روسيه و گرجستان :از تعامالت تا تنش ها
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چکيده

جمهوری گرجستان به دليل واقع شدن در منطقه ی مهم قفقاز همواره از اهميت
فوق العاده ای برخووردار بووده ا.وتر در اموا ميوان ،رو.ويه از بودو ا.وتق
گرجستان کوشيده ا.ت تا با برقراری رابطه ی نزدمک با اما کشور ،منافع خوود
را دنبووا کن ودر مقالووه ی ضا وور ،مطالعووه ای ا.ووت ميرامووون روابوور دو کشووور
گرجستان و رو.يه و اخت فاتی که دو کشور در مسوير اموا رابطوه داشوته انودر
مژوهشگر در اما مقاله ابتدا به مهمترما دالئل اهميوت گرجسوتان بورای رو.ويه
مرداخته و .پس .ير تارمخی روابر دو کشور را بيان کرده ا.ت و در مرضله ی
بعد ت ش می کند تا به مهمتورما زمينوه هوای اخوت

دو کشوور و دالئول ن

بپردازدر در انتهای مقاله نيز روابر دو کشور در منده ميش بينی شده ا.تر

واژگان کليدی :روسيه ،گرجستان ،روابط ،اختالفات ،قفقاز
* ا.تادمار و عضو هيأت علمی دانشکده علوم .يا.ی دانشگاه زاد ا.و می واضود تهوران مرکوزی ،گوروه علووم
.يا.ی ،تهران ،امرانر
** دانش موخته کارشنا.ی ارشد رشته علوم .يا.ی دانشگاه زاد ا .می واضد تهران مرکزی
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مقدمه
جمهوری گرجستان 1مکی از کشورهای ا.تق

مافته از «اتحاد جمواهير شووروی»

2

.ابق ,دارای موقعيتی چهارراهی ا.ت که ارتبوا شورق و بورا واروموا و .ويا) را از
طرمق داالن طبيعی قفقاز 3برقرار می .ازدر بوه عبوارت دمگور اموا کشوور در منطقوه ی
اورا.يا که مرز ميان دو قاره ی اروما و .يا ا.ت ،واقع شده ا.تر
گرجستان از شما با «فدرا.ويون رو.ويه» ،از شورق بوا «جمهووری ررباماوان» ،از
جنوا با «ارمنستان» ،و از جنوا بربی با «ترکيه» هم مرز ا.وت

ومنا در بورا اموا

کشور نيز «درمای .ياه» 4قرار داردر
ومژگی های ژئوملتيک گرجستان ،از نظر قورار گورفتا در و.ور منطقوه ی قفقواز و
د.تر.ی به درمای .ياه ،باعث شده که اما جمهوری همواره از اهميوت قابول م ضظوه
ای برای رو.يه برخوردار باشدر
 -1اهميت سياسی ،نظامی ،امنيتی و اقتصادی گرجستان برای روسيه
روند تحوالت در مناطق مرزی جنوبی رو.يه از .ا  1991به بعد باعوث افوزامش
اهميت گرجستان از نظر امنيتی برای مسکو شده ا.تر .را.ور مرزهوای گرجسوتان در

1. Georgia
2. Union of Soviet Socialist Republics
3. Caucasus
4. Black Sea
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شما با فدرا.يون رو.ويه وشوامل جمهووری هوای «چچوا»« ،1امنگووش»« ،2او.وتيای
شمالی»« ،3قره چای -چرکس»« ،4کاباردا -بالکوار» 5و نيوز « دمگوه» [ دمغيوه  )6خطوو
مرزی بر .تيغ کوههای .ر به فلک کشيده ی قفقاز بزرگ ،منطبق ا.ت که ضودود 708
کيلومترطو داردر از اما خطو مرزی ،فقر مک گذرگاه مهم به نوام «جواده ی نظوامی
گرجستان» از جنوا رشته کوههای قفقاز بزرگ به دامنه های شمالی وصل می شود کوه
«تفليس» را در دامنه های جنوبی به «والدی قفقاز» 7ومرکز جمهوری خودمختار او.تيای
شمالی)در دامنه های شمالی متصل می کندر اگر چه در برا .واضل «درمای .وياه» راه
ها و شو.ه نيز گرجستان را به رو.يه متصل موی کورد ،ولوی موس از اعو م جودامی
« بخازما» 8از گرجستان در باز دهه ی  90امکان ارتبا وجود نداردر
رشته کوه های قفقاز که از اوامل قرن هاودهم بوه تصور

رو.وها در موده ا.وت،

همچون .دی طبيعی و ا.تحکامات نظوامی در مقابول دشوتهای ب معوارب و ب دفوا
جنوبی رو.يه ا.تر اهميت اما رشته کوه ها تا بدان جهت ا.ت که رو.يه در طوی دو
قرن موفق شد با جنگهای گسترده ای با امپراتوری عثمانی و امران ،ن را بد.وت ورده
و امنيت نظامی خود را از .وی جنوا تاميا کندر
رو.يه هم در دوره ی «تزارها» و هم در دوره ی شوروی که قلمرو قفقاز وشمالی و
جنوبی)را در تصر

خود داشت ،امنيت خود را در مقابل جنوا تاميا می کردر مس از

فروماشی شوروی و ا.تق

جمهوری های قفقاز جنوبی ،مرزهای رو.يه با اما منطقوه

به .تيغ ما خر الراس رشته کوههای قفقاز بزرگ کشيده شده ا.ت که مرزهامی ناهموار
1. Chechen Republic
2. Republic of Ingushetia
3. Republic of North Ossetia
4. Karachay-Cherkess Republic
5. Kabardino-Balkar Republic
6. Republic of Adygea
7. Vladikavkaz
8. Abkhazia
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ا.ت و نگهداری از ن به جهت و عيت مستی ها و بلندی ها ی بسيار خشا و برمده،
که از قلل کوههای .ر به فلک کشيده تا دره های عميق را در بر می گيرد ،بسيار دشوار
و در عيا ضا مر هزمنه ا.تر
منا در ميان رشته کوههای بزرگ قفقاز و در مرز ميان دو کشوور رو.ويه و گرجسوتان
.ه گذرگاه مهم و ا.تراتژمک وجود دارد ،که برای رو.يه بسيار ضائز اهميت ا.تر
الف) گذرگاه تارمخی «دارما » 1ودر الن = باا ال ن) در بلنودای  9789متوری در
مرکز رشته کوه های قفقاز بزرگ بر .ر راه «جاده نظامی گرجستان» که تفليس مامتخوت
گرجستان ودر جنووا) را بوه «والدی قفقواز» مرکوز «او.وتيای شومالی» در فدرا.ويون
رو.يهودر شما ) با راه های زمينی مسدود در زمستان و اوامل بهار ميوند می دهدر
ا) گذرگاه ا.تراتژمک «ماميسونسکی» 2در مرکز رشته کووه هوای قفقواز بوزرگ در
بلندای  9719متری ميان گرجستان در جنوا و رو.ويه در شوما بوا راه هوای زمينوی
مسدود در فصو بارندگی و مخبندانر
د) گذرگاه «.وخومی. -ووچی» 3در کرانوه ی درموای .وياه بوا راه هوای زمينوی و
رملیرواميراضمدمان)10-11 :1778 ،
مس از فروماشی شوروی و ا.تق

