تقابل سياست خارجي روسيه و آمريكا در گرجستان

1
*

دكتر حبيب اله ابوالحسن شيرازي
ذبيح اله نادري

**

چكيده

پس

از فروپاشسی شسرووی و اعسم اسسقلمل جمهسروی گرجسسقا دو آوویسل

 ،1991پایه اصلی سیاست این كشرو بر عد وابسقگی به ووسیه و ایجاد ووابس
نزدیک با آمریکا و مقحدا غربیاش بنسا شسد .بسا وقسر انلسم وز و انقخسا
میخائیل ساآكاشریلی به ویاسست جمهسروی ،یکسی از اصسلی تسرین اهسدا وی
قدوتمند كرد كشرو بسا حسل مناقشسات داخلسی گرجسسقا دو منساق آجاویسا،
آبخازیا و اوسقیای جنربی برد.
پ

از پنج سال تمش برای مدیریت صلح آمیز دو منطلسه دیگسر مناقشسه یعنسی

آبخازیا و اوسقیای جنربی ،ملابله با ووسسیه واود مرحلسه جدیسدی شسد .ووسسیه
همراوه با كمک به جدائی قلبا منساق اوسسقیای جنسربی و آبخازیسا ،سیاسست
حمایت از اخقمفات داخلی برای ترجیه حضرو نظامی خرد دو داخل و مرزهای
گرجسقا وا پیگیری می نمرد .دو حلیلت ،وواب ووسیه و گرجسسقا دو پسائین
* دانشیاو دانشگاه آزاد اسممی واحد تهرا مركزی ،گروه علر سیاسی ،تهرا  ،ایرا
** دانش آمرخقه كاوشناسی اوشد مطالعات منطله ای از دانشکده علر سیاسی ،دانشگاه آزاد اسممی واحد تهرا
مركزی
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ترین سطح قراو گرفقه و مناق جدائی قلب آبخازیا و اوسقیای جنربی دو مركسز
اخقمفات قراو داشقند.
وواب گرجسقا با بازیگرا غربی واود شرای خاصی شده و از حمایقهای ویژه
آمریکا دو خصرص تحرالت مربرط به گرجسسقا مقسارر بسرد .بسه ایسن جهست،
ساآكاشریلی بصروت واضح اعم داشت كه الحاق به اتحادیسه اووپسا و سسازما
پیما آتمنقیک شمالی از مهمقرین اولریقهای سیاست خاوجی اش می باشد.
افزایش نلش آمریکا و مشاووا غربی دو دولت انلمبی از یکسر و علب نشسینی
گا به گا ووسیه دو ملابل گرجسقا از سری دیگر ،دولقمسردا ایسن كشسرو وا
ترغیب به حل مناقشات داخلی از جمله اوسقیای جنربی كرد .گرجسقا دو اوت
 8002با حمله نظامی به اوسقیای جنربی ،تسخینرالی پایقخست آنسرا بسه تصسر
دوآوود ولی مرضرعی كه انقظاو آنرا نداشت ،پاسس سسریع ،بسرق آسسا و شسدید
ووسیه به این اقدا برد .ووسیه با حمله هرائی و زمینی سسنگین بسه ایسن منطلسه،
نیروهای گرجی وا به علب وانده و كلیه زیرساخقهای اققصادی ،نظامی ،حمسل و
نلل بندوی و هرائی وا نابرد كرده و با امضای مرافلقنامه ای با وسساقت اتحادیسه
اووپا و تلریت حضرو خرد دو منطله ،علب نشینی كرده و اسقلمل این مناق وا
به وسمیت شناخت.
این ملاله به بروسی چالش فسراووی سیاسست گسااوا ووس و آمریکسائی دو قلمسرو
گرجسقا پرداخقه و تمش گردیده تسا علسل و ویشسه هسای تحسرالت منطلسه قفلساز
جنربی از منظر سیاست خاوجی ووسیه و آمریکا مرود تجزیه و تحلیل قراو گیرد.

