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تاریخدریافت1391/12/9تاریخپذیرش 1391/12/11
چکیده
فروپاشی شوروی پیامدهای مهمی در حوزههای مختلف ژئوپلیتیکی ،ژئواستراتژیکی و
ایوبینالمللی


ژئواکونومیکیبرایروسیهبههمراهداشتوموقعیتاینکشوردرعرصهمنطقه
مالحظهایتنزلداد .ایننزولقدرتدرمناطقموردعالقهروسیهبیشازهمه


رابهنحوقابل
آشکارتر بود؛ به طوری که ایاالت متحده از فرصت به دست آمده نهایت استفاده را برد و
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استراتژیبلندمدتیرابرایجلوگیریاز«قدرتبزرگشدن»روسیهبابهرهگیریازابزارنفوذ
گونهایرقمزدکه
،شرایطرابه 

در«مناطقخارجنزدیک»برایخودترسیمکرد .اینوضعیت
هادیگرنتوانندرویکردانفعالیدرمقابلبرتریخواهیآمریکاراتحملکنند.آنهاتالش


روس
قطبیرابهچالشکشیدندواستقرارایننظامرانهتنهاغیرقابل


مریکابرایتثبیتنظامتک
آ
هایمنطقهایگرجستان2002و


تعییننظمدلخواهمیاندوقدرتباالگرفتکهدروقوعبحران
تریننقشرانیزدارابود.یافتههابیانگرآناستکهآمریکاهمچنانرقیب

اوکراین  2011
بیش
ژئوپلیتیکیروسیهاستوروسیهنیزبرایقدرتبزرگشدندرسطحجهان،بهتواناییمهارو
تسلط بر کشورهای اقماری شوروی سابق نیازمند است .بر این اساسسؤال اصلیمقاله این
مداخلهآمریکاوروسیهدرایندوبحرانتاچهاندازهناشیازتأثیرگذاریانگارههای

استکه
ژئوپلیتیکی دو قدرت بوده است؟ فرضیه مقاله این است که رقابت آمریکا و روسیه در این
هادرراستایتالشواشنگتنبرایتداومبرتریخواهیومهارظهورروسیهبهعنوانیک


بحران
قطبیازسویروسیهبهمنظور


جهانیودرمقابلدرراستایطردشدننظمتک
قدرتبزرگ
طلبیآمریکایی،تفسیرمیشود .


مقابلهبابرتری
واژگان کلیدی:ژئوپلیتیک ،نظمتک-چندقطبی ،بحرانگرجستان،بحراناوکراین .

.1دانشیارروابطبینالملل،گروهعلومسیاسیدانشگاهاصفهان 
.2دانشآموختهکارشناسیارشدروابطبینالمللازدانشگاهاصفهان 
نویسندهمسئول ainehvand_hassan@yahoo.com
.3دانشآموختهکارشناسیارشدعلومسیاسیازدانشگاهاصفهان
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پذیرش ،بلکه در شرایط موجود غیرممکن دانستند .بدین ترتیب ،رقابتهای ژئوپلیتیکی برای

سیاست جهانی

مقدمه
قهای،مبتنیبر
هایبینالمللیوتحلیلتحوالتمنط 


امروزهشناختوبررسینشانه
تجزیهوتحلیل کنش قدرتهای بزرگ ساختار بینالملل میباشد .در ساختار کنونی

الملل،نشانههاییازرقابت،تعارض،رویاروییوهمکاریمیانقدرتهای


نظامبین
بزرگ مشاهده میشود .در این بین رقابت دو قدرت ایاالتمتحده و فدراسیون
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روسیهچهدرقبلوچهدربعدازفروپاشیشورویازاهمیتبسیاریبرخوردار
بودهاست.پسازپایانجنگسردآنچهروابطآمریکاوروسیهراتحتتأثیرقرار
دادهاست،توزیعآشکاروپراکندهقدرتدرسطوحمختلفساختاربینالمللیبود.

یکیازمشکالتناشیازاینوضعیتعبارتبودازاینکهآمریکاباقدرتبزرگی

چونروسیهدرکجاوچگونهبایدبرخوردکند؟ دراینمیانبرخیمناطقجهانبه

نقش آمریکا و روسیه در بحرانهای ژئوپلیتیکی گرجستان و اوکراین

لحاظ اهمیت ژئوپلیتیکی که برای امنیت جهانی دارند موردتوجه ویژه هستند و
کهتحتکنترلقدرتیغیرازقدرتعمدهمنطقهایقراگیرنددر


تواننددرصورتی

می
اروفشارمثمرثمرواقعگردند.ناامنیدراینمناطقمیتواند

ایجادناامنی،تهدید،مه
سرعتبهخارجازمنطقهگسترشیابدوچهبساامنیتجهانیراباخطرمواجه


به
سازد.آشکاراستکهدرگیریومنازعهدراینمناطقتفاوتبسیاریبامناطقیدارد
کهدرجهپایینتریازاهمیترادارند .ازجملهاینمناطقمهمژئوپلیتیکیکهدر

مسیر رقابت آمریکا و روسیه بهمنظور مهار و کنترل قدرت دو کشور قرار دارد،
هارتلند جدید «بالکان-اوراسیا» است که حوزه خارج نزدیک روسها به شمار
می رود.تحوالتاینمنطقهبرمیزاناعمالقدرتومیزاناثرگذاریآندرسیستم

جهانی،همبرایروسیهوهمبرایآمریکاتأثیرگذاراست .
رفتارهای آمریکا در طول دو دهه اخیر بیانگر آن است که روسیه را در حد یک
قدرتبزرگجهانینمیداندوبههمیندلیلاجازهمداخلهدرخارجنزدیکآنرا

برای خود قائل است تا گزینهای برای مهار روسیه در دست داشته باشد .بهترین
گزینهبرایمحققشدناینسیاست،رسیدنبهمرزهایاینکشوراست.مهمترین


کشورهاییکهدرمسیرهمجواریباروسیهقراردارند،گرجستانواوکراینهستند.

دو کشور ازلحاظ ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیک از معدود کشورهای سرنوشتساز
طوریکه زبیگنیو برژینسکی ،استراتژیست مهم آمریکایی،

جهان قلمداد میشوند .به
اوکراین را یک فضای مهم و جدید پس از فروپاشی شوروی درصحنه اوراسیا
عبارتدیگرهمقطبیشدنروسیه


داندکهامپراتورشدنیانشدنروسیهویابه

می
دربرابرآمریکادرگروتسلطبراوکرایناست.روسیهبهدنبالتفکرسنتی«روسیه
بزرگمستقل»استوبرایتحققایناندیشهنیازمندتسلطبرمحورهایژئوپلیتیکی
حوزهخارجنزدیکاست.آنهامعتقدندکهکشورشانهمهعواملبرایاحیایمجدد

وبزرگشدندرقرنبیستویکمراداردوبراینمبنابرایفایموقعیتخودپس
عنوانبازیگرمنطقهایتأکیددارند.لذااینگزارهمبرهناستکهاز


ازجنگسردبه
یک طرف،رفتارآمریکادراینمنطقهوجهانبرایسرپوشنهادنبرتداوموضعیت

بعد از فروپاشی در راستای جایگزینی سیستم چندقطبی با تکقطبی است .بر این
اسا س پرسش اصلی مقاله این است که مداخله آمریکا و روسیه در دو بحران
گرجستان و اوکراین تا چه میزان ناشی از تأثیرگذاری انگارههای ژئوپلیتیکی دو
قدرتاست؟درپاسخبااستفادهازنظریهنظام«تک– چندقطبی»هانتینگتوناین
گیردکهرقابتایاالتمتحدهوروسیهدردوبحرانیادشدهدرمسیر


فرضیهشکلمی
دهیآمریکابرایتداومبرتریخواهیومهارظهورروسیهبهعنوانیکقدرت


شکل
بزرگ جهانی و در مقابل در راستای طرد شدن نظم تکقطبی از سوی روسیه به
منظورمقابلهبابرتریطلبیآمریکایی،قابلتبییناست .

 .1چارچوب نظری
نظم تک-چندقطبی در مطالعات ژئوپلیتیکی
ژئوپلیتیکازجملهاصطالحاترایجدرمباحثسیاسیاستکهکاربردبسیاریدارد،
اما معانی و تعاریف متنوعی را دربر میگیرد .ژئوپلیتیک که معادل فارسی آن
است،دیدگاهیاستبرایسیاستبینالمللکهسعیداردتا

«سیاستجغرافیایی»

سیاست جهانی
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تکقطبیدنیایپسازجنگسرداستودرطرفدیگرنیزرفتارروسیهدردنیای
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رفتارهای سیاسی را برحسب محیط طبیعی توضیح دهد 

)Plano and Olton,

 .(1998:98در یک تعریف کلی ژئوپلیتیک را علم مطالعه روابط متقابل جغرافیا،
قدرت و سیاست و کنشهای ناشی از تلفیق آنها با یکدیگر میدانند (حافظ
نیا .)3931390،پیتر تایلر جغرافیدان سیاسی مشهور انگلیسی در تعریفی دیگر
میگوید« 3ژئوپلیتیک علم مبتنی بر مطالعه توزیع جغرافیایی قدرت بین کشورهای

جهان،بهخصوصرقابتبینقدرتهایبزرگواصلیاست»).(Taylor, 1993:330
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براساساینتعاریف،ژئوپلیتیکاموریمانندساختاروکارکردقدرت،همگراییو
واگرایی ،تصمیمگیری ،بحران ،حوزه نفوذ ،نزاع ،سلطه ،صلح و همکاری ،منابع و
محیطزیست،منافعملی،فضا،قدرتملی،امنیتوثباتملی،روابطفضایی،توسعه

و رفاه و جهانگرایی و نظایر آن جملگی مفاهیم کلی و پایدار هستند را شامل
میشود(حافظنیا .)3931390،


نقش آمریکا و روسیه در بحرانهای ژئوپلیتیکی گرجستان و اوکراین

دراینمیانیکیازمباحثمهمدرحوزهمطالعاتژئوپلیتیکی،ورودمباحثنوین
به ویژه از دوران پس از فروپاشی شوروی به عرصه مطالعات ژئوپلیتیکی است.

