
 43     و کوزوو اکراین موردی بحران ی مطالعه :مشترک اتحادیه اروپاو امنیتی پیشرفت در سیاست خارجی 

  مساتای شاددد   آدجاا بیای دظارت بی حسان اجایای توافاق در     1«کافور»موسور به 
(Quackenbush, 2014) 

 2013و  2008، 2004گای  سالبعد از پایان این بحیان، در سه مورد دیای در 
ساال   گاای  در نایی  گاا  آن تیین ودننوکه  ،داول  مجدداً اوج  یفتند گای در نیی
ی اروپا  با منادجنایی اتحادیه 2013گای سال  در نیی (Collaku, 2015)بود   2004

توان آن را ماوفانت  بایای اتحادیاه     که م  (Vasovic & Pawlak, 2013)پایان یافت  
ی دظاام    ، اولنن جن ِ داتو، و اولنن مداولاه 1998بحیان کوزوو در سال  دادست 

در این بحایان اولانن باار     حال درعنن  این سازمان، بدون مجوزِ شورای امننت بود
ایان ماداوالت    درد ایت   یفتیک منطاه را به دست  ی سازمان مل  کنتیل اداره

 (Bislimi, 2012)اروپای  شد  باع  ایجاد جدیدتیین کشور 
در  2013داوامبی   21بحیان اکیاین زماد  شیوع شد که ویکتور یاادوکویج در  

 ی منلنارد دالر کمک از روسنه، توافاق تجااری واود باا اتحادیاه      15بیابی دریافت 
تاا   ،  به ددبال آن سه ماه اعتیاض وناباد  باع  شددرآوردتعلنق  اروپا را به حالتِ

 ،دار روسانه  مسلح طیف میدانِ ازآن پسساوم کند   2014فوریه  22ی در دولت و
رفیادادوم    2014مارس  16پارلمان و دو فیود اه در کییمه را تصیف کیددد  در 

 11دادداد    رأیالحا  این بخش به روسانه   در کییمه بی زار شد که در آن میدر به
  به ددباال ادتخااب پتایو    م  گمان سال لوگادسک و دودتسک اعالر استاالل کیددد

اروپاا امضاا    ی قیارداد تجاری مابنن اکیاین و اتحادیه 2014جون  27پیوشنکو، در 
سایان اکایاین،    2015فوریاه   12شد  پس از چنادین باار شکسات ماتاکیات، در     

باه توافاق رسانددد کاه باه       گا وشودتروسنه، آلمان و فیادسه، بیای پایان دادن به 
 گاای  بااادانزه کاوزوو و کییماه از ابتادا     ی ماایساه   دتوافق مننسک دو مش ور شا 

استاالل کوزوو  درواقع (Putin, 2014)  سناس  و از سوی والدمنی پوتنن مطیش شد
کاه اوالً    ویناد  ما  توجن   بود بیای الحاا  کییماه  در ایان مناان اماا مخالفاان       

گان    در کییماه،  کاه  درحاال  غایب باوده    دوالتِ ی در کییمه ادانزه گا وودییزی
مشاورت    رأیدیاای اشااره باه     مشاگده دشده باود  دلنا ِ   ای یافته سازمانوشودت 
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