جمهورمهای قفقاز جنوبی ،رو.يه به شودت

اضساس عدم امنيت می کردر در دوره ی جنو

.ورد کوه اموا منطقوه در جبهوه ی

برخورد با ميمان «ناتو» بود ،رو.يه در «بواکو» 4ودر کرانوه ی بربوی درموای خوزر)
مامگاه درمامی و هوامی ،در «قبله» 5ودر جمهوری ررباماوان و در دامنوه ی جنووبی
کوه های قفقاز بزرگ) امستگاه رادار ميشرفته ،در «تفليس» 6مامگاه هوامی و موشکی،
1. Darial Gorge
2. Mamisonsky
3. Sukhumi- Sochi
4. Baku
5. Qabala
6. Tbilisi
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در «.وخومی» 1ومرکز بخازما) مامگواه هووامی ،در «بواتومی» 2ومرکوز « جارموا» 3در کنوار
.ياه) ،مامگاه زمينی ،در « خا کاالکی» 4در جنوا گرجستان مامگاه زمينوی ،در «اموروان»

5

مرکووز ارمنسووتان ،مامگوواه هوووامی و در قفقوواز شوومالی مامگوواه هوووامی و زمينووی داشووتر
واميراضمدمان)170-179 :1777 ،
گرجستان در منطقه ی مشر

به شما کوههای قفقاز شمالی ،قرار گرفته و ومژگوی

هامی چون تنو قومی ،مليتی و خصوصيات و روضيات خاص ملی و قومی را دارا.تر
همسامگی با مناطق بحرانی چون «چچا» و «قره باغ» 6از دمگر وجوه خاص اما کشوور
محسوا می شودر از دمگر وجوه مهم ژئوملتيکی گرجستان ،امکان تاثير گذاری بر عمق
ا.تراتژمک رو.يه ،بومژه در منطقه ی بسيار ضساس واقع در جنووا بورا فدرا.ويون
رو.يه ا.تر با توجه به امنکه گرجستان در جنووا فدرا.ويون رو.ويه قورار دارد ،هور
گونه تحو در و عيت گرجستان به طور مستقيم در عمق ا.تراتژمک رو.يه تاثيرگوذار
خواهد بودر
اشرا

گرجستان بر .واضل درموای .وياه و دراختيوار داشوتا بنوادر مهموی چوون

«.ومسا» 7وبندری با اهميت در صدور نفت و گاز) و «موتی» 8ودارای ا.وتعداد ترانزموت
کاال و ضتی نفت و گاز) در مقامسه با دمگر کشورهای ضوزه ی «درمای .ياه» و «اروما»،
از دمگر ومژگی های ژئوملتيکی اما کشور ا.تر وکوالمی)91 :1771 ،
دو منطقه ی«او.تيای جنوبی» 9و « بخازما» در داخل گرجستان نيز بوه .وبر روس

1. Sukhumi
2. Batumi
3. Adjara
4. Akhalkalaki
5. Yerevan
6. Nagorno-Karabakh
7. Supsa
8. Poti
9. South Ossetia
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زبان بودن اکثرمت .اکنان نها و نزدمکی جغرافيامی با رو.يه ،از بواز فروماشوی اتحواد
جماهير شوروی ،مورد توجه مسکو بوده ا.ترواميدی)99 :1778 ،
در اما ميان ،مناطق جدامی طلر گرجستان برای رو.يه بسيار ضائز اهميوت ا.وت
چراکه از مک .و منطقه ی قفقاز شمالی کوه از چنود جمهووری خودمختوار در ترکيور
فدرا.يون رو.يه تشکيل شده ،همواره نا رام ا.ت و هر از گاهی جودای طلبوی ماننود
تش در زمر خاکستر نمامان می شود ،از .وی دمگر مشابهت های فراوان قومی ،نژادی،
زبانی و مذهبی ميوان جمهووری هوای خودمختوار قفقواز شومالی و منواطق خودمختوار
گرجستان می تواند .بر وخيم تر شدن او ا در داخل فدرا.يون رو.يه گورددر اموا
بدان علت ا.ت که رو.يه همواره از چند ماره شدن در اما فدرا.يون بيم داردر بنابراما
کنتر شرامر در قفقاز جنوبی و نفور در مناطق جدامی طلر ن از هر ضيوث در جهوت
منافع رو.يه می باشدر
 -2روابط گرجستان و روسيه
مس از فروماشی شوروی و ا.تق

کشورها ،گرجستان نيز همچون .امر جمهووری

ها دارای مشک ت فراوان .يا.وی ،اقتصوادی ،امنيتوی و نظوامی بوودر کشوورهای توازه
ا.تق

مافته ناگزمر ،در بسياری از .يا.ت ها تابع نظر رو.يه بودندر در اما زمينه موی

توان به موارد زمر اشاره کرد:
 -1مرزبندی جدمد مس از فروماشی و تحميل نظر رو.يه دربواره ی تقسويم ارا وی
به جمهوری ها

1

 -9امااد جامعه ی کشورهای مستقل مشترک المنوافع 2در .وا  1999و عضوومت
اجباری جمهوری ها در ن
1ر به عنوان مثا مس از فروماشی شوروی از اوکراما خوا.ته شد تا جزمره ی کرممه را به رو.يه باز گرداندر
2. CIS
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 -7امااد مامگاههای نظامی در اما کشورها
 -1قراردادهای .يا.ی ،امنيتی ،اقتصادی و نظامی تحميلی
در اما رابطه می توان به قرار داد .ا  1991در زمينه ی امااد مک مامگواه درموامی
در بندر «موتی» و نيز قرارداد ماه مارس  1999که برطبق ن گرجستان ميموان . 99واله
ای را با رو.يه ،جهت امااد مامگاه نظامی رو.يه در خاک گرجستان به امضا ر.اند و ما
قرارداد ماه .پتامبر همان .ا  ،مبنی بر امنکه گرجستان .ه مامگاه نظامی شوروی .وابق
را در اختيار رو.يه قرار دهد ،اشاره کردر

1

اما اما اقدامات تنها فعاليت رو.يه در .الهای بازما ا.تق

جمهوری ها نبود بلکه

اما کشور در ت ش بود تا در جمهوری هوا. ،يا.وت .ولطه طلبانوه ی خوود را هماننود
.الهای ميش ادامه دهدر به عنوان نمونه در گرجستان همواره می تووان رد موای رو.ويه را
در مناطق جدامی طلر دنبا کردر دولوت مرکوزی گرجسوتان بوه منظوور مهوار بحوران و
خاموش کردن تنش های قومی در اما منطقه ناچار به درخوا.ت کموک از رو.ويه بووده
ا.تر در ضاليکه نقش رو.يه در اما بحران همواره با اتخار .يا.ت ها و موا ع متفواوتی
همراه بوده ا.ت و در برخی موارد از جدامی طلبان بخازما بورای کسور امتيواز از دولوت
مرکزی گرجستان ضمامت کرده ا.تروخاتمی خسروشاهی)202 :1131 ،
شواردنادزه در اما باره چنيا می گومد:
".يا.ت رو.يه در قبا گرجستان ،کماکان .يا.ت تصر