هایهستهای

موضوعاتیمانندتروریسم،محیطزیست،فضایسایبروگسترشسالح

ازجملهاینموارداست.ولیدراینبینظهورمتغیرهایاقتصادی(ژئواکونومیک)از

اهمیت بیشتری برخوردار است .تحوالت پس از جنگ سرد ،استفاده انحصاری از
عنوانابزارقدرتملیرامحدودکردوکاربردنیروینظامیبهکلی


قدرتنظامیبه
دگرگون شد .این شرایط زمینه را برای بروز توانمندیهای اقتصادی در سطح
بینالمللفراهمآورد(عطاییوشیبانی.)13231390،

لذادرعصرحاضراگرمناطقژئوپلیتیکیجهانباعواملژئواکونومیکمنطبقگردد،
المللیمنحصربهفردیخواهندیافتودرنتیجهنقشمهمیدر


آنمناطقموقعیتبین
تدوینراهبردهایسیاستخارجیقدرتهایجهانیبرایشکلدادننظمجدیدو

یابهچالشکشیدننظمموجودپیداخواهندکرد(عطایی،شیبانی.)13231390،این
مینامند.ایندورهپس
دگرگونیدرمطالعاتژئوپلیتیکیرادوره«گذارژئوپلیتیک» 
ازجنگسردآغازگردیدکهدربردارندهنظریاتمختلفازجملهپایانتاریخ،نظم

نوینجهانی،برخوردتمدنها و...است.ایننظراتتمامادرراستایادامهسلطه

عبارتدیگرفروپاشیشوروینوعی


برامورجهانیتدوینگردیدهاست.به
آمریکایی
هایدرجهیک

خألنظمرادرسیستمجهانیرقمزدکهسودایقدرتمندشدنقدرت
ودورادرمقابلنظمآمریکاییبهوجودآورد.اندیشههاییکهدرایندورهشکل

گرفتندتحتعنواناندیشههایپسانوگراخواندهشدندکهدارایماهیتیچندبعدی

برای تبیین حوادث سیاسی جهان هستند (نیاکویی و بهمنش .)10131391 ،یکی از
ایننظریههایپسانوگرایژئوپلیتیککهدرآنارزشهایسرزمینیواقتصادیبرای

به وجود آوردن نظم دلخواه و یا به چالش کشیدن نظم موجود مورد توجه
اندیشمنداناستنظریه«نظمتک-چندقطبی»ساموئلهانتینگتون است.
سیاستهای بینالمللی همواره حول محور

وی در توضیح این نظریه میگوید« 3
قدرتویادرتالشبرایکسبقدرت شکلمیگیردوجهانامروزدیگر مانند
المللرانظمتکقطبیوچندقطبینمیداندومعتقد


یقدرتدرنظامبین
وضعکنون
بهنظام «تک -چندقطبی» است .بر اساس این نظریه ،نظام جهان پس از نظام

پسازآن که دوران اوجش جنگ
«دوقطبی» جنگ سرد و نظام «چندقطبی»  
خلیجفارسبودهاست،درحالگذاربهنظام«تک-چندقطبی»است.در ایننظام،

یکابرقدرتوچندقدرتعمدهدرهرمنطقهوجوددارد.دراینالگوایاالتمتحده

آمریکابابرتریدرهمهابعاد،اعمازنظامی،اقتصادیوفناوری،ابرقدرتاستو
دارایامکاناتوتواناییالزمبرایحفاظتازمنافعخوددرسراسردنیااست.در
هایعمدهایهستندکهازنفوذوتسلطکافی


هرمنطقهقدرت
کناراینابرقدرتدر 
درمنطقهخودبرخوردارند) .(Huntington, 1999
بردکهعبارتانداز«3آلمانوفرانسهدر


هاراناممی
هانتینگتونشماریازاینقدرت
اروپا،چینوژاپندرشرقآسیا،هنددرجنوبآسیا،ایراندرجنوبغربآسیا،
ب رزیلدرآمریکایالتین،آفریقایجنوبیونیجریهدرآفریقاوروسیهدراروپاو
آسیا» .در سطح سوم از این الگو قدرتهای درجه دوم منطقهای هستند که اغلب

سیاست جهانی
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دوران دوقطبی جنگ سرد نیست و در حال زایش نظم بسیار متفاوتی است» .وی
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منافعشان با کشورهای درجه اول منطقهای در تعارض و با ابرقدرت در همسویی
ازجملهمیتوانازانگلیسدررابطهباآلمانوفرانسه،ژاپندررابطهباچین،

است؛
کرهجنوبیدررابطهباژاپن،پاکستاندررابطهباهند،عربستاندررابطهباایران،
آرژانتیندررابطهبابرزیلواوکرایندررابطهباروسیهنامبرد).(Battler,2004از
آنجاکه هر بحرانی به طور طبیعی ،در یک منطقه جغرافیایی رخ میدهد ،در
گونهایکه
برخوردارند،به 


ایازجایگاهبسزایی

هایمنطقه

ایقدرت

هایمنطقه

بحران
166
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هاتواناییاقدامراندارد.بیتردیداینقدرتهامتمایلبه


قدرتجهانینیزبدونآن
نظریهچندقطبیهستندتابتوانندبهاهدافخوددرسایهاینسیستمدستیابند؛اما
در نقطه مقابل ،رفتار هژمون مآبانه آمریکایی وجود دارد که سیستم تکقطبی را
ترجیحمیدهدوسعیداردهمچنانقدرتبرترباقیبماند.بدینترتیبتقابلمیان

این دو نوع نظم سبب کنش و واکنش قدرتها بهویژه قدرتهای عمده منطقهای

نقش آمریکا و روسیه در بحرانهای ژئوپلیتیکی گرجستان و اوکراین

میپیمایندکهاغلبدرتضادبامنافع
شودکهمسیرمستقلخودرادرمنطقهشان 


می
آمریکااست.
در این مقاله نیز سعی بر این است که از منظر این نظریه و با فرض اهمیت دو
عنصرجغرافیایی(ژئوپلیتیک)واقتصادی(ژئواکونومیک)بهتبیینسیاستخارجی
دوکشورآمریکاوروسیهدربحرانهای 2002گرجستانو 2011اوکراینپرداخته

شود.چراکهنگارندگانمعتقدندکهدرمسیرشکلگیرینظمتک-چندقطبی،وجود

مناطقمهمواستراتژیکازنظرسرزمینیومنابعاقتصادیازجایگاهمهمیبرخوردار
است .از سوی دیگر در راهبرد همین سیستم ،وجود قدرت درجهیک منطقهای
(روسیه) و بروز چالش با گرجستان و اوکراین بهعنوان قدرت درجهدو منطقهای
(همسوباقدرتبزرگ)همخوانیداردومیتواندبهتحلیلبهتربیانجامد .

 .2گرجستان :نمونهای از چالش ساختار تک -چندقطبی میان آمریکا و روسیه
هادرنظامبینالمللابتدامستلزمداشتنآگاهی


تردیدشناختعللوعواملپدیده

بی
وشنا ختازوضعیتکلیآنپدیدهاست.درتحوالتگرجستانهمایندیدگاه
صادقاست.اینکشوربهدلیلدارابودنمنابعانرژی(اهمیتژئواکونومیک)ودارا

بودنموقعیتخاصجغرافیاییواقعدرقفقازجنوبی،دربستررقابتهایژئوپلیتیک

برمهمترینمنابعطبیعیانرژیو

فراگرفتهاست؛زیرادرتحلیلژئوپلیتیک،تسلط 
نواحی قدرت ،تسلط بر تمام دنیا تلقی میشود .قفقاز جنوبی نیز ازنظر جغرافیایی
دارایموقعیتچهارراهیاست؛بنابراینآمدوشدانرژیونیرووکاالومسافردر
آن صورت میگیرید و به آن نقش میدهد (امیر احمدیان .)8231322 ،در میان
کشورهای قفقاز ،گرجستان از موقعیت خاصتری برخوردار است .گرجستان تنها
کشورقفقازاستکهبهآبهایآزاددسترسیآزادانهدارداینویژگیدرکناروجود

معادن و منابع انرژی ازجمله نفت ،گاز ،زغالسنگ و برق و مهمتر از همه نقش
حلقه ارتباطی در زمینه انتقال ذخایر عظیم نفت و گاز از خزر به غرب از طریق
پروژه عظیم نفتی «باکو -تفلیس -جیحان» و پروژه انتقال گاز «باکو -تفلیس-
ایوفرامنطقهایشدهاست(لفورکیومیررضوی .)129-12231323،


منطقه
منطقهای واقعشده است که به دلیل وجود بحرانها و
به طور کلی گرجستان در  
هادرقفقازشمالیوتنشهایآذربایجانوارمنستاندارایحساسیتو

بلوک 
بندی

اهمیتخاصیمیباشدکهبهیکمرکزمسابقهژئوپلیتیکمیانروسیهوآمریکانیز

المللیتبدیلشدهاست).(Lynch,2006:7


برایسلطهنظمدلخواهبین
اینویژگی هایخاص،سبببههمخوردنمعادالتقدرتدراینکشورشدهکه

نمونهمهمآندرسایهرقابتآمریکاوروسیهدرجنگاوت2002گرجستاننمایان
رامیتواندردودستهعواملداخلیوخارجیتبیین
گشت.وقوعجنگاوت 2002
بیاندیگربرای
هیآمریکاییویابه 

کرد.وقوعاینجنگازیکسوبرایسلطهخوا

نشان دادن تمایالتش به تکقطبی بودن و رهبری جهان و از سوی دیگر مقاومت
قدرتبرترمنطقهیعنیروسیهبرایجلوگیریازصدماتایننوعنظمدرمناطق
راهبردی قابل تفسیر است .درواقع کاربست نظریه هانتینگتون در مورد این رخداد
همانگونه که وی گفته ،آمریکا اعمالی انجام میدهد تا نشان دهد
صادق است  .
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قطبیدرعملوجوددارد.ویپیشبینیکردهبودکهدریکجهانتک–


سیستمتک
چندقطبی،تنهاابرقدرتمسلطدرجهان،خودبهخودتهدیدیعلیهسایرقدرتهای

رتدویناستراتژیهایخود

هایمنطقهایهمد

عمدهتبدیلمیشود.دربرابر،قدرت

اندکهخواهانپرسهزدنآمریکادرمناطقیکهاینقدرتهادرآن


مشخصساخته
مناطقازمنافعغالببرخوردارند،نیستند.ویدرادامهراهحلیراپیشرویآمریکا

قرار میدهد تا بتواند قدرتهای اول منطقهای را دور بزند؛ وی میگوید« 3کشور
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هایعمدهمنطقهای،

هایدرجهدوممنطقهای،درمقایسهباقدرت


توقدرت
ابرقدر
معموال دارای منافع همسویی هستند و لذا برای پیوستن به قدرت منطقهای علیه

س ی ا س ت ج ها ن ی

ابرقدرت،انگیزهقویندارند»(نیاکوییوبهمنش)108-10931391،؛
درنتیجه ،آمریکا باید برای ایجاد چالش در برابر روسیه به پیوند استراتژیک با

نقش آمریکا و روسیه در بحرانهای ژئوپلیتیکی گرجستان و اوکراین

قدرتهای درجهدو منطقهای ساکن در قلمروهای ژئوپلیتیکی روسیه روی آورد.