واژگان كليدي :سياست خارجی ،منافع ملی ،قفقاز ،روسيه ،آمريكا ،گرجستان
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مقدمه
گرجسقا همانند سایر جمهروی های اسقلمل یافقه اتحاد جمساهیر شسرووی سساب ،
قی  11سال گاشقه با چالش های عمده پ
مهمقرین مسائل دوگیر دولقهای پس

از كسب اسقلمل ووبرو برده كه یکسی از

از اسسقلمل گرجسسقا  ،مناقشسات داخلسی شسامل

مناق آجاوا ،آبخازیا و اوسقیای جنربی برده است .این مناقشسات دو واقسع اهسر هسا و
ابزاوهای نفرذی ووسیه دو گرجسقا تللی می گردند و مسکر از هما ابقسدای اسسقلمل
این كشرو ،همراوه بهره برداوی مطلر

و منطب با منافع ملسی خسرد وا دو چسساوچر

سیاست فشساو از قسری حضرو فیزیکی و نظامی دو نلساط مخقلسگ گرجسسقا اعمسال
مینمرده است .اوج این فشاوها وا دو سال  8002به هنگا وقر جنگ بسین دو كشسرو
گرجسقا و ووسیه شاهد بردیم .دو خصسرص اهسدا

گرجسسقا از آغساز دوگیسری و

حمله به اوسقیای جنربی ،بسیاوی از كاوشناسا معقلدند ملامسات ایسن كشسرو بسه دلیسل
تحریک قدوتهای فرامنطله ای و چشم دوخقن به كمک ها و حمایت هسای زیساد غسر
دچاو ترهم و اشقباهی واهبردی شدند ،برخی نیز معقلدند كه این مناقشه مرجب تلریت
احقمال پیر سقن گرجسقا به ناتر می شرد؛ لاا این هد

برای آغاز دوگیسری هسا مسرود

نظر ملامات گرجسقا برده است.
اووپا كه دو خصرص پیرسقن گرجسقا به ناتر به دو بخش تلسیم شده ،تمش كسرد
با اتخاذ مراضعی محقاقانه به واه حل های مناسبی برای فرونشاند بحرا دسست یابسد،
اما آمریکا كه مراضع تندتری دو این خصرص علیه مسکر اتخاذ نمسرد از یسک سسر بسه
حفظ دسقاوودهای خرد دو تغییر ووسای جمهرو دو گرجسقا و اوكراین میاندیشسید و
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از سری دیگر دو تمش است با تعلیب سیاسسقهای مخصسرص دووا جنسگ سسرد و از
قری تثبیت حضرو خرد دو كناو مرزهای ووسیه به نظا بین المللی تسک قطبسی دسست
یابد لاا عرصه قفلاز به منظرو جبرا شکست ها و به عنرا نلطه آغازین برای عزیمست
به نظا تک قطبی یک جانبه گرا برای دولقمردا آمریکا حائز اهمیت است .به نظسر مسی
وسد ووسیه با اتکا به مرلفههای قدوتش به تامین امنیت مناق پیرامر خرد مسیپسردازد
و تمش خراهد كرد با انعلاد پیما های امنیقی جدید با جمهسروی هسای تسازه اسسقلمل
یافقه و عضر سازما مشقرک المنافع ،قدوت خرد وا دو برابر غر

اوتلاء بخشد.

نکقه مهم این است كه بحرا اوسقیای جنربی از دو جهت حسائز اهمیست مسیباشسد.
این بحرا از یکسر نشاندهنده اوج چالش بین آمریکا و ووسسیه بسرده و بعنسرا نلطسه
عطگ دو نظا بین المللی قلمداد میشرد و از سری دیگر ،دو حلیلت مظهر تلابل منافع
این دو كشرو دو منطله قفلاز جنربی و دو گرجسقا است كه بصروت دوگیسری نظسامی
بروز كرد .دو این بحرا  ،ووسیه با تمش بسرای بازیسابی قسدوت از دسست وفقسه اتحساد
جماهیر شرووی ،خیز بزوگی برای تثبیت جایگاه بین المللی خسرد برداشسقه و سیاسست
های آمریکا دو منطله وا كه با اسقفاده از مرلفههای مخقلگ نر افزاوی و سخت افسزاوی
دو پی گسقرش سلطه خرد برد ،به چالش كشید .از این به بعد نمسیتسرا انقظساو داشست
ووسیه دو ملابل وفقاو غر

