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 تخات یپا عنوان به شهنگم فنک ه،نروس  یدر تارو اصالت قوم  روسنه بوده است  
  روسا   فیگنا  و دظاار دولتا     و باد  (روس یمادر ش یگا)  روس  اول اراض

از طایف دیاای    (1395، به دا  از صفیی و وثوق ، 1384)زادوونن,  شد  م تلا  
و دارای احساساات   تای  بناادهروسنه  ی دسبت به جامعه روز روزبهاکیاین  ی جامعه

منتشای   2018 الوپ که در فوریه  ی سسهؤ  طبق دظیسنج  مشودد م  تیی وصماده
، احساساات دو ملات دسابت باه      اترد  ما   گا در نییشده است، گی چه از زمان 

  اداد   یفتاه پنشا    گا روساز  گا اکیاین و در این مورد  شود م  تی وصمادهیکدیای 
روسانه را   معتاد بوددد که بایاد رابطاه باا    گا اکیاین درصد  17، تن ا 2014در سال 

 (Ray & Neil, 2018)  درصد رسنده اسات  39به  2017قطع کید  این عدد در سال 
اکیاین به لحاظ ژلواکودومنک گام بایای روسانه اگمنات دارد  در زماان شاوروی       

دظاام    صانایع  ازاقتصادی بود و بخش م ما    ازدظیاکیاین دومنن جم وری م م 
ساور  ااز صاادرات      ، بنش از یک2017  در سال اتحادیه در این کشور قیار داشت

 Russian gas exports via Ukraine up 23)روسنه به اروپا از اکیاین  تشاته اسات    

pct this year, 2017) تای  پااینن از بحیان کییمه بسنار  پنش بهدسبت  این عدد ا یچه 
اکیاین در تیادزیت  از صاادرات  باه روسانه    ادحصار  ی دگنده دشاناما وود  ،است
 است 

اکیاین به لحاظ ژلوپلنتنک دنز بیای روسنه اگمنت دارد  پایااه دنیوی دریاای   
 یر است کاه امکاان    گای آباین کشور در سواستوپ  تن ا مسنی دریای  روسنه به 

دستیس  این کشور به دریای  سناه، دریاای مدیتیاداه و حتا  اقناادوس اطلاس را      
تاریخ  و گاویت  باشاد    که آناما اگمنت اکیاین بیای اروپا بنشتی از   کند م فیاگم 

در قلب قاره اروپاا   اکنون گماکیاین  ودا  حم جغیافنای  است  با  ستی  وسای  
در داو  میزگای اروپاا محساوب    داآرام قیار  یفته است  داآرام  در این کشور 

راه اروپاا را در پانش بانیداد،     توادناد،  ما    سن  پناگند ان کاه از اکایاین   شود م 
مییکا و روسنه دنز موجب آ گای رقابتبنفزاید  از سوی دیای  گا دایاد بی  توادد م 

بحیان اکایاین را آغااز جنا  ساید دور      ای عدهکه  گاست تاآدجای  اروپای دایاد  
 (Legvold, 2015)دادند   م 