امری که در وقوع بحران گرجستان کامال مشهود بود .اگر به جنگ گرجستان و
شویمکهگرجستانیکهدهههاجزکشورروسیهبودهو


روسیهنگاهکنیم،متوجهمی
نزدیکترینوضعیتجغرافیایینسبتبهسایرکشورهایقفقازجنوبیبهروسیهرا

طوریکهحتیبهعراقدرقالب


نیزداردباآمریکارویکرداستراتژیکبستهاست.به
تشویقهای آمریکایی ،نیرو میفرستد و وامهای میلیاردی دریافت میکند .حال

چگونه می توان به این ارتباط پی برد؟ آیا طبق نظر هانتینگتون مبنی بر ائتالف و
نزدیکی قدرتهای درجهدو منطقهای باقدرت بزرگ جهانی علیه قدرت درجهیک
منطقهایاینبحرانقابلتبییناست؟

مسلما پاسخ به این سؤال بدون شناخت از عالیق آمریکا و روسیه در منطقه و
گرجستان صحیح و کامل نخواهد بود .بهطورکلی اهداف راهبردی آمریکا در
گرجستان (مقیاس بزرگتر قفقاز) در سه حوزه اساسی قرار میگیرد ازجمله-1 3
تضمین فرصتهای ژئواکونومیکی شامل (کاهش وابستگی به نفت خلیجفارس،
بهره برداری از منابع جدید نفت و گاز ،ایجاد خطوط انتقال انرژی و کنترل آنها)


دخطوطانتقالانرژیوکنترلآنها-2

بهرهبرداریازمنابعجدیدنفتوگاز،ایجا

فرصتهای ژئوپلیتیکی شامل 3دسترسی مستقیم به سرزمین ،فضای رقبا ،مخالفین،

اعمالفشاروایجادرعببرایآنهانظیرایرانوروسیه،سلطهبرمنابعانرژیو

فرصتهای

جلوگیری از مشارکت روسیه در طرحهای نفت و گاز؛  -3
ژئواستراتژیکشامل،همکاریهاینظامیباگرجستان،ورودگرجستانبهناتو،تنگ
کردن حلقه محاصره روسیه و مبارزه با تروریسم (حیدری .)221-22131390،از
سوی دیگر مهم ترین اهداف راهبردی روسیه در گرجستان شامل 3گره زدن امنیت
گرجستانبهروسیه؛ -2کنترلبرحوزهنفوذسنتیخود؛-3کنترلوسهیمشدندر
خطوط انتقال انرژی؛ -1مقابله با نفوذ قدرتهای خارجی ازجمله آمریکا؛ و -1
ممانعت از پیوند تفلیس با ناتو است (حیدری .)212-21331390،حال باید به این
تک -چندقطبی میان قدرت برتر آمریکا و قدرت درجه دوم جهانی یعنی روسیه
باشد؟
تحوالت مربوط به دو قدرت در نظام بین الملل نشان میدهد که هر دو بعد از
فروپاشیشورویبهدنبالتحکیمروابطباهدفکنترلوتأثیرگذاریبرسیاستهای
گرجستانبرآمده اند.بعدازفروپاشینظامدوقطبیواحیاینسبیقدرتدرروسیه

ویژهبارویکارآمدنپوتیندرهزارهسوم،تالشهایاینکشوربرایبازگشت


به
المللآغازشدهاست.بیشکاولین


بهقدرتگذشتهوتأثیرگذاریبرمناسباتبین
گامبرایاحیایقدرتگذشته،تضمینامنیتدرحوزهمرزهایپهناوراینکشور
میباشد .در این بین نگه داشتن تفلیس در جبهه روسی از مهمترین این اقدامات

است .در سوی دیگر ،آمریکا که خاطرات پرهزینه جنگ سرد و سرکشیهای
کمونیستیراازذهنخودازیادنبرده،تالشبرایمهارمسکوباابزارهایمختلف
برایجلوگیریازخیزشمجددآنرادرصدربرنامههایخودقراردادهاست.برای
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مطلب پرداخت که آیا گرجستان توانسته یک نمونه از موارد چالشانگیز در نظم
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واشنگتن،نزدیکیبهگرجستانونفوذدراینکشوربااهدافمختلفازجملهداشتن
گزینهایبرایایجادنگرانیبرایروسیهازاهمیتمهمیبرخورداراست .

سیاستخارجیآمریکادربعدازفروپاشی،بیشتربراساسبرداشتهایامنیتیو

استراتژیکشکلگرفتهاست.درایندورانآنچهازسیاستخارجیاینکشورشاهد

هستیم،شکلگیرینگاهویژهایاالتمتحدهبهدیگراناستکهایننگاهبراساس

هایویژهآمریکاریشهگرفتهکهیکیازاصلیترینهستهایننگاهعبارت


برداشت
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؛بدینمعنیکهایاالتمتحدهبایدرقمزنندهنهایی

برتریهمهجانبهآمریکا»

استاز«
روا بط استراتژیکی باشد و قدرت مقابل وجود نداشته باشد .بنابراین از این منظر

س ی ا س ت ج ها ن ی

روسیهبایدبهاشکال مختلف مهار شودکهراههایاینمهار درابزارهایمتفاوتی
همچون امنیتی ،اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی است .به همین است که فدریکوپنا،

نقش آمریکا و روسیه در بحرانهای ژئوپلیتیکی گرجستان و اوکراین

وزیرانرژیآمریکابالفاصلهباشروعدورانپساجنگسرددردولتکلینتونگفته
است که آمریکا خواهان گذر خطوط لوله از هرجایی جز روسیه (و ایران) است
(پیشگاهی فر و موسوی فر .)1131391،در واقع عموما قدرتهای مصرفکننده
کنندهایدرچرخهصدورانرژی
مندندکهنقشتعیین 


انرژیبهدالیلبسیاریعالقه
بهبازارمصرفازطریقدولتهایترانزیتکنندهانرژیداشتهباشند .
 برایمدتبیشازیکدههازدوراناستقاللگرجستان،کشمکشبرسرمسیرهای
هایمنطقهایوفرا

انتقالانرژییکیازمحورهایاصلیرقابتمیانبرخیقدرت
ایبودهاست.اهمیتگرجستاندربخشانرژیبابهرهبرداریازخطوطلوله


منطقه
گازی باکو -تفلیس-ارزروم در سال  2009که با خط لوله نفتی باکو -تفلیس-
جیحاندرمسیرموازیقرارداردواولینخطلولهگازیاستکهگازحوزهدریای
خزر را از طریق گرجستان و ترکیه با اروپا منتقل میکند ،افزایشیافته است
(واعظی .)1231322،شکستن انحصار انتقال خطوط انرژی از دست روسیه هدف
گونهایکهحتیپیشنهاد
بزرگآمریکابرایممانعتازسلطهانرژیروسیهاستبه 

خطلولهترانسخزرراکهبراساسآنگازکشورهایآسیایمرکزیاززیربستر

دریای خزر و از طریق آذربایجان -گرجستان -ترکیه به اروپا گردد را ارائه کرده
هاازسویآمریکاوغربجملگینشاندهندهتالشآمریکا


تمامیاینتالش
است .
ومتحدانشبرایحضوربیشتردرمنطقهوگرجستانبرایمنزویکردنکشورهای
ناسازگارباآنانازجملهروسیهازمعادالتمنطقهاست(امیراحمدیان.)9931322،از
سویدیگر،روسیهنیزدرتالشبرایپایاندادنبهسلطهآمریکااستکهبعداز
جنگ سرد بخصوص در مناطق تحت سلطه شوروی سابق حاصل شده است
(.)Freedman,2008:181دراینراستابرایمسکومبرهناستکهاشرافگرجستان
برسواحلدریایسیاهودراختیارداشتنبنادرمهمیچونسوپسا(بندریبااهمیت
درصدرونفتوگاز)وپوتی(دارایاستعدادترانزیتکاالوانرژی)درمقایسهبا
دیگرکشورهایحوزهدریایسیاهواروپاازاهمیتبیشتریبرخورداراست .
قدرت و نفوذ آن کشور میشود که این مسئله ،یک چالش امنیتی برای روسیه
گردد.بههمینجهتدرقبالگرجستانهیچگونهکوتاهیازخودنشان


محسوبمی
نداد.دیمیتریترنینمعتقداستکهمسکوبهدلیلازدستدادنحوزهتأثیرنفوذ
مؤثرخودازمعادالتمنطقهازجملهخارجماندنازخطوطانتقالانرژیباتوسلبه
نپیامکهحوزههای نفوذموردعالقهروسیه،

جنگباگرجستان،فرصترساندنای
قابلنفوذنیسترابهدستآوردوازآننهایتاستفادهراکرد((trenin, 2009:11

روسیهقصدانحصاریکردنانرژیوخطوطانتقالآنبهاروپاراداردکهیکامتیاز
همترین
بزرگ در عرصه چانهزنیهای بینالمللی است .از دیگر سو ،یکی از م 
گزینه هایآمریکاواروپابرایناکامگذاشتناینهدفمسکو،عبوروتکیهترانزیت

انرژی از کشورهای قفقاز جنوبی بهویژه گرجستان است که بیرون از نظارت و
دسترسی مستقیم روسیه قرا دارد (شفیعی و رضایی .)1131390،مسئله مهم دیگر،
الیتریناقدامها،گسترشناتوبهشرقبا
موضوعگسترشناتواست.یکیازجنج 
تأکید بر حوزه شوروی سابق است که ناتو عمال با «طرح مشارکت برای صلح»،
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توسعه به شرق را کلید زد و با عضویت کشورهای لتونی ،استونی ،لیتوانی،
بلغارستان،رومانیواسلواکیدر 2001تعداداعضایخودرابه 28عضورساندو
وارد حوزه جغرافیایی اتحاد شوروی شد .در میان کشورهای قفقاز نیز گرجستان
نقشفعال تریرابرایپیوستنبهناتوایفاکردهوازگسترشآنبهشرقاستقبال