دو حرزه پیرامرنی خسرد سسکرت اخقیساو كنسد و قطعسا بسا

خروج از وضعیت انفعالی ،نظم جدیدی وا دو نظا بین الملل تعلیب خراهد كرد.
دو حلیلت ،بحرا اوت  8002میمدی كه به جنگ بین ووسسیه و گرجسسقا مبسدل
شد ،اشغال گسقرده گرجسقا وا بدست ووسیه بدنبال داشقه و باعث گردید كسه ووسسیه
اسقلمل جمهرویهای اوسقیای جنربی و آبخازیا وا به وسمیت بشناسد .نقیجه دیگسر ایسن
بحرا  ،جلب ترجه مجدد جامعهجهانی به مسائل گرجسسقا و افسزایش اهمیست منطلسه
قفلاز برای دیگر كشروها بعنرا منطله حائل میا ووسیه و ایسرا بسرد .از سسری دیگسر،
واقع شد گرجسقا دو همسایگی نزدیک جمهروی اسسممی ایسرا و منطلسه حسساس
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قفلاز ،ترجه كشروما وا به تحرالت این كشرو جلب نمرده و ووود قسدوتهای دیگسر از
جمله آمریکا ،ناتر و اتحادیه اووپا به این منطله ،بطرو مسقلیم بر وضعیت كشسرو تساریر
گااو خراهد برد و لاا نیاز است كه كاوشناسا سیاسی به بروسی شسرای دو آ منطلسه
پرداخقه و علل تلابل سیاست خاوجی ووسیه و آمریکا دو گرجسقا وا مسرود تجزیسه و
تحلیل قراو دهند

اهميت منطقه قفقاز براي روسيه و آمريكا
منطلة قفلاز از جهات ژئرپلقیکی ،ژئراسقراتژیکی و ژئراكرنرمیکی برای ووسیه حائز
اهمیت می باشد .قفلاز ،محل اتصال ،برخرود و چالش قدوت های مقعدد وقیب بسرد .از
این وو ،مسکر همراوه برای این منطله كه از یک سر محل تمقی منافع آ با ایسرا و از
سری دیگر با تركیه و سایر قدوت های بزوگ اووپا برد ،اهمیت زیادی قائل برده اسست
وپ

از تسل بر قفلاز ،ووسیه به دو هد

مهسم دسست یافستو اول ،دو مركسز اتصسال

دولقهای اسممی منطله ،تکیه گاه تمسد مسسیحی ایجساد شسد و دو  ،مرزهسای جنسربی
ووسیه تحکیم گردیدند (امیراحمدیا 1711 ،و .)129
منطله قفلاز بخشی از سرحدات ووسیه وا تشکیل می دهد ،به همسین سسبب چسه دو
دووه تزاوها و چه دو دووه حکرمت شرووی ،اهمیت خاصی داشقه كه ناشی از ویژگسی
های نظامی ،سیاسی و اققصادی این منطله اسست .مرزهسای بسین المللسی ووسسیه از وود
اوس به قله های كرههای قفلاز بزوگ منقلل شد و قفلاز به صروت « لرالی اسسقراتژیک
» دو آمد (گربل1718 ،و .)871
قفلاز به عنرا یکی از عمده ترین و پرماجراترین مناقلی است كه بعد از فروپاشسی
شرووی واود عرصه سیاست منطله ای و بین المللی گردیده و مسائل امنیقی و اققصادی
آ به هم گره خروده است .ووسیه نیز به وغسم مشسکمت مخقلسگ اققصسادی ،قسرمی و
سیاسی ،بنا به دالیل ذیل عمئ و انگیزه های فراوانی دو حفظ و نفسرذ خسرد دو قفلساز
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داود كه عباوتند ازو
-1كنقرل خیزشهای قرمی  -ماهبی و جلرگیری از گسسقرش آ بسه داخسل ووسسیه
جهت حفظ امنیت داخلی و تمامیت اوضی كشرو؛
 -8دفا از سرزمین ووسیه دو ملابل حممت احقمسالی قسدوتهای جهسانی از سسری
جنر ؛
 -7جلرگیری از اعمال نفرذ سیاسی كشروهای همسایه آسیایی؛
 -4حفظ منافع اققصادی از قری دسقرسی به بنادو و واههای اوتباقی؛
 -1جلرگیری از خشرنت های قرمی به منظرو حمایت از اتبسا و دیگسر اقسرا هسم
نژاد خرد؛
 -6ممانعت از دسقرسی قدوتهای خاوجی به مناقلی كه ممکن است از آنجسا بسرای
تهدید علیه ووسیه اسقفاده شرد؛
 -1حفظ پایگاههای مهم نظامی حقی دو صروت خروج نظامی ووسیه از منطله.
قفلاز برای ووسیه به حدی حیاتی است كه می ترا دو یک تحلیسل انسدا واو آ وا
به «قلب اسقراتژیک» این كشرو تشبیه نمسرد .ایسن اهمیست عمسدتا ویشسه دو جغرافیسای
ووسیه و جغرافیای قفلاز داود .از پرتر همین جغرافیاسست كسه قفلساز از نظسر امنیقسی و
اققصادی برای ووسیه مهم و حیاتی می شرد (هاشمی1724 ،و .)181
جنبه بلای ووسیه صرفا به امکا گسسقن پیرند اقرا مخقلگ دو قفلاز برنمسیگسردد.
قفلاز تنها كانال اوتباقی جدی ووسیه با دویاهای آزاد و بالطبع شاهراه تنف