و اشغا ارا ی بودر اما

اما .يا.ت به طور اصولی از .يا.وت گسوتاخانه و خوونيا محقوق در قفقواز شومالی
متفاوت بودر"وشواردنادزه)701 :1777 ،
وی معتقد ا.ت رو.ها همواره در ت ش در جهت منافع امپرماليستی خود بوده انودر
1ر در مورد قرارداد ماه .پتامبر رکر اما نکته روری ا.ت که بر طبق قرارداد مقرر شد که رو.يه از بخازها
مشتيبانی نکند و در راه برقراری صلح و ميو.تا اما منطقه به گرجستان ت ش کندر اما قرارداد تو.ر مارلمان
گرجستان به تصومر ر.يد اما مارلمان رو.يه هرگز نرا به تصومر نر.انيدر
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اما گرجی ها در ن .الها راه دمگری در ميش رو نداشتندر نان به خوبی درمافتوه بودنود
که بامد در جهت ا.تراتژی رو.يه ضرکت نمامند چراکه در بيور اموا صوورت رو.ويه
مانع ميشرفت امور در گرجستان می شدر در ن .والها ،بحوران در « بخازموا» «او.وتيای
جنوبی» و « جارما» همچنان شعله ور بود و چون گرجی ها به اهميت نقوش و ضضوور
ميل رو.ويه اناوام نشوودر 1عودم

رو.يه واقف بودند. ،عی می کردند ضرکتی برخ

نزدمکی به برا و مو ع .ر.ختانه ی گرجستان در عودم ميو.وتا بوه «نواتو» 2نشوان
دهنده ی هميا امر ا.تر اما با گذشت زمان و امااد ثبات در اما کشور ،گرجستان بوه
طور تدرمای از دامره کشورهای تحت نفور رو.يه خارج می شدر اما امور در .والهای
مامانی ضکومت «شواردنادزه» به خوبی مشهود ا.تر
وقو انقو ا گول رز در گرجسوتان تحووالت بسوياری در نوو روابور رو.ويه و
گرجستان امااد نمودر نگاه رو.يه به زمامداران جدمد گرجستان به دليل .يا.وت هوای
برا گرامانه تر نها خوشبينانه نبوودر زماموداران جدمود گرجسوتان موس از بوه قودرت
ر.يدن ،بر داشتا روابر دو.تانه و برا.اس اضتورام متقابول و برابور تاکيود کردنودر اموا
مو و ميو.تا گرجستان بوه «نواتو» و نهادهوای موورو -ت نتيکوی و نيوز ضماموت از
.يا.ت های مرمکا از مک .و و اتهامات رو.يه به گرجستان و بالعکس از .وی دمگر
ماددا تنش را در روابر دو کشور امااد نمودر
در اما ميان نکته ی مهم اما ا.ت که بر خ

روابر .يا.ی دو کشور که هموواره

مر تنش بوده ا.ت ،روابر اقتصادی مخصوصا ميوان دولوت گرجسوتان و شورکت هوای
1ر شواردنادزه در کتاا خاطرات خود در ص 791-799به ت شهای رو.يه برای امااد کنفدرا.يون مردمان
قفقاز شمالی اشاره می کند که بخش هامی از گرجستان از جمله بخازما هم جزئی از ن خواهند بودر

9ر .خنان ادواردشواردنادزه رئيس جمهور وقت گرجستان در دمدار با ژاک شيراک رئيس جمهور فرانسه در

ژانومه ی .ا  1998گومای هميا امر ا.تر در اما دمدار شواردنادزه تاکيد کرد که برای کشورش تقا ای
عضومت در ناتو عمل واقع بينانه ای نخواهد بودر
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خصوصی رو.ی در .طح منا.بی دنبا شده ا.تر به عنوان نمونه در  97د.امبر .وا
 9007معنی چند ماه مس از ضوادث اوت ،توافوق ناموه ای ميوان دولوت گرجسوتان و
شرکت رو.ی امنتر رائو 1بر .ر انتقا و توزمع  1700مگاوات از  1800مگاوات بورق
گرجستان صورت گرفته ا.ترو)Doggart, 2011: 39
همچنيا روابر اقتصادی ميان دو دولت نيز در .ا جاری مي دی و )9011به گونوه ای
بوده ا.ت که رو.يه توانسته مقام چهارم را در ميان شرکای تااری گرجستان مس از ترکيوه،
اوکراما ،ررباماان کسر نمامدر الزم به تو ويح ا.وت کوه ضاوم مبوادالت تاواری ميوان
رو.يه و گرجستان در ماه ژانومه .ا  79 ،9011ميليون دالر بود که اما مبادالت در همويا
ماه در .ا قبل ،بالغ بر  90ميليون دالر بودر)(www.georgians.ru
 -1اختالفات گرجستان و روسيه
اخت فات ميان گرجستان و رو.يه امری نيست کوه در چنود .وا موس از ا.وتق
ضادث شده باشد ،اما درگيری ها بسيار عميق و رمشه ای ا.ت و رمشه های ن را نيوز
بامد در تارمخ روابر دو کشور جستاو کردر)(www.nregion.com
گرجی ها در طو تارمخ همواره در شرامطی که به رو.وها نيواز داشوتند ،موورد بوی
مهری نان قرار گرفته اند ،به هميا دليل به رو.ها به دمده ی منفوی موی نگرنودر بورای
درک بهتر اما مو و بهتر ا.ت از شواهد تارمخی کمک گرفته شودر
گرجستان در قدمم االمام از دو مادشاهی به نامهای «کوولخيس» 2موا «اگرمسوی» 3کوه
.رزميتهای بربی را موشش می داد و «کارتلی» 4موا «امبرموا» 5کوه .ورزمينهای شورقی و