کرده است .درواقع آنها بر این باورند که وارد شدن به ناتو سبب تأمین امنیت
گرجستاندربرابرمسکووتقویتارزشهایدموکراتیکوثباتوامنیتخواهد
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شد()Kramer,2009:43؛
امامقاماتروسیمعتقدندکهآمریکاباعضویتگرجستاندرناتوبههمراهحلقه

س ی ا س ت ج ها ن ی

کشورهای اوکراین ،مولداوی ،لهستان ،چک و مجارستان به دنبال محاصره کامل
روسیهاستواینسیاستغربدرگسترشدادنناتوبهشرقراعاملبرهمزننده

نقش آمریکا و روسیه در بحرانهای ژئوپلیتیکی گرجستان و اوکراین

توازن استراتژیک در محیط پیرامونی روسیه میداند .گرجستان بهعنوان دروازه
ورودیقفقازمهمترینسنگردفاعیبرایحفظامنیتملیروسیهدرمنطقهاستکه

آخرینسنگرمقابلهباتهاجمناتووغرببرایروسیهبهشمارمیرود(ملکوتیانو

حسینی .)111-11131391،از طرف دیگر ،آمریکا برای مهار روسیه به دسترسی به
نزدیکترین مرزهای این کشور نیاز دارد تا بتواند نگرانیهای امنیتی کرملین را

دوچندان کند .از این رو ،مناسبترین گزینه گرجستان قلمداد میشود ،زیرا دارای
پتانسیل مهم (مناطق جداییطلب و نزدیکی مرزی به روسیه) است و یکی از
هایمحاصرهروسیهدرحلقهگسترشناتوبهشمارمیآید.


ترینمفصل

مهم
آمریکا برای اینکه بتواند به این مهم نائل شود به نفوذ در ساختارهای سیاسی
کشورهای قفقاز روی آورده است .درواقع یکی از سیاستهای آمریکا ،مقابله با
بلندپروازیهایروسیهبودهوبرایاجرایاینامر بهتوسعهنفوذخوددرقفقازاز

جملهگرجستاننیازمنداستتابهحضورنظامیروسیهپایاندهد(امیدی)9131322،
بنابرایننفوذدرساختارسیاسیاینکشوربهترینگزینهبرایپیشبرداینسیاست
است .برکناری شواردنادزه در نوامبر  2003با انقالب رز که بخشی از انقالبهای

رنگ یبودوبهقدرترسیدنمیخائیلساکاشویلیاینفرصترابرایواشنگتنمهیا
ساخت و شاکاشویلی خیلی زود به یکی از رهبران ضد روسی تبدیل شد
( .)Newnham,2015:163
تمایالت تجدیدنظر طلبانه ساکاشویلی با حمایت آمریکا از مهمترین سیاستهای
غرب برای تنش در مناطق جداییطلب با استفاده از نفوذ در نظام و افراد سیاسی
گرجستانبود.البتهاوجاینحرکتدربهرسمیتشناختناستقاللکوزوودرفوریه
ازناحیهغرببودکهایناقدامازدیدکرملینیکحرکتجداییطلبانهبرای

2002
دیگر خودمختاریها بوده که به «الحاق خزنده» برای آبخازیا و اوستیای جنوبی
توسطمجموعهغربهدایتشدهاست(.)Burns &. Sadri,2010:131

روسیههموارهمخالفتخودراباایناقدامدرنشستهایگوناگوناعالمکردواز

در قفقاز میداند .در نتیجه ساکاشویلی از دید کرملین یک خار در چشم روسیه
محسوب گردید که گزینهای برای راهبرد بلندمدت آمریکا برای فراهم آوردن
زمینههایالزمبرایپیوستنگرجستانبهناتواستکهباعثشدتامسکودرمقابل

طوریکهقیمت


فشارقراردادنتفلیسروبهاستفادهازتحریمبیاوردبه

برایتحت
گازاز 2001تا 2008از 10دالربه 231دالردرازایهرهزارمترمکعبافزایش
یافتکهنزدیکبه100درصدافزایشداشت(.)Newnham,2015:164
اینگونه اقدامات غرب در توسعه ناتو ،استقالل کوزوو و انقالبهای رنگی باعث

شدکهروسیهبهفکرتحکیمقدرتخودبیافتد.لذاحملهروسیهبهگرجستانکه
عنواننمونهایازسیاست


طوالنیازتنشمیاندوکشوررخدادبه
پسازیکدوره

خارجی تهاجمی روسیه است که نهتنها در مقابل گرجستان بلکه در مقابل دیگر
کشورهایتازهاستقالل یافتهازاتحادشورویوکشورهایحوزهبالتیک،مولداوی،

اوکراینو...میباشد().Freedman,2008:179
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پیامددومینویاستقاللکوزووابرازنگرانیکردهوغربراعاملبرهمزننده ثبات
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روسیه سلطهطلبی آمریکا را برنمیتابد و به دنبال به چالش کشیدن نظام تکقطبی
دلخواهآمریکاوممانعتازورودآنبهحوزهخارجنزدیکخوداست(شفیعیو
رضایی) 1031390،اینفرصتتاحدودیدررویارویینظامیروسیهوگرجستانکه
حمایتهایجدیو


غربگشتمهیاشدکهباتوجهبهعدم
منجربهتقابلروسیهبا
مشکالتداخلیآمریکادراینبحران،روسیهتالشکردبابهرهگیریازضعفنفوذ

ایاالتمتحده به بازسازی جایگاه خود در این منطقه بپردازد (

122

Mendelson &.

 .)Gerber,2008:145مسکو به دنبال تثبیت قدرت خود بهعنوان یک قدرت جهانی
استتابهواشنگتنپیامدهدازاینبهبعدبایدروسیهرادرجایگاهیکقدرتبرتر

س ی ا س ت ج ها ن ی

ایبشناسدوبهمنافعاینکشوردرمناطقپیرامونیاشتوجهنماید.


منطقه
درپایانبایدبهایننکتههماشارهکردکهگرجستانبیتردیدبرایروسیهبیشاز
غرباهمیتدارد.براساس«سندمفهومسیاستخارجیروسیه»کهدرسال2000

نقش آمریکا و روسیه در بحرانهای ژئوپلیتیکی گرجستان و اوکراین

منتشر شد بر دورنمای روابط روسیه با دنیای خارج ،همکاریهای چندجانبه با
رویکردهایمشارکتیومقابلهباتهدیداتیکهعلیهروسیهدراولویتقرارمیگیرند

همچونمنازعهدرنزدیکیمرزهایروسیهتأکیدشدهاست.اینسندصراحتااعالم
میکند که هرگونه جهتگیری روسیه میبایست در محدوده تعلقات ژئوپلیتیکی

اوراسیایی این کشور اتخاذ گردد؛ گرجستان در این محدوده قراردارد

.

) (Kassianov,2001:825در نسخه جدید این سند در ژانویه  ،2002بر نقشآفرینی
المللیتکقطبیوبرجایگاه


مبین
بیشترمسکودراقتصادوسیاستجهانی،ردنظ
المللیجدیداشارهمیشود .در همین سندبراینکه

روسیهدربنیانگذاری نظمبین

ترینقدرتاوراسیاییاستتأکیدشدهوجایگاهآنبهعنوانیکیاز


روسیهبزرگ
قدرتهای رهبری کننده جهان نیز تقویتشده است (


Foreign Policy

 .(Concept,2008:13تنها یک ماه پس از تصویب این سند ،دیمیتری مدودف،
جانبهگرایی
جمهورروسیهاعالمکرد؛جهانبایدچندقطبیباشدودورانیک 


رئیس
بهسرآمدهاستوجهانتکقطبغیرقابلقبولاست).(Baev,2012:2باتوجهبه


ایناسنادمیتوانگفتکهگرجستانبرایروسیهبخشیازمنافعحیاتیاینکشور

بهشمارمیرودکهدرمحدودهخارجنزدیکمسکوقرارگرفتهاست.لذامناقشات

این کشور بخصوص مناقشههای قومی در اوستیای جنوبی و آبخازیا همواره به
سیاستهایروسیهمرتبطبودهاست.مسکویکگرجستانمستقلراتحملنخواهد
خواهدبهمانندگذشتهخود،تسلطکاملرابرمنطقهقفقازداشتهباشدتا


کردومی
مانع از نفوذ غرب شود .لذا جنگ گرجستان برای براندازی دموکراسی و بهمنظور
حفظگرجستانوخارجکردنآنازاردوگاهغرببودتاجلوینفوذغربگرفته
شود( )Andersen,2013:49-56
ایاالتمتحدهوناتوکهازهرگونه

بسیاریمعتقدندکهپیروزیروسیهپیامیبودبرای
دخالتدرحوزهمناطقمتعلقبهاتحادجماهیرشورویسابقخودداریکنندزیرا
این مناطق جز منافع حیاتی مسکو قلمداد میگردد ( .)Malek,2009:227این جنگ
اییخودراازگرجستاناعالمکردهبودندبهآرزویدیرینهخوددست

استقاللوجد
پیداکنندوازطرفروسیهنهایتادر 28اوت 2010بهرسمیتشناختهشوند.البته
درطرفدیگراینمعادله،آمریکاقرارداردکهقفقازرادرراستایمنافعاستراتژیک
منطقهای بالقوه و مهم برای تأمین انرژی
و راهبردی خود میداند و این منطقه را  
غربواقتصادجهانمحسوبمیکند.