اسقراتژیک

ووسیه است كه دو این خصرص ذكر مراود ذیل ضرووی استو
نکقه اول اینکه ووسیه ساحل نسبقا كمی وا دو دویای سیاه دو اخقیاو داود .ملداو این
ساحل دو دووا شرووی نسبقا چشسمگیر بسرد ولسی بسا فروپاشسی شسرووی و اسسقلمل
جمهرویهای عضر شرووی ،اوكراین و گرجسقا  ،بخسش عمسده ای از سسراحل دویسای
سیاه وا به خرد اخقصاص دادند .شایا ترجه آنکه مهمقرین كانر تجمع قدوت نیسروی
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دویایی شرووی دو سراحل دویای سیاه قراو داشست كسه دو حسال حاضسر جسزء قلمسرو
اوكراین قلمداد میگردد).(Holwaty, 1992: 31-41
نکقه دومی كه دو خصرص نلش اوتباقی قفلاز برای ووسسیه حسائز اهمیست اسست،
همجراوی دویای سیاه با مدیقرانه از قری بسفر و داودانل می باشد .حالست انحصساوی
اوتباقات دویای ووسیه دو حرزه مدیقرانه و اووپا از قری این كانال ،وواب پیچیسده ای
وا با تركیه به همراه آووده كه با ترجسه بسه گساو حجسم عظسیم كشسقی هسای مخقلسگ و
مخصرصا كشقی های نفقکش كه از ووسیه مسی آینسد ،تركیسه بسه لحساظ دالیسل زیسست
محیطی خراها اعمال وژیم خاص دویانرودی بر این تنگه هاست ولی ووسسیه دو ایسن
زمینه با شرای تركیه هماهنگی نداشقه و سعی داود از قریس سسازما دویسانرودی بسین
المللی ،تركیه وا تحت فشاو قراو دهد(امیر احمدیا .)4831721 ،
نکقه سرمی كه دو اوتباقات ووسیه از قری قفلاز قابل قسر اسست ،جنبسه كلیسدی
برد قفلاز دو اوتباط با خاوومیانه است .واه عبرو ووسسیه بسه خاوومیانسه از قفلساز مسی
گاود و هر چند ووسیه نسبت به دووه اتحساد شسرووی ،دو خاوومیانسه ،قسدوت و نفسرذ
گاشقه وا نداود ولی نباید فرامرش كرد كه ووسیه همچنا دو همسایگی خاوومیانه قراو
داود و كلید عبرو به خاوومیانه ،قفلاز می باشد.
اهمیت ووزافزو اسقراتژیک آسیای مركزی و قفلاز برای ووسیه بسه واسسطه عرامسل
عملی و تاویخی است كه دو ذیل به آنها اشاوه می شردو
-1آسیای مركزی و قفلاز منطله ویسژه ای اسست كسه دو مركسز اووسسیا قسراو داود و
بعنرا كانالی كه قاوه آسیا وا از شمال به جنر
عباوت دیگر تمد غر

مرتب مسی كنسد عمسل مسی نمایسد .بسه

و شرق دو اووسیا به یکدیگر وسیده و تمقی می كنند.

به واسطه مرقعیت خاص جغرافیایی این منطله ،زمینسه اررگسااوی بسه دیگسر منساق
بیرونی و پیرامرنی بسیاو مهیاست .بنابراین ،ایسن منطلسه از جهست تساویخی یسک ناحیسه
داوای اولریسست بسسه لحسساظ وقابسست نیروهسسا و مراكسسز قسسدوت گرنسساگر محسسسر

مسسی
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شرد(ابرالحسن شیرازی.)16131719 ،
 -8ظهرو كشروهای جدید االسقلمل دو پایا جنگ سرد ،منطلسه وا از یسک جامعسه
بسقه به یک منطله باز و وو به جها تغییر داده است .به عباوت دیگر ،این كشسروها بسه
عرامل جدید و مؤرری بر مجمرعه اققصادی و سیاسسی جهسا دو دووا پس

