبـت     هاي آن محسوب می اوکراین نیز یکی از جنبه
توان از وقوع جنـگ   دئولوژیک و فعال بودن گسل رقابت ژئوپلیتیک نمیعنصر ای

  سرد جدید سخن به میان آورد.
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  . همکاري تاکتیکی و منازعات محدود3 

مقاومـت کنـد    ،جمهور روسیه رئیس ،غرب باید در حالی در برابر والدیمیر پوتین
بعـد   بـه  1945کشوري دیگر را کـه از دوران  نکردن که این کشور قاعده تصرف 

تواند روسیه را بـه طـور    غرب نمی ،زیر پا گذاشته است. عالوه بر این ،وضع شد
اي، عـدم اشـاعه،    هاي امنیت هسـته  کامل منزوي کند، چون با این کشور در زمینه
اي ماننـد ایـران و افغانسـتان، منـافع      ضد تروریسم، قطب شمال و مسائل منطقـه 

مکـن  و روسـیه م  امریکـا نکـردن   از این رو همکاري .)Nye, 2014( مشترك دارد
اي یا محافظت از  چون عدم اشاعه هسته الملل هم حل مشکالت اساسی بین است

مریکا در بسیاري امحیط زیست را متوقف یا منتفی سازد. بر این اساس، روسیه و 
پردازند و در عین حال، منازعات خـود را   از موارد مهم به همکاري با یکدیگر می

امنیتی و مسـائل مـرتبط بـا حـوزه نفـوذ یکـدیگر حفـظ         به خصوص در مباحث
اي از همکاري تاکتیکی و  مریکا میان درجهاخواهند کرد. در واقع روابط روسیه و 

 سیاسـت  منازعات محدود در نوسان خواهـد بـود. مطـابق ایـن سـناریو، اسـاس      
  :دهد می شکل زیر لفهؤم چهار را روسیه قبال در امریکا خارجی
 تعریف خود حیاتی منافع حوزه عنوان به را سابق شوروي فضاي روسیه الف)
  .امریکاست متحده ایاالت منافع خالف امري چنین که کرده

 مـدل  کـه  بازگردد نفوذ مناطق ژئوپلیتیکی سیستم به کند می تالش مسکو ب)
 برداشـت  متحـده  ایـاالت  امـا  بـود،  نـوزدهم  قـرن  در بـزرگ  هاي قدرت مطلوب
  .کند می استفاده مدرن جهان اصطالح از و دارد الملل بین نظام از جدیدتري

 اتمـی  تسـلیحات  از استفاده بر مبنی خود امنیتی راهبرد به چنان هم روسیه ج)
 یکـا رما هـاي  برنامـه  اجـراي  بـراي  امري چنین که کند می کیدأت هاتهدید برابر در
  .آید می شماره ب بزرگ یمانع

 امریکاسـت  متحده ایاالت علیه هنوز روسیه امنیتی و اطالعاتی هاي فعالیت د)
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 باشـد  داشته مریکاا نظامی نیروهاي براي زیادي پیامدهاي تواند می امري چنین و 

)Орлова, Казанцев и Мизин, ١٩ :٢٠١٣(.  
ایـاالت متحـده سیاسـت    رسـد   ، به نظـر مـی  یادشدههاي  لفهؤبه رغم وجود م

ریکـا در آینـده   مامشـی   خـط  از ایـن رو  ؛شته باشـد بلندمدتی در مورد روسیه ندا
ایـن امـر بـه آن    شود.  نزدیک تحت تأثیر مشکالت و مالحظات جهانی تعیین می

براي حل و فصـل بسـیاري از مسـائل    کمک مسکو  به دوبارهمریکا امعناست که 
روسیه و غرب تجربه دیرینـه بحـران در   عالوه بر این، . داشتنیاز خواهد جهانی 

چارچوب تاریخی معمولی فراتر نرفتـه   از ،روابط دوجانبه را دارند و امور جاري
مریکـا در دوران جنـگ سـرد بسـیار     اد که روابـط روسـیه و   کرباید توجه  است.
  .)٢٠١٤ ,Сушенцов( ه استتر از زمان حاضر بود خصمانه