این ویژگیها سبب شده که ایاالتمتحده از تمامی ابزارهای سیاسی ،اقتصادی و
امنیتیخودبراینفوذدراینمنطقهاستفادهکند.مسئلهگسترشناتوبهسمتشرق
جازخاکروسیه،مداخلهدربحرانهای

ایجادخطوطلولهترانزیتنفتوگازخار
چچنوقرهباغازجملهموضوعاتیبودهکهواشنگتنبرایمحدودکردنروسیه ،در

هایگستردهازانقالبهایرنگینیزکه


هایخودقراردادهاست.حمایت
سیاست
باعثافزایشبردغرببهساختارسیاسیاینکشورشدهاستاینرقابتهاراوارد

مرحله جدیدی کرده است (واعظی .)3031322،انرژی ،امنیت و دموکراسی سه
اولویتاصلیآمریکادرارتباطباگرجستانراتشکیلمیدهد.البتهواشنگتننیازی
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سبب شد که اوستیای جنوبی و آبخازیایی که بارها از زمان فروپاشی شوروی،

122

بهانرژیاینمنطقهندارداماشکستنانحصارانتقالخطوطانرژیازدستروسیه
هدفبزرگآناستوتاحدودیهمباایجادخطوط لولهباکو-تفلیس-جیحانو
باکو -تفلیس-ارزرومبهایناهدافنزدیکشد.ازطرفیدیگرگرجستانبههمراه
آذربایجان مسلما میتوانند پایگاههای هوایی مناسبی برای نیروهای ناتو باشند و
تفلیس هم به این گزینه با حضور گسترده در جنگ عراق چراغ سبز نشان داد
(&. Sadri,2010: 128

126

س ی ا س ت ج ها ن ی

 .)Burnsدرواقع باید گفت که ایاالتمتحده برای تضعیف

روسیهباکنترلدرآوردنترانزیتانرژی،توسعهناتوبهشرقبرایاهدافدیگرخود
ازجملهمهاروکنترلاسالمگرایی،محدودکردنقدرتایران،جلوگیریازتشکیل

قطب مخالف ،تأمین منافع و امنیت اسرائیل ،کنترل نفت خلیج فارس و خزر به
حضورونفوذدرتفلیسنیازمنداست(ملکوتیانوحسینی.)18131391،
درنهایتبایدخاطرنشانکردکهبهدنبالفروپاشینظامبینالمللیدوقطبی،آمریکا


نقش آمریکا و روسیه در بحرانهای ژئوپلیتیکی گرجستان و اوکراین

مانده،سعیدرگسترشهژمونیخوددرسطحبینالمللی

بهعنوانتنهاابرقدرتباقی

).طرحدکترینهایمختلفازجملهنظمنوینجهانی،

مینماید(رضایی19931329،

هادرهمینارتباطتحلیلمیشود؛اماباقدرتگرفتن


پایانتاریخوبرخوردتمدن
المللی،زمینههایالزمبرایبهچالشکشیدهشدن


ایوبین

دیگررقبادرسطحمنطقه
میالدیبهواسطه

نظمتکقطبینیزفراهمآمد.روسیهباپیشرفتنسبیدردهه2000

افزایش قیمت جهانی انرژی توانسته به یک رقیب در برخی سطوح برای آمریکا
تبدیلشود.انتقادشدیدازنظمتکقطبیدراجالسامنیتیمونیخدرسال 2009از

جایتکقطبیآمریکایی


طرفپوتینسرآغازمبارزهبرایجایگزینینظمچندقطبیبه
شد .در این سیستم قدرتهای منطقهای در مناطق استراتژیک خود دیگر منفعل و
پیرونخواهندبودوسیاستهایتهاجمیومستقلرادنبالخواهندکرد.نمونهاین
اقدام در جنگ گرجستان نمایان شد .روسها با اقدام قاطعانه خود روند انتقاد بر
ستهایمختلفدرمحافظت
قطبیبودننظامبینالمللراعملیکردندوباسیا 


تک
ازمناطقموردعالقهخودبرآمدند.نظیرهمینحرکتدربحران2011اوکراینهماز

ناحیهغربوشرقرخدادهاست.لذانظمتک -چندقطبیکههانتینگتونمعتقدبه
حاکم بودنش بر نظام بینالملل فعلی است در بحرانهای منطقهای بهخوبی آشکار
شده است .آمر یکا سعی در مهار روسیه با ابزارهای مختلف ازجمله نزدیکی به
دومنطقهایراداردکهگرجستانیکنمونهواوکرایننمونهدیگر


هایدرجه

قدرت
ازاینسیاستاستکهبخشدوممقالهبهاینموضوعاختصاصدارد .
 .3اوکراین و شروع بحران
اوکرایندرلغتبهمعنایپایانقلمرو،حاشیهومرزاستکهبهنظرمیرسدبهدلیل
حائلبودناینسرزمیندرمقابلحمالتقبایلشرقیبهاروپابهآناطالقشده
باشد .این کشور  12میلیون نفری بهعنوان دومین جمهوری بزرگ در میان جامعه
کشورهایمستقلمشترکالمنافعپسازروسیهاست(زمانی.)29131392،قرارگرفتن

اروپا،موقعیتژئوپلیتیکاینکشوربهسببمشرفبودنبهدریایسیاهوهمچنین
در اختیار داشتن سواحل با ارزش شبه جزیره کریمه و ویژگیهایاقتصادیچون
معادنغنی،جمعیتزیاد،اراضیوسیعوپتانسیلباالیصنعتیازجملهفاکتورهایی
است که اهمیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک این کشور را برای قدرتهای بزرگ
باالبردهاست(اوکراین .)10831390،
این ویژگیها باعث شده که اوکراین در مسیر حرکت قدرتهای بزرگ نقش
دکهدرتاریخنقطه ضعف

بسزاییداشتهباشد.اوکرایندرمرزیازروسیهقراردار
روسهادربرابرتهاجماتناپلئونوهیتلربودهاست.اینشرایطباعثشدهتادر

مسیر حرکت برتری خواهی آمریکا در رابطه با کنترل قدرتهای نوظهوری مثل
روسیهازاهمیتدوچندانیبرخوردارشود.اینشرایطاوکراینزمینهسازقرارگرفتن

درراهبردهای سیاستخارجیآمریکاوروسیهرافراهمآوردهکهجدیدتریناین
موضوعدربحرانفعلیرقمخوردهاست.
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او کرایندرمسیراتصالاروپاوروسیهوقرارگرفتندرمسیرانتقالانرژیروسیهبه
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بحران زمانی شروع شد که در اواخر سال  2013اتحادیه اروپا سعی کرد
توافقنامههایتجارتآزادخودرابهامضایاوکراین،گرجستان،مولداویوارمنستان

برساند.ایناقدامسبب محرومشدنروسیهازبازار 82میلیوننفریاینکشورها
می شد؛امااوکرایناعالمکردکهدرقبالدریافتتخفیفدرخریدگازروسیهاز

امضایاینقراردادصرفنظرخواهدکرد(آدمیوشهیدانی .)1931393،

نامه همکاریوتجاریآزاداتحادیهاروپاامتناع
ویکتوریاناکوویچازامضایتوافق 
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سرعتازجنبهداخلیخارجوجنبه


کردوسرآغازبحرانسرنوشتسازیشدکهبه
المللیبهخودگرفت.یاناکوویچروسگرابهشمارمیرودکهدربرقراریروابط


بین

س ی ا س ت ج ها ن ی

خودباجهان،هموارهروسیهرامدنظرقراردادهوباامضانکردنتوافقنامهسعیدر
جلوگیری از برانگیخته شدن حساسیت مسکو را داشت؛ اما مردم اوکراین به این

نقش آمریکا و روسیه در بحرانهای ژئوپلیتیکی گرجستان و اوکراین

تصمیماعتراضکردندکهدر نهایتایناعتراضهابهخشونتانجامید(ولیزاده،
شیرازیوعزیزی.)11931391،
هاودرگیریهاداخلیوبارأیمجلس،یاناکوویچ


باتشدیدتنش
در22فوریه2011
عنوانرئیسجمهور

ازقدرتبرکنارشدوبهروسیهگریختوالکساندرتورچینف 
به
موقت برگزیده شد .در ادامه شبهجزیره کریمه تحت عنوان محافظت از روس
تبارهایاینایاالتخودمختار توسطروسیهاشغالشدودر همهپرسیسراسری،
مردمکریمهموافقت98درصدیخودرامبنیبرالحاقشدنبهروسیهاعالمکردند
و این شبه جزیره بهطور رسمی جزئی از خاک روسیه شد)(Alpher,2014:4

 .این

اقدامروسیهرابرپایهایناستداللمیدانندکهاگرکییفبهاتحادیهاروپابپیوندد

سایر کشورهای حوزه شوروی سابق نیز ادامه این دومینو میشوند که این اتفاق
مرزمیکندبلکهطرحپوتینبرایتشکیلبلوکیبهرهبری


تنهاناتوراباروسیههم

نه
مسکودرحوزه خارجنزدیکخودرابهخطرمیاندازد؛ چراکهاگراوکراینازاین

بلوک ژئوپلیتیک خارج شود فقط کشورهای استقاللیافته شوروی سابق که اکثرا

بینالمللی
ندکهاینبرایوجهه  

دارایحکومتیغیردموکراتیکهستندباقیمیمان

روسیهوپوتینخوشایندنخواهدبود(بهمن.)1131391،
اززماناستقاللتاانقالبرنگی،2001تامناقشاتداخلیوبحران 2011ونهایتا
نمشخصهاوکراینبودهاست.البتهویژگیهایخاصاوکراینهمدر

تاامروز،بحرا
بحرانخیز بودنش بیتأثیر نبوده است .وجود شکاف قومیتی -هویتی در ساختار

چندپارگیداخلیاوکرایندرطولزمانبهعنوانیکآتشزیرخاکسترعملکرده

است.موقعیتویژهژئواستراتژیکاوکراینباعثشدهتااینکشوردرطولتاریخ،
مکرراتحتسلطهفرمانروایی هایمختلفمانندروسیهتزاری،عثمانی،لهستانو...
قرار بگیرد .همین مسئله منجر به شکلگیری هویتها و قومیتهای گوناگون در
مناطقمختلفاینکشورشدهاستکهاینتنوعقومیتیوهویتیسببایجادشکاف
طوری کهبسیاریازمردمشرقوجنوباوکراینمتمایلبهناسیونالیسمقومیو


به
پشتیبانروابطنزدیکبهروسیههستندومهمترینبخشصنعتاینکشورازجمله

صنایع سنگینی مثل ساختوساز تجهیزات دفاعی در شرق کشور قرار دارد و
ترمیباشندوخواستارارتباط


غربیکهازنظراقتصادینیزضعیف
برخالفمناطق
نزدیک با مجموعه غرب هستند ،در یک تضاد بزرگ هویتی قرار دارند

.