1. Inter RAO
2. Kolchis
3. Egrisi
4. Kartli
5. Iberia
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جنوبی را موشش می داد ،تشکيل شده بودر اموا دو بعودها بوا مکودمگر متحود شوده و
مادشاهی گرجستان را تشکيل دادندر اما مادشاهی همواره از د.وت انودازی همسوامگان
قدرتمند خود معنی «امپراطوری امران»« ،عثمانی» و «رو.يه» در امان نبودر گرجی هوا در
.ا  1879و در زمان شاه «امراکلوی» 1دوم بورای دور مانودن از تاواوزات همسوامگان
خود تصميم گرفتند تا با امپراطوری رو.يه توافق نامه ای را امضا کرده و تحت الحماموه
ی نان شوند ،تا در موقع رورت رو.ها به کمک نان بيامندر اموا در .وا  1270هنگوامی
که « با محمد خان قاجار» به گرجستان ضمله ور شد ،رو.ها از نان ضمامت نکردند و اموا
اوليا بی مهری نان نسبت به گرجوی هوا بوودر موس از ن در .وا  1300مادشواه رو.ويه
«الکساندر» 2مسر «ماو » 3مسر ملکه «کاترما» 4با تصميم بوه برانودازی مادشواهی گرجسوتان،
نرا ميمه رو.يه .اختر به موجر اع ميه ای که در  11فورمه  1301در تفلويس منتشور
شد ،مادشاهی گرجستان به عنوان مکی از فرمانداری های رو.يه اع م شود و اموا .ورزميا
را به منج ا.تان تقسيم نمودر بدما ترتير ,گرجستان عمو تحوت اداره ی نظوامی. -يا.وی
رو.يه قرار گرفتر گرجی ها اما مورد را نيز به خاطر نگاه داشتندر
از اما زمان تا  1917که «جمهوری مسوتقل دموکراتيوک گرجسوتان» تشوکيل شود،
مردم گرجستان چندما بار د.ت به طغيان و شورش زدندر اما هر بار .خت تور از قبول
تو.ر رو.يه تزاری .رکوا می شدندر اما کشور در  8می  1990ميمان صلحی را بوا
رو.يه به امضا ر.انيدر اما اندکی بعد در  99فورمه  1999ارتش .رخوکه با .ورنگونی
تزارها در رو.يه روی کار مده بودند) ميمان مذکور را نقض ،اما کشور توازه ا.وتق
مافته را تسخير و ضکومت شوروی گرجسوتان را تشوکيل دادر گرجسوتان از  1999توا
 1990به عنوان «جمهوری شوروی .و.ياليستی گرجستان» بوه ضيوات .يا.وی خوود
1. Erekle
2. Alexander
3. Pavel
4. katrine
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ادامه دادر اما مورد بع وه ی موارد فوق به عنوان خيانت رو.ها به گرجی ها و اقدمات
خشونت ميز نان در ضافظه ی تارمخی گرجی ها ثبت شدر
در طو .الهای ضيات اتحاد جماهير شووروی نيوز گرجوی هوا هموواره از .وير
رو.ها در امان نبودندر «ژوز

ا.تاليا» 1با امنکه خود گرجی بود ،در زار هم نژادهوای

خود بسيار کوشيدر مس از وی نيز جانشينان او در اما امور کوتواهی نکردنودرگرجی هوا
هرگز از خشونت رو.ها درامان نبودندر همه ی اما مسائل .بر شد تا گرجوی هوا بوه
رو.ها بدبيا باشندر اما مو و هنگامی قابل درک ا.ت که بدانيم هنگامی کوه «ادوارد
شواردنادزه» 2به .ومت وزمور امورخارجوه ی اتحواد جمواهير شووروی منصووا شود،
بسياری از هموطنان وی به او به چشم خائا می نگرمستندر
تمام اما موارد .بر هراس از رو.ها و در نهاموت روس گرموزی گرجوی هوا شودر اموا
جالر امناا.ت که خود رو.ها معتقدند که گرجی ها هور زموان کوه از جانور همسوامگان
قدرتمند خود معنی امپراطوری امران و عثمانی مورد تااوز قرار گرفته اند ،اما رو.وها بووده
اند که به عنوان مشتيبان واقعی و متحد بالقوه در کنار نان بوده و از تماميت ار ی نها دفوا
کرده اند و گرجی ها بامد قدردان اما زضمات رو.ها باشندر )(Yazkova, 2004
مس از فروماشی شوروی و ا.تق

گرجستان نيز گرجی هوا ابتودا بوا جنوبش ملوی

گرامی به رهبوری «زومواد گامسوا خوردموا» 3و .وپس بوا .يا.وتهای بورا گرامانوه ی
«شواردنادزه» .عی در دوری از رو.يه داشتندر
در دوران کوتوواه زمامووداری «گامسوواخوردما» و مووس از ن در .ووالهای ضکومووت
«شواردنادزه» ،به علت نياز به تعامل با رو.يه و اقتصاد ورشکسوته و نيوز شودت موافتا
جدامی طلبی ها ودر او.تيای جنووبی ،بخازموا و جارموا) و .وامر مشوک ت داخلوی،
1. J. Stalin
2. E. Shevardnadze
3. Z.Gamsakhurdia
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تفليس ناگزمر بود ،در جهت برنامه ها ،خوا.ته ها و .يا.ت های مسکو ضرکت نمامودر
در چنيا شرامطی ،گرجستان نمی توانست با .يا.ت های رو.ويه بوه مخالفوت جودی
بپردازدر اگر اخت فی هم در .يا.ت هامش با مسکو وجود داشت امکان بوروز نداشوتر
اما مردم همواره اضسا.ات ملی گرامی و د رو.ی خود را منهوان نموی کردنودر بورای
کشوری عيف همچون گرجستان در چنيا شرامطی راهی باقی نموی مانود توا از موک
متحد قوی برخوردار باشدر گرجی ها اما متحد را برا مخصوصا مرمکوا و عضوومت
در ناتو می دانندر
با وقو «انق ا گل رز» 1و روی کار مدن «ميخائيل .اکاشووملی» ،2وی شورو بوه
نواختا .ازی ناخوشوامند بورای رو.ويه نموودر درخوا.وت و مافشواری تفلويس بورای
عضومت در ناتو ،طنينی دلخراش برای رهبران کرمليا بازتاا می کردر اصووال ضماموت
مرمکا و اتحادمه ی اروما از وی ،شرامر منی را به همراه داشت که زاردهنوده تورما
نها برای مسکو ،ضمامت بی چون و چرا از .يا.ت برا و درخوا.ت گرجستان مبنی
بر عضومت «ناتو» محسوا می شودر)(www.findarticle.com
بطور کلی مس از ا.وتق

گرجسوتان هور .وه رئويس جمهوور اموا کشوور معنوی

گامساخوردما ،شواردنادزه و .اکاشوملی با تمام تفاوتهامی که با مکدمگر داشوته انود ،در
مک مو و اتفاق نظر داشوته انود و ن بودبينی و نگواه منفوی نسوبت بوه رو.ها.وتر
)(www.rg.ru
در چنيا شرامطی ،گرجستان بيش از نکه تمامل به همکاری با همسوامه ی شومالی
خود داشته باشد ،ع قمند بوه روابور نزدموک بوا مرمکوا ،اروموا ،نهادهوای اروموامی و
ناتو.تر)(Yazkova,2004
در اما ميان رو.ها معتقدند که گرجی ها تصورات اشوتباهی نسوبت بوه رو.وها در
1. Rose Revolution
2. M.Saakashvili
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رها خود دارندر در  98و  97ماه مارس .ا  ،9007جمعی از .يا.يون و کارشنا.ان
رو.ی و گرجی طی دمداری که با مکدمگر در مسکو داشتند ،به تباد نظر ضو روابور
دو کشور مرداختندر مکی از کارشنا.ان در اما دمودار بوه تصوورات اشوتباه گرجوی هوا
نسبت به رو.ها اشاره کردر وی ارعان داشت کوه اموا تصوورات در رهوا گرجوی هوا
مخصوصا نخبگان نان رمشه دوانده ا.تر به نظر وی اما تصورات نادر.ت عبارتند از:
 -1گرجی ها رو.ها را دشما شماره مک خود می دانندر
 -9گرجی ها معتقدند رو.يه به دنبا ضضور نظامی در گرجستان ا.تر
 -7رو.يه به دنبا تازمه ی گرجستان ا.تر
 -1مرمکا می تواند اما تماميت ار ی گرجستان باشد و مشک ت تازمه طلبوی
اما کشور را رفع نمامدر
 -9گرجسووتان بووا عضووومت در نوواتو مووی توانوود بوور تمووامی مشووک ت خووود بلبووه
نمامدر)(www.netda.ru
مس از انق ا مخمليا  ,ضوادثی نظير بمر گذاری در تلومزموون تفلويس در زموان
مصاضبه ی زنده ی .فير رو.يه . ,رقت از بانک اتحواد ،کوارگزار اصولی بانوک هوای
روس  ,بمر گذاری در .اختمان دو ضزا روس گرا و ضملوه بوه منوز موک کارمنود
.فارت رو.يه  ,همگی از شدت تندروی های د رو.يه ضکاموت داردرو.ويف الهوی،
 )1779تمامی اما موراد ناشی از همان اضسا.ات ود رو.وی و بودبينی گرجوی هوا
نسبت به رو.ها ناشی می شودر
در چنيا شرامطی ،تيم ضاکميت و شخص رئويس جمهوور ،رومکوردی شودمدتر از
ا.