از جنسگ

سرد تبدیل شده اند.
 -7پ

از فروپاشی شرووی ذخایر عظسیم انسرژی دو دویسای خسزو و قفلساز ترجسه

جهانی وا برانگیخت .چراكه اكقشا

نفت و گاز دو منطله و چشسم انسدازهای واضسح و

ووشن آ از ذخایر انرژی دویای خزو ،بر ترزیع و تراز ترلیسد نفست و گساز دو سسطح
جها ارر می گااود.
صحنة ژئرپلقیک منطله ،ووند و گرایشی به سری چند قطبی شد وا نشا میدهسد.
خأل قدوت ایجاد شده بعداز فروپاشی اتحساد شسرووی سسبب وقابقهسای مراكسز قسدوت
گردیده است .دو حالی كه ایاالت مقحده دو اسقراتژی خاوجی خرد ،جهت نفسرذ بیشسقر
دو منطله بهای بیشقری وا از قری تطاب زوومندانه مفاهیم سیاست و اققصاد بسا بعضسی
هدفها میدهد ،با ملاومت و ایسقادگی ایرا و ووسسیه دو منطلسه مراجسه اسست .دو پسی
تحرالت سالهای پ

از فروپاشی اتحاد شرووی ،برای وهایی منطله از بحرا اققصادی،

آمریکا قی سالهای گاشقه دو واسقای منسافع خسرد اقسدامات مقعسددی جهست گسسقرش
الگرهای غربی انجا داده است (حاتمی1728 ،و  .)10نقیجه عمده ایسن تحسرالت ایسن
نکقه است كه تهاجم جدی غر

به حاكمیت و اققداو سنقی ووسیه دو منطله با حضسرو

سیاسی -اققصادی -نظامی كشروهای غربی و اقماو آ نظیر تركیسه و اسسرائیل سسرلرحه
سیاسقهای غر

قراو گرفقه است.

آمریکا به دلیل منافع مقعدد ،ترجه خرد وا به این نلطه از جها معطر

كرده اسست.

دو اندیشه نخبگا سیاست خاوجی آمریکا این فکر پیدا شده كه با تجزیه اتحاد جماهیر
شرووی و خروج جها از نظا دو قطبی ،این كشرو قادو است برای اولین بساو حضسرو
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9

سیاسی خرد وا دو كشروهای تازه اسقلمل یافقه تا مرزهای چین حاكم نمرده و بسا ایسن
حضرو سیاسی دو سایر ابعاد نیز به مرفلیقهایی نایل گردد(امیر احمدیا .)6931721 ،

منافع ملی روسيه در گرجستان و سناريوهاي آينده
پ

از فروپاشی اتحاد جماهیر شرووی ،ووسیه به تعریسگ مجسدد امنیقسی از منطلسه

قفلاز پرداخت و براساس این تعریگ ،قفلاز جزء مناق خاوج نزدیک و بسه قسرو كلسی
حیاط خلرت ووسیه شناخقه می شرد .بر اساس اسناد امنیت ملی ووسیه ،قفلاز دو حرزه
منافع حیاتی ووسیه قراو داود .دیدگاه امنیقی ووسیه دو قفلاز نیز بسر ایسن محسرو اسسقراو
شده است كه از چه واههایی می ترا مانع حضسرو بیگانگسا بسریژه نساتر و آمریکسا دو
منطله قفلاز و نیز حركت برخی كشروهای منطله به سسری ایسن نیروهسای بیگانسه شسد.
حساسیت اسقراتژیک قفلاز برای ووسیه وا می ترا دو اوتباط با نلش مهسم ایسن منطلسه
دو بلای فدواسیر ووسیه و همچنین نلش اوتباقی قفلاز و جنبه های اققصادی و انرژی
آ برای ووسیه جست و جر كرد (تلری اصل1721 ،و .)48
گرجسقا وا باید اولین جمهروی قفلاز جنربی دانست كه دیدگاه های امنیقسی آ از
هما ابقدا به سمت دووی از ووسیه گرایش داشقه است .دو واقع دو این ملطع ،دیسدگاه
امنیقی گرجسقا مراحل ملدماتی تکرین خردوا پشست سسر مسی گااشست .دو مجمسر ،
وهبرا گرجسقا تصدی می كنند كه دسقیابی به معیاوهای مرود نیاز برای عضسریت دو
ناتر ،چالشها و مشکمت خاص خرد وا به دنبال داود (كساظمی1724 ،و  .)100پس

از

به قدوت وسید ساآكاشریلی ،امکا ادامه این وضعیت به دو دلیل میسر نبردو
اول اینکه یکی از مهمقرین اتهامات مخالفا شراودنادزه به او ،ناترانی وی دو حفسظ
یکپاوچگی و تمامیت اوضی كشرو برد و به همین دلیل دولست جدیسد نساگزیر بسرد كسه
نسبت به مرضر عد تمکین مناق خرد مخقساو آجساوا ،آبخازیسا و اوسسقیای جنسربی،
واكنش جدیتری نشا دهد.
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دو اینکه مجمرعه غر