)(Woehrel,2015:7وضعتمعیشتیاوکراینهمتعریفچندانیندارد.یکیازدالیل
مهمیکهبحراناوکراینراتشدیدوتاحدودیطوالنیکردهاستمشکالتبسیار
زیاداقتصادیاست.باالبودننرخبیکاری،باالبودنشاخصفساداقتصادیوفقر
هایاقتصادی آناست.


گستردهبههمراهبیکاریدرمیانجمعیتفعالازمشخصه
این شرایط در حالی است که بسیاری بر این باورند که این کشور از پتانسیلهای
اقتصادی بسیاری از جمله؛ حملونقل ارزان ،نزدیک بودن به بازارهای آسیایی و
اروپایی،زمینهایکشاورزیحاصلخیز،بازارداخلی10میلیوننفری،منابعومعادن
فراوان طبیعی مانند فلزات و زغالسنگ و مزیت ترانزیت انرژی را دارا است.
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درجامعهاوکراینیشدهاست(ترابیوکیانی .)831393،

122

ددربدنه

بسیاریبهوجودآمدناینوضعیتبداقتصادیرادروجوداقلیتثروتمن
اینکشورمیدانند.رهبرانصنایعسنگیناینکشورکهعمدتامتمایلبهروسیهو
حامییاناکوویچاندباعثرشدوگسترشبخشهایانحصاریدراقتصادودرنتیجه

کاهششدیدفضایبازاربرایفعالیتاقتصادیدر راستایتشدیدفقر،بیکاریو
گروهازاصلیترینمخالفان امضایتوافقنامهآزاد

فساد رامنجرشده همچنیناین 
تجاریبااتحادیهاروپابودندکهجرقهشروعبحراننیزهمینمسئلهبودهاست
122
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.

)(Smith and Harari,2014,15-17

فارغ از عوامل داخلی بحران ،یکی از مهمترین علل بحران اوکراین در عوامل
خارجی و به طور مشخص رقابت ایاالتمتحده در جایگاه قدرت برتر جهانی و
روسیه بهعنوان قدرت برتر منطقهای است .پس از فروپاشی شوروی ،آمریکا در
وضعیت جدیدی قرار گرفت .نخبگان سیاست خارجی این کشور معتقدند که در

نقش آمریکا و روسیه در بحرانهای ژئوپلیتیکی گرجستان و اوکراین

هافراهمشدهاستتاازطریقکنترلنقاط


نبودرقیبدیرینهفرصتمناسبیبرایآن
رنوشتساز ،یک نظم جدیدی را با محوریت برتری ایاالتمتحده

ژئوپلیتیک و س
شکل دهند .با توجه به نیاز مبرم روسیه به جمهوریهای سابق در قفقاز و شرق
اروپا بخصوص اوکراین برای ابرقدرت شدن ،واشنگتن به حضور در حیاطخلوت
این کشور در جمهوریهای بازمانده بهعنوان یکی از مهمترین اهداف سیاست
).ایاالتمتحدهبا

خارجیخودپسازجنگ سردنگاهمیکند(حیدری22131390،
توجه به شرایط به وجود آمده پس از جنگ سرد در این منطقه مایل است که با
تکیهبر قدرت نظامی – اقتصادی خود در جهت تقویت هژمونی خویش نهایت

استفاده را ببرد و با توجه به اینکه اوراسیا منطقه کشمکش و رقابت اصلی است،
ازاینرو نتیجه عقبنشینی ایاالتمتحده از این منطقه میتواند سبب شکلگیری

ناگهانییکرقیبپیروزمند(روسیه)باشدکهموجببهچالشکشیدننظمموردنظر
آمریکاخواهدشد.در میانجمهوریهایبازماندهدراوراسیا ،اوکرایندریکیاز
یترین نقاط جهان واقعشده است .اهمیت این کشور به حدی است که
استراتژیک 

برژینسکیاعتقاددارداوکراینفضایجدیدومهمرویصفحهشطرنجاوراسیاو
روسیهبدوناوکراینامپراتورینمیشود

یکمحورژئوپلیتیکبودهومعتقداست«
اما با همراه کردن اوکراین میتواند به یک امپراتوری تبدیل شود» (کرم زادی و
خوانساریفرد .)13831393،
برایناساسواشنگتندرراستایرقابتژئوپلیتیکخودبامسکواوکراینراصحنه
مناسبی برای اجرای این سیاست میداند و این موضوع ،موجب آشکارتر شدن
رقابتهای ژئوپلیتیکبین دوکشوردرمناطقمختلفجهان شدهاست.درطرف
رروسیهقراردارد.سنگبنایسیاستخارجیروسهاازگذشتهتاامروزدر

دیگ
کنار عوامل دیگر ،بهطور چشمگیری متأثر از مؤلفه ژئوپلیتیک بوده است .درک
ژئوپلیتیک از واقعیات بینالمللی برای روسیه بهعنوان اصلی زیربنایی در سیاست
این کشور شاهد بودهایم .در زمان حاضر نیز استراتژی پوتین ممانعت از رسیدن
مرزهایاتحادیهاروپابهمناطقغربیروسیهاست(دهشیار.)19331393،
هایاقتصادی،متزلزلساختندولتهایطرفدار


ویدرخارجنزدیکروسیه،بااهرم
گروههای حامی ذینفع خود و استفاده از ظرفیتهای نظامی به
غرب ،حمایت از  
ماجراجوییمی پردازدواینعجیبنیستزیرادرچارچوبدرکتاریخیحیات

ریزیشده است
یافته در طی قرون و آمال ژئوپلیتیک از پترکبیر برنامه 
(دهشیار .)19331393،روسها از یک سو بر پایهیک جبر جغرافیایی و ژئوپلیتیک،
هایدریایسیاهبهعنواندروازهورودبهمدیترانهبرای


ایجزدسترسیبهآب

چاره
ایخودنداشتهوایندسترسیبهعنوانیکیاز


ایوفرامنطقه

پیگیریاهدافمنطقه
هایاینکشوربودهاست.درطولتاریخنیزدسترسیبهآبهای


تریندغدغه

بزرگ
آزادازمهمتریناهدافاینکشوربودهودراینمنطقهایندسترسیازطریقکنترل

شبهجزیره کریمه محقق میشود و از سوی دیگر نیز بنا بر وسعت سرزمینی خود


سیاست جهانی
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خارجیآناستوهموارهروابطدیالکتیکیبین ژئوپلیتیکواقداماترادرگذشته

122

هموارهدرصددحفظعمقاستراتژیکخودبودهکهاز200سالپیشتاکنونبراین
محوراستواراستکهبایدعمقاستراتژیکزمینیاشقویباشد.بنابرایناوکراین

عمق استراتژیک روسیه و همان محلی است که آلمان نازی و ناپلئون به روسیه
یورش بردند؛ بدین ترتیب روسها همواره تمایل بهپیش روی به سمت غرب را
اندتاخطرتجاوزبهخاکخودراکاهشدهندبنابراینمهمتریندالیلاهمیت


داشته
اوکراینبرایروسیهازحیثژئوپلیتیکاست(ترابیوکیانی)1131393،ودرکهر
121

گامبهسمتیکپارچگیاقتصادییانظامیکشورهایخارجنزدیکخودباغربرا
یکتهدیدژئوپلیتیکمیداند). (Popescu,2014:1
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پسروسیهبی تردیدمخالفسیاستآمریکادرجهتگسترشنظمدلخواهکهمغایر

باارزشهاوساختارهایداخلیروسیهاست،بودهودرخصوصاوکراینواکنشی

نقش آمریکا و روسیه در بحرانهای ژئوپلیتیکی گرجستان و اوکراین

انفعالی از خود نشان نخواهد داد .چراکه این کشور از جهات گوناگون هم برای
مسکو و هم برای غرب به رهبری آمریکا بسیار حائز اهمیت است که در زیر به
دالیلایناهمیتپرداختهمیشود.

 .3-1اوکراین در حلقه رقابت ژئوپلیتیکی روسیه و آمریکا
اکنون به دلیل بحران داخلی اوکراین که پیامد رقابت و تنش دیرینه احزاب و
جناحهایسیاسیطرفدارغربوروسیهبرایقبضهکردنقدرتاستروابطمسکو

گونهای که هردو قدرت هم دیگر را به
به 
و واشنگتن دچار تنش و آشفتگی شده  ،
مداخلهدرامورداخلیاوکراین،نقضحاکمیتوتمامیتارضیآنوپشتیبانیاز
گروههای طرفدار خود در این کشور متهم میکنند (زمانی .)29231392،اوکراین

ورودی زمینی برای جنوب باختری روسیه است و شبهجزیره کریمه مشرف بر
ساحلروسیهدردریایسیاهوشهرسواستوپلواقعدرکریمهپایگاهناوگاندریایی
روسیه  دردریایسیاهاستکهایناهمیتژئوپلیتیکیکریمهرابرایروسیهآشکار
).اینویژگیهاموجبشدکهسیاستمداران

میسازد (آجیلیوآهار8331393-82

روسی یک اوکراین مستقل را قبول نکنند و درصدد نفوذ در این کشور برآیند .از

طرف دیگر ،اوکراین نیز خواستار حاکمیت و استقالل سیاسی در برابر همسایه
قدرتمند شرقی خود است و لذا به سمت غرب و نهادهای یورو آتالنتیکی گام
برداشته است و این مهم باعث شده که روسیه به مخالفت با تالشهای یکجانبه
گرایانهکییفبراینزدیکیباغرببپردازد) .(Kapeller,2014:108
تدراوکراینبهنفعروسیهاندواینکشوررا

مقاماتکرملینموافقهرگونهدخال
مستقل از خود نمیدانند .آنها از سقوط دولت یاناکوویچ بهعنوان یک کودتا علیه
ایکهوزارتامورخارجهروسیهاین
گونه 
کنندبه  

رهبرمشروعیکدولتیادمی
انقالبقهوهای»توصیفکرد ). (Smith and Harari,2014:30شخصپوتین

اقدامرا«
نیز فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی را یک فاجعه بزرگ ژئوپلیتیک میداند .وی
معتقد است که این مناطق پس از فروپاشی در حوزه منافع بهحق روسیه است

.