خومش در ميش گرفتندر نها با خر و مشی بورا گرامانوه و موا ضوداقل روس

گرمزانه ،بيش از ميش اخت فات ميان گرجسوتان و رو.ويه را نماموان .واختندر در اموا
زمان ،مسائلی همچون مناطق جدامی طلر در خاک گرجستان کوه توا مويش از اموا بوه
نوعی ميان رو.يه و گرجستان ضل و فصل می شود ،موجور داموا زدن بوه اخت فوات
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کهنه ی ميان اما دو و مانند تش در زمر خاکستر شکار شدر
«ميخائيل .اکاشوملی»« ،مکپارچگی گرجستان» را به عنوان مکی از شعار های بنيادی
خود مطرح کردر وی با تاکيد بر ضفظ تماميت ار ی کشور ،ضل اموا معضول وجودامی
خواهی) و تادمد ضاکميت گرجستان بر نها را از اولومت های خود قرار دادر
«.اکاشوملی» توانست با مساعدت رو.وها «اصو ن باشويدزه» 1رئويس جمهووری
خودمختار « جارما» را که از باز ا.تق

گرجستان از دولت فرمان نموی بورد ،در.وا

 9001از قدرت به زمر کشد و روانه ی رو.يه کند و ن منطقوه را زمور فرموان دولوت
مرکزی در وردر « باشيدزه» که بارها درخوا.ت «شواردنادزه» را برای .فر به «تفليس» و
گفتگو نپذمرفته بود ،مس از ميروزی «.اکاشووملی» از او فرموان نموی بورد و خود.ورانه
عمل می کردر واميراضمدمان)19 :1778 ،
اما دو منطقه ی جدامی طلر دمگر معنی « بخازموا» و «او.وتيای جنووبی» همچنوان
ادعای ا.تق

داشته و در اما ميان گرجوی هوا ،رو.وها را موتهم بوه دخالوت در اموور

داخلی گرجستان و جانبداری از جدامی طلبان می کردندر
بسياری از تحليلگوران ،ضماموت رو.ويه ازجودامی طلبوان را بورای .ورنگونی دولوت
.اکاشوملی ،رئيس جمهور اما کشور می دانستندر اما در ضوالی بوود کوه مقاموات روس
همواره ،نگرانی گرجيهوا را در موورد امنکوه« ،مسوکو» تو ش دارد « بخازموا» و«او.وتيای
جنوبی» را به کشورش ملحق کند ،تکذمر کرده و می کنندر اما نچه در اما ميوان موجور
نگرانی بيشتر گرجی ها می شود ،اموا ا.وت کوه بيشوتر .واکنان اموا دو منطقوه ،ماووز
شهروندی رو.يه را درمافت کرده اند2روگودرزی )83 :1131 ،همچنيا مو ملی رو.ويه،

1. A. Abashidze
9ر رو.ها ادعا می کنند در منطقه ی قفقواز 9/9 ،ميليوون روس .واکا هسوتندربنوابراما نوان بوا توجيوه دفوا از
شهروندان خود وارد صحنه های مختلف درگيری می شودر
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«روبل» 1در اما مناطق در جرمان ا.ت ،خطو ضمل و نقول ميوان رو.ويه و اموا منواطق
امااد گشته ا.ت و رو.ها ،با خرمد ام ک در اما مناطق به دنبا اهدا
اما در اما زمينه ،اخت

خود هستندر

دمگری نيز ميان دو کشور بوجود مدر اما اخت

 ،ميراموون

نيروهای ضافظ صلح رو.ی ا.تر مس از فروماشی شوروی ،شرامر برای رو.يه دگرگون
شدر رو.يه تنها با «چيا» و «فن ند» مرز مشترک داردر لذا جهت تواميا امنيوت مرزهوا بوه
اما جمهوری ها نياز ضياتی داردر در واقع ارتش به عنوان مهمترما اهورم فشوار و قودرت
مسکو ،و.يله ی اصلی ميشبرد .يا.ت های خارجی در جمهووریهوای .وابق شووروی
ا.تر بدما معنی کوه در شورامطی کوه .وازمانهای منطقوه ای از ضضوور در مناقشوات
فر.امشی موجود در .يای مرکزی و قفقاز طفوره موی رونود ،نيروهوای ما.ودار صولح
رو.ی به ربم تحمل خسارات فراوان و نيز تلفات .ونگيا ،در منواطق بحرانوی ضا ور
شده تا اعتبار و نفور خود را گسترش داده و از اما طرمق به اهدا

خود نائل مندر اموا

نيروها در مناطقی از کشورهای تاجيکستان ،ررباماان ،ارمنسوتان و گرجسوتان ضضوور
دارندر بر مامه ی موافقت نامه های تش بس ميان گرجی ها و جدامی طلبوان در منواطق
«او.تيای جنوبی» و « بخازما» نيروهوای ما.ودار صولح ،زمور نظور «کنفورانس امنيوت و
همکاری در اروما» وبعدها .ازمان امنيت و همکاری در اروما )2مستقر شدند ،که وظيفوه
ی نها جلوگيری از رومارومی مستقيم طرفهای درگير بودر 3ترکير اما نيروها که بيشوتر
.ربازان و فرماندهان ن از رو.ها بودند ،موجر شد ،دولت گرجستان ،رو.يه را موتهم
به مشتيبانی نظامی و اقتصادی از جدامی طلبان از طرمق اما نيروها کندر
همانگونه که ميشتر بيان شد ،منطقه ی قفقواز و بوومژه گرجسوتان از اهميوت بسويار
(1. ruble )rouble
)2. Organization for Security and Co-operation in Europe(OSCE
7ر تعداد اما نيروها تنها در منطقه ی او.تيای جنوبی به  1900نفر می ر.يد ،که متشکل از نيروهای ما.دار صلح
رو.ی ،او.تيای شمالی و گرجی بودر
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باالمی در .يا.ت خارجی رو.يه برخوردار ا.ترگرجستان به عنوان مل ارتباطی رو.يه
با درمای .ياه و بهای گرم همواره جامگاه خاصی در .يا.وت خوارجی رو.ويه داشوته
ا.تر بر هميا ا.اس« ،مسکو» هرگز تماملی به تورک صوحنه ی رقابوت در گرجسوتان
نداردر دراما را.تا ،رو.يه از تمام توان خود جهوت ضضوور در گرجسوتان در .والهای
مس از ا.تق