تعریـف   »رقابـت «کـه در قالـب   با غـرب  روسیه مرحله کنونی روابط به هر روي 
تعریـف   »و نادیـده گـرفتن گزینشـی    همکـاري «که در قالب مرحله قبلی  شود، با می
مبـارزه رقـابتی   به همین دلیل مسـکو بـه    و داردنی چندان روسیه تفاوتبراي  شد، می

اخـتالف در مـورد نقـش نـاتو در امنیـت اروپـا        دهد؛ به خصوص که هنـوز  میادامه 
چنـان سـبب    مریکـا در اروپـا هـم   ابرطرف نشده است. استقرار پدافند ضد موشـکی  

را  ي نـوین هـا  ورياواشنگتن قصد دارد دسترسی روسیه به فنـ  و رنجش مسکو است
هاي حوزه انرژي روسـیه   شرکتموارد تبعیض نسبت به ها،  . از نظر روسمحدود کند

است و ارتبـاطی  شده  شروعاز خیلی وقت پیش  ،مریکا و اتحادیه اروپاادر بازارهاي 
که  )؛ چنان٢٠١٤ ,Сушенцов( شده در قبال اوضاع اوکراین ندارد هاي وضع به تحریم

هاي ضد روسیه از رژیم ،بدون دشمن تلقی کردن روسیهپیشتر مریکا و اتحادیه اروپا ا
مشی با بازرگانی فعـال،   این خط ؛ در حالی کهکردنددر جوار مرزهاي آن حمایت می

هاي متقابل و همکاري در مورد افغانستان، ایران، سوریه و کره شـمالی   گذاري سرمایه
غیرقـانونی  مقابلـه بـا قاچـاق    برداري از فضا، مبارزه با تروریسم و ن در بهرهچنی و هم
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در واقـع بـه رغـم آنکـه روسـیه در      . ه اسـت همـراه بـود  از سوي روسیه مواد مخدر  

پرداخـت، همـواره بـا برخـورد گزینشـی و       هاي فوق به همکاري با غـرب مـی   زمینه
  شد.   غیردوستانه امریکا و برخی کشورهاي اروپایی مواجه می

کنونی به نظـر   وضعبه رغم وجود چنین فضایی در روابط روسیه و غرب، در 
وسیه هدف راهبردي رویارویی با غرب را پیش روي خود قرار نداده و رسد ر می

مریکا به رغم رقابتی که با ادر واقع هم روسیه هم  قصد ندارد خود را منزوي کند.
هـا   مکـاري در بسـیاري از حـوزه   هاي مختلف دارند، نیازمند ه یکدیگر در عرصه

چنـان سـناریوي همکـاري تـاکتیکی و      رسد هم . به همین سبب به نظر میهستند
  مریکا از اعتبار بیشتري برخوردار باشد. امنازعات محدود در روابط روسیه و 

  
  گیري نتیجه

جایگـاه خـود در    يثر در معادالت جهانی و ارتقـا ؤروسیه به دنبال ایفاي نقش م
و گسـترش   رشـد اقتصـادي  لملل است و براي دستیابی به چنین هدفی، ا نظام بین

سیاست خـارجی خـود قـرار      حوزه نفوذ در مناطق گوناگون جهان را در اولویت
کرده  تالش گذشته دهه یک طی ،روسیه جمهور رئیس پوتین، داده است. والدیمیر

 بـزرگ  قـدرت  یک روسیه که کند متقاعد را خود وطنان هم هم و جهان هم است
 قیمت تاکتیکی، مانورهاي براي وي مانند بی استعداد زمینه این در. است احیاشده
 مشـکالت  و کننـده  منحرف هاي جنگ به غرب شدن گرفتار و نفت ثبات با نسبتاً

 گرجستان درخود جنگی را  قدرت دوران در پوتین .کرد کمک پوتین به اقتصادي
بـه   اروپـا  اتحادیـه  بـا  رقابت منظور به را خود اوراسیاي گمرکی منطقه کرد، آغاز