)(Woehrel,2015:6-9

برابر روسیه هستند .آمریکا به دنبال محاصره ژئوپلیتیکی روسیه از طریق محدود
کردن قلمروهای ژئوپلیتیکی این کشور است .برای پیشبرد این هدف یکی از
).بیتردید
ترینگزینههااوکرایناست(کرمزادیوخوانساریفرد 11931393،


مهم
مهم ترینهدفکاخسفیددراینمنطقهممانعتازسلطهیااقتدارکاملروسیهبر

هایخودرابرایاینجمهوریها

کشورهایخارجنزدیکاست.واشنگتنسیاست
در چند مرحله ترسیم کرده است؛ نخست با به رسمیت شناختن استقالل این
کشورها باهدف توسعه نفوذ خود؛ دوم ،اعطای کمکهای مالی به دولتهای تازه
استقاللیافته و سوم توسعه نفوذ سیاسی برای همراه کردن سیاستمداران آنها با

الملل.حمایتهایآمریکاچهدرانقالب


سیاستخارجیآمریکادرمیداننظامبین
گرارامیتوان


وچهدرسرنگونییاناکوویچوجایگزینیدولتغرب
نارنجی 2001
نمونهایازایناقداماتدانست(زیباکالمودیگران .)2131391،

اوکراین برای آمریکا درصحنه رقابت جهانی با روسیه بهمنظور اعمال اقتدار و
دیگرازیکسوروسیهبرایقدرتمندشدن


عبارت

هژمونیاشبسیارمهماست.به
ویژهشبهجزیرهکریمهاستوازسویدیگرآمریکا


نیازمندتسلطبهاوکراینوبه
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درسویدیگرغربوبخصوصایاالتمتحدهوجوددارندکهبازیگراناصلیدر



122

برایممانعتازقدرتمندشدنروسیهوادامهبرتریخوددرمنطقهوجهاننیازمند
تسلطونفوذدربرابرمسکودراوکرایناست.اینکشوربهاعتقادبرژینسکییکی
ترینمحورهایژئوپلیتیکدرمنطقهاستکهحیاتآنبه عنوانیکدولت


ازمهم
مستقل،سببتغییرماهیتروسیهمیشود(ولیزادهودیگران)11931391،؛

بنابراین آمریکاییها به دنبال محاصره ژئوپلیتیکی روسیه هستند .برای این منظور،
سیاستآمریکاپسازفروپاشیشورویدرگسترشاتحادیهاروپاوناتوبهسمت
122
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کشورهایبلوکشرقهمچونمجارستان،لهستان،چکوکشورهایبالتیکتدوین
شد.ناتوبرایمحاصرهکردنروسیهتنهابهعضویتگرجستان،بالروسو اوکراین
نیاز دارد تا بتواند دسترسی کامل به مرزهای روسیه را داشته باشد .این حساسیت
باعث شده که مسکو روابط تجاری خود با اوکراین را طوری برنامهریزی کند که
عالوهبرکسبسوداقتصادی،بهبهرهبرداریسیاسینیزدسترسیپیداکند.


نقش آمریکا و روسیه در بحرانهای ژئوپلیتیکی گرجستان و اوکراین

یکی از نمونههای این راهبرد فروش انرژی ارزانقیمت برای به دست آوردن
اطاعت پذیریسیاسیکییفاست.الوروفبارهااعالمکردهکهروسیهتمامتالش

خودرابرایجلوگیریازپیوستناوکراینبهناتوبهکارخواهدبستواینفرایند
داند.روسیهدربحراناوکراینبرسرموضوعتوافقنامهآزاد


راخطقرمزخودمی
تجاریاوکراینبااتحادیهاروپا،هشدارشدیدخودرابهعواقبوحشتناکوفاجعه
آورایناقداماعالمکردوازهمانابتدابهکاهشوارداتازاوکراینوتهدیدبه
قطعصادراتگازرویآوردکهباالحاقکردنکریمهبهخوداینخطقرمزرانشان
داد).(Oguz,2015:3چراکهرهبرانکرملینواقفبهاینامرهستندکهاوکراینبدون
جزیرهایکهممکن


کریمهدیگرازاهمیتگذشتهبرایغرببرخوردارنیستوشبه
بود در صورت الحاق نشدن به روسیه بهعنوان یکی از پایگاههای ناتو دربیاید از
دستان غرب خارج شد .البته میتوان گفت که نگرانی روسیه در پیشروی ناتو به
شرقبیشترمتأثراز سیاستتوسعهمنهایروسیهتجلیپیداکردهاست.دورکردن
هویتتاریخی-ژئوپلیتیکیروسیازحوزهخارجنزدیکومحاصرهژئوپلیتیکیاین
کشوردردرونمرزهایجغرافیاییخودسببتنزلقدرتاوراسیاییاشبهآسیایی


میشودکهخالفهویتنئواوراسیاگراییحاکمبرسیاستهایروسیهاست.اینامر

برکسیپوشیدهنیستکهمهمترینبازیگردربحراناوکراین،روسیهاستزیرااین

العادهای
کشوربهلحاظژئواستراتژیک،ژئوپلیتیکوژئواکونومیکدارایاهمیتفوق 

برایمسکواستوبههمیندلیلمسکودربخشهایمختلفهموارهبرای خود

اهرمهایی برای نفوذ در این کشور فراهم کرده است که بهطورکلی در موارد زیر

خالصهمیشود 3

پیوند سیاسی -تاریخی اوکراین با روسیه؛ کییفخاستگاهتاریخیاولیندولت
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روساستکهبرایدورانیمتمادیجزئیازخاکروسیهبودهاست.لذاازاستقالل
تا امروز با نفوذ در تعیین نخبگان سیاسی مدنظر خویش ،تأثیرگذاری بر روند
تصمیم گیریدرموضوعاتتأمینمنابعمالیمبارزاتانتخاباتییاتبلیغبرایاحزاب


سیاست جهانی

ونامزدهایخاصبهدنبالتأثیرگذاریبرنظامسیاسیاوکراینبودهوهست.روی
پیوند اقتصادی اوکراین با روسیه ،نفوذ روسیه در صنعت انرژی ،ماشینسازی،
حملونقل ،مجموعههای نظامی صنعتی موجب قرار گرفتن روسیه بهعنوان

بزرگترین شریک تجاری اوکراین شده است (ولی زاده و دیگران)11931391،

قرشدهاند .انرژی بهعنوان

بسیاری از صنایع سنگین اتحاد شوروی در اوکراین مست
مهم ترین عامل کلیدی در روابط دو کشور در حوزه اقتصادی محسوب میگردد.

درصدازگازطبیعیخودوحدودسهچهارماز

اوکرایندرسال،2012بیشاز 83
وارداتنفتراازروسیهتأمینکردهاست.لذااینوابستگیسبباستفادهاهرمی
برایروسها شدهاستوباافزایشقیمتوتحریمانرژیبرایکییفهمانند

یکبحرانرارقمزدهاست) . (Woehrel,2015:9

قطعگازدرسالهای2008و2009
پیوند نظامی و راهبردی اوکراین با روسیه؛ عالوهبردارابودننقشحائلاروپاو
بهجزیرهکریمهکه
روسیهکهنوعیسنگرگاهروسهادربرابراروپااست،وجودش 
حسابمیآیدوبندرسواستوپل


تریننقطهاوکراینبهمرزهایغربیروسیهبه

نزدیک
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ویاناکوویچنمونههاییازایناقداماتاست .

کارآمدنلئونیدکوچما

که میزبان ناوگان دریایی روسها است از چنان اهمیت ویژهای برای روسیه
ترینتردیدیبهالحاقاینمنطقه استراتژیکروی


برخورداراستکهبدونکوچک
وسیهبااشارهبهاقدامگذشته غربدربهرسمیتشناختن

آورد.الحاقکریمهبهر
استقاللکوزووتوجیهشدودرواقعباتصرفشبهجزیرهکریمهبهتغییردولتدر

کییفپاسخدادهشدوباتصرففرودگاههاوسایرتأسیساتکلیدی ،بابرگزاری

یکهمهپرسیبهانضمامآنبهخود،پرداخت
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). (Weber and Bassuener,2014,4-7

ایناقداماولینموردپسازجنگجهانیدوماستکهیکقدرتاروپاییتوانسته
باوجودمخالفتشدید،بخشیازکشوریدرقارهاروپارابهخاکخوداضافهکند

س ی ا س ت ج ها ن ی

وباواکنششدیدوملموسجهانیروبهرونشود .

پس از الحاق کریمه به روسیه ،آمریکا دیگر نتوانست ساکت باشد و به اقدامات

نقش آمریکا و روسیه در بحرانهای ژئوپلیتیکی گرجستان و اوکراین

بیاندیگرباورودمستقیمروسیهوبنابریکاصلسنتی
منفعالنهخودپایانداد.به  

در روابط بینالملل مبنی بر کنترل قدرت با قدرت در روابط قدرتهای بزرگ،
آمریکا در مقابل روسیه قرار گرفت (شاپوری .)9931393،اوباما بالفاصله خواستار
برگزاری نشست اضطراری گروه هشت شد که پس از آن و در عرض چند هفته
غرببهرهبریآمریکاواکنشهایشدیدیبهایناقدامروسیهنشاندادکهروندی

سالگذشتهروابطدوکشوربودهاست.معرفیکردنمسکوبهعنوان

معکوسدر21
یکمتجاوزموجباخراجآنازگروهجی 2شد.اتحادیهاروپاروابطخودرابه
سطح پایینتری کاهش داد ،تحریمهای مختلف بر شرکتهای کلیدی روس در
بخشهایانرژی،نظامی،فلزات،معادن،مهندسی،آموزشیوتحریمکردنشماری

ازمقاماتارشدروس،اعزامکشتیجنگیبهدریایسیاه،اعزامجنگدهبهلهستانو
لیتوانی ،قطع روابط نظامی با روسیه در قالب ناتو و با حمایتهای گسترده از
هایمجمععمومیعلیهروسیهبهعرضاندامدرمقابلاینکشورپرداخت


قطعنامه
هابرروسیهدرزمانیتحمیلمیشودکهواشنگتندر


.اینهزینه
)(Trenin,2014:8
المللیبهحمایتهایمالی وفنی


کناراوکراینایستادهوباکمکنهادهایمالیبین

رویآوردهکهایناقداماتموجتیرهترشدنروابطمسکو-واشنگتنوشروعتنش

جدیدربعدازجنگسردشدهاست.واشنگتنمداخلهروسیهدرشرقواقدامآن
درالحاقکریمهراعاملاصلیآغازوتشدیدبحراناوکراینمیداند.اینکهاینادعا