(یعنی هم آمریکا و هم اووپا) دو شرای جدیسد منطلسه ای

و بینالمللی به یک گرجسقا یکپاوچه ،منسجم و با ربات نیاز جسدی داشسقند (واعظسی،
 .)4831716یکی از دالیل حا

شراودنادزه علی وغسم تمسایمت غسر

گرایانسه وی،

عد ترانایی او دو تأمین این خراسقه برد (واعظی1728 ،و .)740
ووسیه پ

از فروپاشی اتحاد جماهیر شسرووی ،خسرد وا جانشسین بسر حس و بمفصسل

شرووی می دانست و به دنبال احیاء و اعاده امپراتروی شرق برد .آمریکا نیسز بخساقر برتسری
خرد بر شرووی ساب و به عنرا تنها ابرقدوت و قمیه داو و یکه تاز جها  ،ح خسرد مسی
دانست كه جها وا تحت سیطره خرد دوآوود و نظا تک قطبی وا بسه وهبسری خسرد و تنهسا
هژمر جها مسقلر سازد .دو حلیلت ،ووسیه از یک سر بدنبال حفسظ و تلریست مهمقسرین
حرزه های نفرذ و حیاط خلرت های خسرد دو جهسا و بسه ویسژه دو منساق تحست سسلطه
شرووی ساب باالخص منطله قفلاز جنربی برد و آمریکا نیسز از سسری دیگسر پس

از محسر

كمرنیسم و وقیب خرد ابرقدوت شرق تمش نمرد تا نلاط اسسقراتژیک و حسساس جهسا وا
تصاحب و یا تحت نفرذ كامل خرد دوآوود (عسگری1727 ،و .)819
امروزه اگرچه بین ووسیه و آمریکا همکاویهای زیادی وجرد داود ،اما ووسیه هرگسز
نمی خراهد مانند بریقانیا جای خرد وا به آمریکا بدهد .ووسیه علیرغم بحرانهای شسدید
داخلی مایل است تا همچنا نفرذ خرد وا دو كل منطلسه ای كسه قسبم بخشسی از اتحساد
جماهیر شرووی بشماو می وفقه ،حفظ نماید از جمله دو آسیای مركزی و قفلساز كسه از
لحاظ اسقراتژیک اهمیت زیادی برای ووسیه داود (حاتمی1728 ،و .)18
بطرو كلی اگر بخراهیم اصرل سیاست خاوجی ووسیه دو قفلاز وا برشماویم ،باید به
مراود زیر اشاوه كنیمو
 -1اسقفاده از قدوت نر برای افزایش وابسقگی كشروهای منطله
 -8حمایت از مناق جدائی قلب دو گرجسقا و آذوبایجا بعنرا اهر فشاو
 -7تلریت وواب با مقحدین منطله ای از جمله ایرا و اومنسقا
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 -4اسسسقفاده از ابزاوهسسای تنبیسسه و تشسسری بسسرای خنثسسی سسسازی تمشسسهای غسسر