ا.تفاده کرده ا.تر چنان که گفتوه شود ،رو.ويه در دوران جنو

.ورد

درکشورهای قفقاز جنوبی دارای مامگاه نظامی بود کوه از ن بورای ما.وداری از قلمورو
خود در برابر اعضای «ناتو» ا.تفاده می کردر مس از فروماشی اتحواد جمواهير شووروی،
اما مامگاهها به عنوان ميراث به رو.يه ر.يدر
رو.ها با اشاره به «منافع ضياتی و ا.تراتژمک» که در گرجستان داشته انود ،اداموه ی
ضضور خود در مامگاههای نظامی «درمای .ياه» و دمگر نقا گرجستان را الزم دانسوتند
و عدم تمامل خود را به خروج از اما مامگاهها به انحاء گوناگون واز جمله امااد جنو
داخلی) به اثبات ر.انده اندر واميراضمدمان)191 :1777 ،
اما مامگاهها در .الهای مس از ا.تق

 ،همواره مورد اخت

رو.ويه و گرجسوتان

بوده ا.تر اما مامگاهها ،مخزن تدارکات گروههای مسلح اما کشور محسوا میشووند
که از در ميختا کامل با ارتش ملی خودداری و موجبات اندوه و نگرانی «ادوارد شووارد
نادزه» جانشيا «گامساخوردما» را فراهم کرده بودندر همزمان با .فر «بورمس ملتسويا»،1
رئيس جمهور رو.يه در اوامل .ا  1991بوه گرجسوتان ،مسوکو گوام دمگوری بورای
افزامش ضضور نظامی خود در قفقواز برداشوتر «مواو کراچوو » ،2وزمور دفوا وقوت
رو.يه در گفتگو با ر.انه های رو.يه ،از امضوای موک قورارداد همکواری نظوامی بويا
رو.يه و گرجستان خبر دادر برا.اس مفاد اما قرار داد ،در مامان .ا  1991مک مامگاه
درمامی در بندر «موتی» امااد خواهد شد که وظيفه ی تاميا امنيت رو.يه و کشوورهای
1. B. Yeltsin
2. P.Krachov
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عضو قرارداد امنيت جمعی در قفقاز را به عهده خواهد داشتر «ملتسيا» تاکيود کورد توا
زمانی که مشک ت قومی در « بخازما» و «او.تيای جنووبی» ضول و فصول نشوود ،هوي
گونه تسليحات نظامی در اختيار ارتوش گرجسوتان قورار نخواهود دادر وهموان:1777 ،
 )191-197رو.ها ضتی عقد اما قراردادها را ،عاملی در جهت ضول و فصول .ورمعتر
مشک ت موجود در « بخازما» و «او.تيای جنوبی» عنوان می کردنودر بور ا.واس توافوق
نامه ای که در .ا  1999در اج س «.ازمان امنيت و همکاری اروموا» در «ا.وتانبو »
به امضا ر.يد ،رو.يه قو داده بود که نيروهای خود را از مامگاههای نظامی در منطقوه
«.وخومی» « ،خا کاالکی»« ،باتومی» و «گودائوتا» 1از .ا  9001به تدرمج و در طوی
منج .ا تخليه کند 2و در مقابل گرجستان نيز متعهود شود ،اموا مامگاههوا را در اختيوار
دولت دمگری قرار ندهدر
در اوامل .ا  9000گرجستان با تمام تی که برای خروج از ضوزه ی نفور رو.ويه
داشت و عمدتا از .وی جرمانها و اضزاا و .يا.تمداران برا گرا هودامت موی شود،
خواهان ميو.تا به «اتحادمه ی اروما» 3ا.تر گرجستان اکنون عضوو نواظر در «شوورای
اروما» 4شده و برای ميو.تا به اتحادمه ی اروما به انتظوار امسوتاده ا.وتر گرجسوتان بوا
تشکيل و تقومت ارتش ملی خود و درمافت کمک های نظامی از بورا ،و بوا مخالفوت
مارلمووان گرجسووتان بووا ادامووه ی ضضووور نيروهووای رو.ووی در مرزبووانی و مامگاههووای
گرجستان ،خواهان خروج ارتش رو.يه از گرجستان و تحومل مامگاههای نظامی بوه ن
کشور شدر رو.يه نيز با تهدمدات برا و مافشاری مارلموان گرجسوتان ،نواگزمر شود از
اوامل .ا  9000به خروج تودرمای نيروهوای نظوامی خوود از گرجسوتان و تحومول
1. Gudauta
9ر رو.يه نيز در مقابل ،نظام لغو روادمد را به طور مکاانبه ملغى و اخذ ماوز ورود به رو.يه از گرجستان را با
توجيه مبارزه با ترورمسم الزامى کردر
)3. European Union (EU
4. Council of Europe
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مامگاههای نظامی به ارتش گرجستان اقدام کندر اما اتفاقوات .وا  9007وانقو ا گول
رز) و روی کار مدن «.اکاشوملی» منار به اما شد که رو.يه تخليه ی مامگاههوا را بوه
منده موکو کندر از ناا که بحران در « بخازما» هنوز فوروکش نکورده بوود ،مامورموت
نيروهای ما.دار صلح نيز تمدمد شدر در اما .ا وزارت دفا رو.يه اع م کرد که اما
کشور تنها زمانی نيروهوای خوود را از خواک گرجسوتان عقور موی کشود کوه دولوت
گرجستان به رو.يه مانت امنيتی بدهدر
در ضالی که تفليس خوا.تار برچيده شدن مامگاه های نظامی رو.يه در موک مهلوت
.ه .اله بود ،روس ها تاکيد داشتند که اما کار در کمتر از موک دوره . ١١واله ممکوا
نيسترو.يف الهی)1779 ،
از جمله دالئل عدم تخليه ی اما نو مامگاهها تو.ر رو.يه ،می توان به موارد زمور
اشاره کرد:
 -1ضفظ برتری نظامی در منطقه
 -9تاميا امنيت مرزهای خود
 -1امستادگی در برابر ورود نيروهای بربی به کشورهای ا.تق