عنوانیکمتفکربزرگآمریکاییاینگونه


شایمربه
تاچهاندازهدرستاسترامیر
استداللکردهاست.ویمعتقداستکهباتوجهبهتفکرغالبدرغرب،بسیاری
هایپوتینمیدانندکهدرقالبتمایلبلندمدت


مقصربحرانکنونیرادربلندپروازی
ویبرایاحیایامپراتوریقدرتمندخودظهورکردهاست؛امامیرشایمراینادعارا
داندچراکهبراینباوراستکهایاالتمتحدهومتحداناروپاییآننیزدر


اشتباهمی
به وجود آمدن این بحران نقش داشتهاند .استراتژی غرب در رسیدن به مرزهای
روسیه و پیوند دادن کشورهای شوروی سابق به ناتو ،باعث حضور و نفوذ در
استراتژیکبهمقاومتوعرضاندامبپردازد) . (Mearsheimer,2014:1

روسهامعتقدندکهآمریکاپسازفروپاشیشورویونظامدوقطبی،دنیاراتابعیک

نظم سلسله مراتبی میداند که خود تنها ابرقدرت آن و بقیه به قدرتهای بزرگ،
منطقهای ،متوسط ،کوچک و ذرهای تقسیم میشوند .با این سیاست ،آمریکا چون

هژمون است برای خود حق مداخله در سایر کشورها و مناطق جهان را برای
شکلدهیبهساختارموردنظرخویشقائلاست(سیمبروگلافروز .)2931322،

درستیدرسنداستراتژینظامیایاالتمتحدهدر 2011همبیانشده

اینهدفبه 

است.برطبقاینسندکاخسفیدمعتقداستکهاگرچهدرچندسالاخیربسیاریاز
متحدهایستادهوازنهادهایبینالمللیومبانی


عنوانمتحددرکنارایاالت

کشورهابه
دموکراسی و برنامه پیشبرد حقوق بشر حمایت میکنند ،اما همچنان دولتهایی
وجود دارند که عالوه بر به خطر انداختن محیط امنیتی و منافع ایاالتمتحده ،به
دنبال تجدیدنظر در مبانی کلیدی نظام بینالملل هستند؛ ازجمله این کشورهای
تجدیدنظرطلب روسیه است که بارها و بارها نشان داده که به حق حاکمیت

سیاست جهانی
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حیاطخلوتسنتیروسیهشده ولذااینطبیعیاستکهپوتیندرمقابلاینتهدید
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همسایگانخوداحترامنمیگذاردوبرایرسیدنبهاهدافخودمایلبهاستفادهاز

زوراست.بهزعمکاخسفیداقداماتمسکومنجربهضعفامنیتیشرقاروپاشده

است و باید با آن به منظور کنترل بحران و نمایش قدرت خود مقابله کرد

)The

.(National Military Strategy of the United States of America, 2015
واشنگتن برای این هدف در اوکراین از همان ابتدای استقالل این کشور به
برنامهریزی برای سوق دادن کی یف به واشنگتن عمل کرده است .بنا بر سخنان

122

ویکتوریا نولند ،ایاالتمتحده از  1991تا به امروز بیش از  1میلیارد دالر برای
گسترش ارزشهای غربی و ترویج دموکراسی در اوکراین و دیگر کشورهای

س ی ا س ت ج ها ن ی

شوروی سابق اختصاص داده است .افشای تماس تلفنی نولند مبنی بر حمایت از
تغییر رژیم در اوکراین ،حضور مککین در تظاهرات ضد دولتی در کی یف و

نقش آمریکا و روسیه در بحرانهای ژئوپلیتیکی گرجستان و اوکراین

تاریخی خواندن سقوط یاناکوویچ از طرف سفیر آمریکا همگی سندی در تأیید
ادعایفوقاست( .)Mearsheimer,2014:4-5
لذارقابتآمریکاباروسیهرابایددرقالبژئوپلیتیکتحلیلکردوبحرانکنونینیز
یکی از جنبههای این رقابت محسوب میشود؛ زیرا اوکراین از یک جایگاه مهم
تأثیرگذاردرژئوپلیتیکهویتیاروپایشرقیبرخورداراست.برخالفآمریکاکهبه
هایلیبرالدرحوزهبینالمللیهستندروسهااکثرمواقعازلنز


دنبالاشاعهارزش
ناسیونالیسم قومی و ژئوپلیتیک به سیاستها ،برنامهها و اقدامات خود هویت
می بخشند؛بنابراینایندورازواقعیتنیستکهاوکراین،جداودرانزواازروسیه

گونهکهروسیهبدونمدنظرقراردادناوکراینقابلفهمنیست.

قابلدرکنباشد؛ 
همان

بنابراین در رقابت میان این دو قدرت حوزههای ژئوپلیتیک روسیه از اهمیت
ایبرایایاالتمتحدهبرخورداراست.نزدیکیغرببهدوکشورگرجستان


برجسته
امارهبرانکاخسفیددربرهههاییاز

هابهشمارمیآید؛ 


واوکراینخطقرمزروس
تاریخ این خط قرمز را نادیده گرفتهاند .سفر جان کری در مقام وزیرخارجه به
گرجستان و اوکراین در ژوئیه  2018و امضای تفاهمهای همکاری نظامی با آنها

ازپیشروشنمیسازد.طبقنظرهانتینگتونمهار


اهمیتدوکشوربرایغربرابیش
دومنطقهایحاصل


هایدرجه

روسیهدراینمنطقهباتوسلبهایجادائتالفباقدرت
میشود؛ بنابراین میبینیم که واشنگتن راهبردهایش را در منطقه موردعالقه روسیه

طوری برنامهریزی کرده است که کشورهای مخالف روسیه و متمایل به آمریکا
بیشتریننقشراداراهستند .
نتیجهگیری
با فروپاشی نظام دوقطبی و پایان جنگ سرد و ظهور ایاالتمتحده آمریکا بهعنوان
تنها ابرقدرت جهانی ،به نظر میرسید که به دلیل فاصله بسیار میان قدرت
ایاالتمتحده با دیگر کشورها ،رقابتهای جهانی در حوزههای مختلف بهویژه

هایژئوپلیتیکیبهپایینترینحدخودازدورانجنگسردبرسد؛ولیدراین

رقابت
دریای جنوبی چین گسترش داده بود .در مناطق ژئوپلیتیک قفقاز -بالکان نیز کاخ
وسیلهناتوتااروپایشرقینفوذوبهحیاطخلوتروسیهرسوخ


سفیدتوانستهبودبه
کند؛اماباآغازقرنبیستویکمورویکارآمدنپوتیندرروسیهوباحاکمشدن
فضای ژئوپلیتیک گذشته بر اندیشه مقامات این کشور رقابتهای ژئوپلیتیک و
استراتژیکی در جمهوریهای بازمانده از اتحاد شوروی از سر گرفته شد .روسیه
بهصورتتاریخیمتعلقبهحوزهنفوذمسکو
معتقداستکهمحور«اوراسیا-بالکان» 
بودهوتسلطهرقدرتدیگریبرآنبهمعنایانزوایاینکشوربهمرزهایخود
متحده،بهمنظورحفظهژمونی


است.ایندرحالیاستکهدراستراتژیکالنایاالت
هایمنطقهایدرمناطقاستراتژیکجهانخودداریشود.


آمریکابایدازظهورقدرت
بر این اساس ،در این مقاله تالش شد تا با استفاده از نظریه نظام تک -چندقطبی
هانتینگتون به واکاوی مهمترین انگیزههای روسیه و آمریکا در قبال گرجستان و
اوکراین پرداخته شود .مهمترین یافتههای مقاله بیان میکند که سبب رقابت میان

سیاست جهانی
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دوران،آمریکانفوذخودرادراکثرمناطقمهمجهانازآفریقاگرفتهتاخاورمیانهو
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روسیه و غرب در این دو کشور ،اهمیت سیاسی ،اقتصادی و نظامی گرجستان و
اوکراین در صحنه رقابت جهانی برای تعیین نظم دلخواه بین اللملی است .تسلط
کاملروسیهدرشرایطجدیدبراینمناطق،میتواندگامبسیارمهمیبرایاحیای

هایغربینهتنهاسببتأمین

دوبارهقدرتروسیهباشدوتسلطبرآنتوسطدولت
توانددرتصوریکالنترمنجربهرفعویاحداقل


شود،بلکهمی
انرژیبرایآنهامی

کاهشتهدیدروسیهشود.ازنگاهآمریکااگرچهروسیهامروزبهاندازهاتحادجماهیر
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شوروی و روسیه تزاری قدرتمند نیست ،اما از پتانسیلهای الزم برای ممانعت از
تحققمنافعآمریکادراینهارتلندژئوپلیتیکبرخورداراست؛بنابراینتالشبرای

س ی ا س ت ج ها ن ی

انزوای روسیه در مرزهای خود بهترین راه برای ضربه زدن به مسکو است .طبق
نظریه هانتینگتون ،واشنگتن برای مهار روسیه به اتحاد و نزدیکی با کشورهای

نقش آمریکا و روسیه در بحرانهای ژئوپلیتیکی گرجستان و اوکراین

یکمنطقهایتضادمنافعدارند،نیازمند

دومنطقهایکهعموماباقدرتدرجه


درجه
است .در هارتلند قفقاز -بالکان ،دو کشور گرجستان و اوکراین از این شرایط
گیرانهایدرقبالبحرانگرجستانواوکراین
برخوردارهستند.روسیهسیاستسخت 

راحتیحضورونفوذقدرتهای


ایبه

اتخاذکردتانشاندهدکهدرسطحمنطقه
پذیرد.روسهادرجریانجنگاوت 2002سعیدررساندنپیام


ایرانمی
فرا 
منطقه

همنطقهایوجهانیبهدنیایغربراداشتندولیاینپیاماز

برتریخویشدرعرص
سویغربجدیگرفتهنشدبههمینخاطردرجریانبحراناوکرایندر 2011با
الحاق شبهجزیره کریمه به خود به نوعی این سهلانگاری آمریکا را با اقدامی
سنگینتر پاسخ دادند .این شرایط زمینه را بیش از گذشته برای ترویج چندجانبه

جانبهگرایی از جانب روسیه آشکار ساخته است و احتماال
گرایی بهجای یک 
سیاستهایروسیهدربسیاریازمناطقجهانازجملهخاورمیانههمبرپایهمقابلهبا
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