(

)Nation, 2007: 31
به وسمیت شناخقن اوسقیای جنربی و آبخازیا و مقعهسد شسد بسه دفسا از تمامیست
اوضی این مناق ترس ووسیه ،وزمایش نساتر دو نزدیکسی ایسن منساق دو گرجسسقا ،
واكنش تند ملامات ووسیه به اجرای این وزمسایش ،اخسراج دو نفسر از نیروهسای نساتر از
ووسیه ،اخراج دو دیپلمسات ووس از بروكسسل ( ملسر نساتر دو اووپسا ) ،گسسیل نمسرد
 7200سرباز ووسی به نزدیکی منطله وزمایش پیچیدگی هسای سیاسسی جدیسدی وا دو
منطله به وجرد آوود و حقی دو داخل ناتر نیز صگ بندی های جسالبی ایجساد نمسرد بسه
قرویکه با اعم مرضع سخت ووسیه نسبت بسه وزمسایش نساتر ،كشسروهای مرلسداوی،
قزاقسقا  ،صربسقا  ،اومنسقا  ،اسقرنی و لیقرانی از شسركت دو ایسن وزمسایش انصسرا
دادند .این دو حالی است كه اجرای این وزمایش دو گرجسقا و نزدیک مناق اوسقیای
جنربی و آبخازیا مشکمت جدیدی وا برای گرجسقا اضافه نمرده است.
جنگ ماه اوت  8002ووسیه و گرجسقا و به وسمیت شناخقن اسقلمل مناق جسدائی
قلب ،وضعیت جدیدی وا دو جهت حل و فصل مناقشات منطله وقسم زد .اعسم وسسمی و
غیر منقظره اسقلمل این جمهرویها ،دو نظر اول این ذهنیت وا برجرد آوود كه ووسیه بسدنبال
تلریت حضرو نظامی و دائم خرد دو منطله ،كاهش احقمال الحاق گرجسسقا بسه نساتر ،دوو
كرد سرمایه گااوا خاوجی از گرجسقا و اسقفاده از مناق جدائی قلسب بعنسرا اهرمسی
جهت جلرگیری از دخالت كشروهای غربی دو گرجسقا می باشد .ولی سسناویری محقمسل
حداقل دو كرتاه مدت و میا مدت دو خصرص مناق مناقشسه ،ادامسه وضسع مرجسرد مسی
باشد؛ به این دلیل كه انقظاو پایرش اسقلمل این دو منطلسه از سسری جامعسه جهسانی ،دوو از
ذهن برده و از قر دیگر ،هیچ دولقی دو گرجسقا حاضر نخراهد شد كه از این دو منطلسه
چشم پرشی نماید ).(Aghayev, 2009: 8
همانگرنه كه مشاهده می شرد ووسیه با ترسل به هسر وسسیله ای تسمش مسی نمایسد
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مرقعیت و هژمرنی خرد دو منطله قفلاز وا تثبیت نماید؛ لاا چالشهای تحمیلی از سسری
ووسیه به كشروهای منطله بخاقر حضرو غر  ،سنگین و عظیم می باشند .سرال اصلی
دو سیاست خاوجی كشروهای غربی این است كه بسا اعمسال چسه تسدابیری بایسد سسعی
نمایند كه این فشاوها وا بر كشروهای ضسعیگ منطلسه كساهش داده و از بازگشست ایسن
كشروها به داما ووسیه جلرگیری نمایند .اهمیت این كشسروها بسرای غسر  ،بسه منسابع
انرژی حرزه دویای خزو و همچنین بعنسرا مسسیر جسایگزین جهست دوو زد ایسرا و
ووسیه برمی گردد .دو حلیلت مرقعیت ژئرپلقیکی این منطله باعث خراهسد شسد كسه از
یک قر  ،وابسقگی غر
یافقه و از قر

بخصرص اووپا به نفت و گاز ووسسیه و خاوومیانسه كساهش

دیگر ،كشروهای آذوبایجسا و گرجسسقا كمسک مسررری بسه عملیسات

ضدتروویسقی دو افغانسقا خراهند نمرد .عرامل فرق ،اهمیت وجرد كشروهای مسسقلل
و با ربات دو منطله قفلاز جنربی وا صدچندا خراهد كرد ).(Aghayev, 2009: 9
اخقمفات داخلی دو میا كشسروهای عضسر اتحادیسه اووپسا دو خصسرص عضسریت
كشروهای قفلاز جنربی دو این اتحادیه و حضرو قریقر دو حرزه های امنیقسی و سیاسسی
این منطله ،پ

از جنگ ووسیه و گرجسقا افزایش یافت .پ

از انقخا

باواک اوبامسا

به ویاست جمهروی آمریکا ،دوخراسقهای زیادی بخصرص دو آمریکا برجسرد آمسد كسه
همکاوی با ووسیه دو منطله « خاوج نزدیک » آ كشرو افزایش یابد تا بقرا بسه كمسک
آ كشرو دو كنقرل برنامسه هسسقه ای ایسرا و كسره شسمالی ،جنسگ ضسد تروویسسم دو
افغانسقا  ،كنقرل گر شد هرای كره زمین و دیگر ممحظات بین المللی امیسدواو بسرد.
دو ملابل ،ووسیه نیز از لحاظ اققصادی به غر

وابسقگی شدید داود كه مرود اخیسر ،دو

بحرا اققصادی جهانی به اربات وسیده و نشا دهنده افسزایش نلسش غسر

بخصسرص

اووپا دو اققصاد جهانی است).(Aghayev, 2009: 9
كمک غر

برای تلریت اسقلمل و حاكمیت كشروهای منطله قفلاز جنربی ،اهمیت

حیاتی برای منافع غر

و منافع كشروهای منطله داود ،این امر دو تضاد با افزایش نفسرذ

تقابل سياست خارجی روسيه و آمريكا در گرجستان

ووسیه دو منطله است .اقداماتی كه می تراند دواین واسقا ترس غر

03

به انجا برسد دو

مراود زیر خمصه می شرد)(Aghayev, 2009: 11و
اولو باید پیا ووشنی به ووسیه اوسال شرد مبنی بر اینکه غسر