مافته از شوروی .ابق

 -1ضمامت از نيروهای هوادار خوود در کشوورهای شووروی .وابق ،مخصوصوا در
منطقه ی قفقاز
در تو يح مورد خور بامسوتی بوه هوواداری رو.ويه از جنوبش جودامی طلور در
« بخازما» به رهبوری «والدمسو و ردزمنبوا» 1و «او.وتيای جنووبی» بوه رهبوری «ادوارد
کوکومتی» 2اشاره کردر رو.يه .راناام در .ا  9007بر اثر فشارهای دولت گرجستان،
«ناتو»« ،اتحادمه اروما» و مرمکا ناگزمر شد ،کار تخليه را باز کندر در ن زموان رو.ويه
اع م کرد خرما .رباز روس او د.امبر ،9008گرجستان را ترک موی کنودر خوروج
1. V.Ardzinba
2. E. Kokoity
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مر.نل و تاهيزات نيز  19نوامبر ،تکميل می شودر مقامات ارتش رو.يه همچنيا اع م
کردند که تاهيزات نظامی مامگاه  M 19رو.يه در بندر «باتومی» گرجستان ،به مامگواه
 M109ارمنستان ،منتقل می شود و اما مامگاه به طور ر.می در  9007به گرجسوتان
تحومل داده شدر
اکتبر  2006با بازداشت منج روس که چهار نفر از نان افسر بودند و به نهوا اتهوام
جا.و.ی زده شده بود ،روابر دو کشور تيره تر شدر رو.يه و گرجستان به هميا دليل
وارد مناقشه ی شدمد .يا.ی شدند .اما مو و .بر قطع روابر دو کشور شدر
به دنبا اما اقدام ،رو.يه .فيرش را از گرجستان فرا خواند و برخی دمپلمات ها و
خانواده هامشان را نيز از اما کشور خارج کرد و اعتراب ر.می به .وازمان ملول اراموه
کردر«.رگئی الورو » 1وزمر دفا رو.يه ،گرجستان را به عنوان مک کشور دزد محکوم
کردر .فارت رو.يه در گرجستان نيز خدمات صدور ومزا را متوقف و به رو.ها توصيه
کرد به کشور خود بازگردندر و(Piechko,2006
در چنيا شرامطی ،رو.يه خوا.وتار مداخلوه ی «شوورای امنيوت» شود و «والدمميور
موتيا» 2رئيس جمهور ن ،مقامات دولت گرجستان را شدمدا مورد ضم ت لفظی خوود
قرار دادر
رو.يه مرزهای خود را به روی گرجستان بست ،جرمان گاز بوه گرجسوتان را قطوع
کرد و در عيا ضا تحرمم هامی در زمينه ی ضمل و نقل و امور مستی ،عليه گرجستان
اعما کرد و مهاجران گرجی .اکا در اما کشور را د.تگير و ما اخراج کردر بوا توجوه
به امنکه شمار زمادی از گرجی ها در رو.يه زندگی و کار موی کننود و در مود خوود را
برای خانواده هامشان در داخل کشور ار.ا می کنند ،اما برخورد ربه ی .وختی بوه
اقتصاد ناتوان گرجستان وارد وردر
1. S. Lavrov
2. V. Putin
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بهگفتهی «موتيا» در رو.يهبيشاز مکميليونگرجیتبار بسور مویبرنود کوه .واالنه٢
ميليارد دالر از در مدهایخومشرا روانهی کشورشانمیکنند و رو.يهاماتوانوامیرا دارد
کهاز انتقا امامولها برایتزرمقبهاقتصاد بيمار گرجسوتانکوهبشودتبوه ننيازمنود ا.وت،
ممانعتبهعمل وردر وما.ری)1779 ،
از .وی دمگر ،برخی فر ورده های گرجی که خرمداران خوبی در رو.يه داشت ،بوا
تنش در روابر دو کشور ،بازار رو.يه را از د.ت دادر همچنيا برخی از شورکت هوای
گرجی فعا در رو.يه نيز تعطيل شدندر زمر فشار شهروندان گرجوی و دولوت رو.ويه،
رئيس جمهور گرجستان ناگزمر از تحومل دمپلماتهای رو.ی به کشور ثالث معنوی وزمور
امور خارجه ی «بلژمک»به عنوان رئيس دوره ای «.ازمان امنيت و همکاری اروما» شودر
در اما ميان ضتی زادی افسران روس نيز به کاهش تنش ميان دو کشور کمک نکردر
الزم به تو يح ا.ت که رو.ها معتقد بودند گرجسوتان ومخصوصوا رئويس جمهوور
اما کشور. ،اکاشوملی) ميش از اما مورد نيز د.ت بوه اقوداماتی مشوابه ،بورای متشونج
.اختا روابر با رو.يه زده ا.تر « لکسی مکارکيا» معاون مدمر کل مرکوز فوا وری
.يا.وی رو.ويه ،د.وتگيری گروههوای مخوالف دولوت و طرفودار رو.ويه در اوامول
.پتامبر ،9009متهم کردن رو.يه بوه شورکت در انفاوار خور لولوه ی گواز در .وا
2006و ضادثه در خطو انتقا برق گرجستان که به قطع کامل برق مامتخت اما کشور
در ژانومه ی  9007منار شد ،را از جملوه ی اموا اقودامات موی دانسوتر وی عقيوده
داشت که.« ،اکاشوملی» می خواهد مشک ت .يا.ت داخلی خود را بوا روش زموون
شده ی قدممی ،معنی بسيج جامعه در مبارزه با مک دشما خارجی ،ضل نمامدر
در امناووا باموود بووه نووا رامی هووای .ووا  9008و اعترا ووات مخالفووان نسووبت بووه
«.اکاشوملی» اشاره کرد ،که باز هم وی رو.يه را به داموا زدن بوه اموا نوا رامی هوا و
تحرمک مخالفان رئيس جمهور ،متهم کردر
از جمله دمگر اخت فات دو کشور می توان به مو و مسير انتقا انورژی ضووزه ی
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«درمای خزر» ،اشاره کردر درتو يح اما مطلر بامد گفت که ،بوا اضوداث خور لولوه ی
«باکو -تفليس -جيحان» 1و «باکو – تفلويس -ارزروم» 2اهميوت گرجسوتان بوه عنووان
ضلقهی ارتباطی «درمای خزر» به «درمای .ياه » با هد
تو.ر برا ،مررن

کنتر منابع عظيم انرژی منطقوه

تر خواهد شدر زمرا بخش اصلی اما خر لولوه بورای انتقوا نفوت

«درمای خزر» به «درمای مدمترانه» ،3از خاک گرجستان عبور می کند.اموا نچوه بويش از
همه ضسا.يت و نگرانی مسکو را بر می انگيخوت. ،يا.وت هوا و اقودامات واگرامانوه
مقامات گرجستان برای کا.تا از نفور تارمخی رو.يه ،در منطقه بودر از جمله مهمترما
اما اقدامات می توان به موارد زمر اشاره کرد:
 -1فعا .ازی .ازمان کشورهای گوام 4در مخالفت با ضضور رو.يه در قفقاز

5

 -9تقومت و گسترش همکاری .يا.ی -امنيتی با نهادهای بربی بوه وموژه شوورای
اروما و ناتو و ورود نيروهای مرمکامی به منطقه ی قفقاز
 -7همکاری نزدمک گرجستان با مخالفان رو.يه در اوکوراما و ضماموت شوکار از
«ومکتور موشچنکو» 6برای به ثمر ر.اندن «انق ا نارنای»

7

 -1مشتيبانی از چچنی ها در نبردشان با دولت مرکوزی رو.ويه 8و بواز گذاشوتا راه
د.تر.ی نها به جهان بيرون از کنتر رو.يه در دره ی «مانکيسی»

9

1. BTC
2. BTE
3. Mediterranean Sea
4. GUAM
9ر گرجستان ،اوکراما ،مولداوی ،ازبکستان و ررباماان .ازمان همکاری گوام را در برابر .ازمان کشورهای
مستقل مشترک المنافع تشکيل دادند که البته بعدها ازبکستان از ن خارج شدر
6. V.Yushchenko
7. Orange Revolution
7ر رو.ها ادعا می کنند که گرجستان با مشتيبانی از تازمه طلبان چچنی ،در می ربه زدن به رو.يه ا.تر بر اما
ا.اس دولت گرجستان وهم دولت قبلی و هم دولت فعلی) با ضمامت از جدامی طلبان چچنی ،برای نان
مکانهامی جهت ا.تراضت ،معالاه و موزش در دره مانکيسی فراهم ورده ا.تر
9. Pankassi valley
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 -9مخالفت با ميو.تا رو.يه به .وازمان بازرگوانی جهوانی واميراضمودمان:1778 ،
)11
 -7ت ش برای عضومت در ناتو