، اسـنودن  ادوارد بـا چـالش مواجـه کـرد،     سـوریه  زمینه در را غرب ،وجود آورد
 و تی کـرد ازیرکانـه تخلیـه اطالعـ    را امریکـا  ملـی  امنیت آژانس سابق کار مقاطعه
  .برد بین از را اروپا اتحادیه با اوکراین همکاري و تجاري توافق امضاي
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المللی و الگوهـاي سیاسـت خـارجی خـود بـه       ظیم رفتار بیندر تنایاالت متحده  

المللـی، الگوهـاي فکـري،     هایی که مبتنی بر سـاخت داخلـی، نظـام بـین     اتخاذ روش
بر این مبنا در حال  ورزد. میمبادرت  است،تیکی یگیران و شرایط ژئوپل نگرش تصمیم
تقویـت   درصدد حفظ وضع موجـود و  گر مداخله قدرت یک عنوان بهحاضر امریکا 

الملل است و در این راه گسترش نهادهـاي   یافته در نظام بین ساختارها و قواعد تنظیم
و افزایش حوزه امنیتـی خـود بـا تفسـیر     دموکراتیک با قرائت لیبرال دموکراسی غربی 

 تـالش  حـداکثر را مد نظر قرار داده است. از ایـن رو   المللی تروریسم بینیکجانبه از 
 هـاي  ارزش بـا  همسـو  و خـود  نفع به سیاسی و سازمانی سجامان ایجاد براي را خود
روشن اسـت کـه میـزان پافشـاري      .انجام خواهد داد سطح جهان در خود دفاع مورد

واشنگتن بر چنین مسائلی در قبال روسیه، از سوي مسکو به عنوان مداخلـه در امـور   
تأثیرگـذار  شود و ممکن است در روابط آینده کرملین و کـاخ سـفید    داخلی تلقی می

باشد؛ زیرا رفتار هر دولت یا واحد سیاسی در صحنه روابط و مناسبات جهانی تحـت  
ها قرار دارد و بـازیگران اسـتراتژي خـود را در جهـت حفـظ       تأثیر رفتار سایر دولت

  کنند. امنیت و مصونیت از تعارض دیگران اتخاذ می
 روسـی  قـدرت  انهدهد که افس در این بین اقدامات پوتین در اوکراین نشان می

زیـرا در   ؛احیا شـده و غـرب را در تنگنـاي اسـتراتژیک قـرار داده اسـت       مجدداً
جزیره کریمه را در دست گرفته، غرب تنها به  کنترل شبه شرایطی که روسیه عمالً

مریکا و اروپا اهاي اقتصادي دست زده که حاکی از ناتوانی و ضعف  اعمال تحریم
 اقتصاد غرب، هاي تحریم و نفت قیمت کاهش کهبه رغم آندر برابر روسیه است. 

نبوده که مسکو اي  گونهاین چالش به  اما کرده، مواجه چالش تا حدي با را روسیه
هاي روسیه را در قبال  هاي غربی کند و سیاست را ناگزیر به پذیرش شرایط طرف

 آشـفتن بر به را د به رغم آنکه روسیه، غربکراوکراین تغییر دهد. البته باید توجه 
 و اروپا اتحادیه با روابط خود را ندارد قصد کند، می متهم جهان استراتژیک تعادل
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هاي طرف غربـی نیـز    چنین رویکردي در سیاست .کند قطع امریکا متحده ایاالت 

کشورهاي اروپایی خواستار افزایش تنش یـا   یامریکا اشود؛ به نحوي که  دیده می
  قطع رابطه با مسکو نیستند.

اگرچه در حال حاضر اختالف بنیـادین ایـدئولوژیک (هماننـد دوران     بنابراین
چنـان   هاي ژئوپلیتیـک هـم   مریکا وجود ندارد، رقابتاجنگ سرد) میان روسیه و 

از  ؛بازیگران فوق توان نادیده انگاشتن دیگـري را نـدارد  از یک  و هیچ استباقی 
ـ   این رو رقابت براي دستیابی به منافع هم اقی مانـده اسـت.   چنان بر جاي خـود ب

اي از  درجـه  بینهاي گوناگون دست به گریبان است و  رقابتی که با فراز و نشیب
  .  استهاي تاکتیکی تا منازعات محدود در نوسان  همکاري
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