1

 -8تاميا تسليحاتی گرجستان و تعليم نظاميان اما کشور تو.ر مرمکا
 -7تشکيل ميمان د رو.ی «ترابوزان» 2ميان گرجستان ،ررباماان و ترکيه
 -9اع م مادگی گرجستان برای ميزبانی از .امانه های دفا موشکی مرمکا
اخت فات دو کشور .راناام در  8اوت  9007منار به روی دادن جنگوی کوتواه و
محدود ميان اما دو شدر اما درگيری که در منطقه او.تيای جنوبی وا.تان جدامی طلر
گرجستان) به وقوق ميو.ت ،ابتدا با ضمله ی ارتش گرجستان به نيروهای ضافظ صولح
رو.ی و رو.تاهای او.تيامی باز و .راناام با دخالوت رو.ويه بوه اوج خوود ر.ويدر
رو.ها که به بهانه ی کشته شدن اتبا خوود وارد صوحنه ی درگيوری شوده بودنود ،بوه
.رعت به داخول خواک گرجسوتان مويش روی کورده و توا نزدمکوی تفلويس مامتخوت
گرجستان ميش رفتندر اما جن

.بر کشته شدن . 19رباز و زخمی شدن . 70ورباز

ما.دار صلح رو.ی در باز ضمله ی گرجی هوا و کشوته شودن ضودود دو هوزار بيور
نظامی ,شدر بنابر ادعای ارتش گرجستان در اما عمليات ضدود مکصد نفور از نيروهوای
گرجی نيز کشته شدندر مس از تش بس نيز رو.يه ا.تق

دو منطقوه ی خوود مختوار

او.تيای جنوبی و بخازما را به ر.ميت شناختر

نتيجه گيری
گرجستان تا .ا  1991جزئی از اتحاد جماهير شووروی بوود و بوا فروماشوی اموا
 .1در سال  8002اين موضوع در گرجستان به همه پرسی گذاشته شد
که بيش ازهفتاد درصد از شرکت کنندگان به آن رای مثبت
دادند.
2. Trabzon
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د.وت مافوتر اموا کشوور بورای رو.ويه از اهميوت فووق العواده ای

برخوردار ا.ت ازجمله مهمترما دالئل اهميت گرجستان موی تووان بوه مسوئله ی هوم
مرزی با شش جمهوری خودمختار در قالر رو.يه و نيز مااورت با درمای .ياه اشواره
کردر از زمان فروماشی شوروی ،رو.يه به شدت از .مت جنوا اضساس عودم امنيوت
می کندر گرجسوتان بوه دليول تنوو قوومی ،موذهبی و نوژادی و نيوز اشوتراکاتی کوه بوا
جمهوریهای خودمختار رو.يه دارد ،هميشه امکان اثر گذاری بر تحوالت اموا منواطق
خود مختار را داشته ا.ت ،به همويا .وبر رو.ويه هموواره در تو ش بووده ا.وت توا
تحوالت گرجستان را تحت کنتر خود در وردر درمای .وياه نيوز بوا قابليوت ترانزموت
انرژی برای رو.يه مهم تلقی می شودر هميا دالئل موجر می شود توا رو.ويه از بودو
ا.تق

گرجستان به دنبا روابر مستحکم با اما کشور باشدر اما روابر دو کشور طوی

دو دهه ی اخير فراز و نشير بسياری را تاربه کرده ا.تر مخصوصا موس از تحووالت
.ا  9007که با عنوان انق ا گل رز معورو
نمامان تر شدر از جمله مهمترما دالئل اخت

شود ،اخت فوات رمشوه ای دو کشوور
دو کشور می توان به مو وو ضماموت

رو.يه از مناطق جدامی طلر گرجستان و بخازموا و او.وتيای جنووبی) اشواره کوردر از
موارد دمگر اخت

دو کشور نزدمکی گرجستان به برا مخصوصوا مرمکوا و از هموه

مهمتر درخوا.ت جهت عضومت در ناتو می باشودر رو.ويه بوه دالئول بسويار مخوالف
ضضور ناتو نزدمک مرزهای خومش ا.تر
الزم به تو يح ا.ت که اخت فات دو کشور از زمان انق ا گل رز به وجود نياموده
ا.ت بلکه از ن زمان اخت فات عميق و رمشه ای دو کشور از ضالت نهوان بوه ضالوت
شکار ر.يد و نهامتا دراوت  9007به اوج خود ر.ويد و .وبر روموارومی نظوامی دو
کشور و جن

محدود ميان نان شدر اما اخت فات که رميشه در تارمخ روابر دو کشور

دارد .بر بدبينی گرجی ها نسبت به رو.ها شده و در نتياه موجبات نزدمکی نوان بوه
برا را فراهم ورده ا.تر
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اما نکته ای که در اما ميان ضوائز اهميوت ا.وت اموا ا.وت کوه در .والهای اخيور
مخصوصا مس از انق ا گل رز روابر دو کشور بازتابی از روابر رو.ويه و مرمکوا در
درجه ی او و رو.يه ،اروما و ناتو در درجات بعد ا.تر به عبارت دمگر هر گاه روابر
رو.يه و برا مخصوصا مرمکا بهبود مافته ا.ت ،رو.يه در مقابل گرجسوتان مو وعی
نرم تر اتخار کرده ا.ت و هر گاه روابر اما دو به .ردی گرائيده ا.ت ،روابر رو.يه و
گرجستان نيز مر تنش دنبا شده ا.تر

پيش بينی آينده ی روابط دو کشور
ميش بينی روابر .يا.ی دو کشور ضداقل تا زمانيکه زمامداران فعلوی بور .ورکارند کوار
چندان مشکلی نيستر به نظر نمی ر.د دو کشور در منده ی بتوانند روابور نزدمکوی داشوته
باشندر تا زمانيکه .اکاشوملی در گرجستان و موتيا ما مدود  1در رو.يه بر .ر کوار باشوند،
به دليل عدم انعطا در مقابل مکدمگر نمی توان به منده ی روابر دو کشور اميدوار بوودر از
مک .و .اکاشوملی به شدت بودگمان نسوبت بوه رو.ويه و متمامول بوه بورا و خوا.وتار
ميو.تا به .اختارهای مورو -ت نتيکی و عضومت در ناتو.ت ،از .وی دمگور زماموداران
رو.يه نيز با مخالفت در مقابل عضوومت گرجسوتان در نواتو و نزدمکوی بوه بورا هسوتندر
بنابراما به دليل امنکه طرفيا ضا ر نيستند هر گونه نرمشی از خود در مقابل مکودمگر نشوان
دهند ،نمی توان در منده ی نزدمک انتظار روابر منا.بی از دو کشور داشتر

1. D. Medvedev
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