نمسی ترانسد ایجساد

فضای انحصاو گرایانه دو جهت منافع ووسیه دو منطله نفرذ شرووی سساب وا بپسایرد و
ووسیه باید به این كشروها اجازه اتخاذ سیاست خاوجی مسقلل وا بدهسد .البقسه بایسد دو
نظر داشت كه نباید اقسداماتی دو جهست منسزوی نمسرد ووسسیه انجسا داد ،بلکسه بایسد
سیاسقهائی وا اتخاذ نمرد تا ووسیه ضسمن احقسرا بسه اسسقلمل و حاكمیست كشسروهای
منطله ،دو تحرالت قفلاز جنربی نلش اصلی داشقه باشد.
د و و یافقن واهی جهت حل و فصل صلح آمیز مناقشه قره باغ كه نلسش بسسیاوی دو
همگرائی منطله و همراو نمرد واه ووود این كشروها به ساخقاوهای یروو – آتمنقیکی
داود.
سر و تمش دو جهت عضریت كشروهای منطله قفلاز جنربی به سساخقاوهای یسروو
– آتمنقیکی ،بخصرص قی نمرد مسیر ووود بسه سسازما پیمسا آتمنقیسک شسمالی و
اتحادیه اووپا.
چهاو و حمایت اووپا از مسیرهای ترانزیت انسرژی دو منطلسه كسه عسموه بسر اینکسه
باعث ترسعه اققصادی كشروهای منطله خراهد شد ،كاهش وابسسقگی اووپسا بسه انسرژی
ووسیه وا نیز دو پی خراهد داشت .بدیهی است كه وابسقگی بیشقر اووپا به گساز قبیعسی
ووسیه ،وضعیقی وا بدنبال داود كه بر اساس آ  ،ووسیه سیاسقها و ممحظات خرد وا بسر
كشروهای اووپائی دیکقه خراهد كرد.
پنجمو ادامه حمایت از ووند كشرو سازی دو منطله با گفقگری مداو دو زمینه هسای
مخقلگ ،اهمیت بسیاوی داود .البقه باید دو نظر داشت كه غر

نباید دو جهقی حركست

نماید كه از تغییر دولقها حمایت نمرده و افرادی كه نگرش نزدیکقری بسه غسر
قدوت وا دو دست بگیرند.

داونسد،
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نقیجه اینکه انقخا

ایده آل برای اسقلراو صسلح و امنیست دائمسی دو قفلساز جنسربی،

ایجاد منطله امن و با ربات مسی باشسد كسه از وقابست قسدوتهای بسزوگ ،نیسروی نظسامی
خاوجی ،دخالقهای نظامی و تعهدات قدوتهای خساوجی اعسم از ووسسیه و یسا نساتر دوو
باشد .دو صروت تراف قدوتهای بزوگ دو این خصسرص ،مسی تسرا امیسدواو بسرد كسه
ووسیه از تمایمت امپریالیسقی دو مرود كشروهای كرچک قفلساز دسست برداشسقه و بسه
آینده ای واقع بینانه دو مرود منطله بیاندیشد .این سناویر دو صروتی محقمل خراهد برد
كه شاهد افزایش قدوت نخبگا جدید دو محیطی دمركراتیک دو مسکر باشیم؛ دو ایسن
شرای می ترا حداقل آیندهای قابل پیش بینی دو تحرالت بین المللی داشست .دو غیسر
این صروت ،ووسیه از ابقکاواتی حمایت می نماید كه نفسرذ انحصساوی ایسن كشسرو بسر
منطله قفلاز جنربی وا به وسمیت بشناسد ،غر

وا از منطله خاوج نمایسد و چساوچربی

وا ایجاد نماید كه سیاست كشروهای منطلسه بسا ملحسرظ داشسقن مرجردیست و قسدوت
ووسیه اتخاذ گردند .پرواضح است كه این تفکر ،از سری كشسروهای منطلسه پسایرفقنی
نیست .این مرضر  ،یکی از مهمقرین دالیسل ود قسر تركیسه بسرای ایجساد «چساوچر
همکاوی و امنیقی قفلاز» برد ،علی وغم اینکه این قر دو گسا اول ترسس كشسروهای
منطله و فرامنطله ای ،مرود پایرش قراو گرفقه برد).(Aghayev, 2009: 12

منافع آمريكا در قفقاز و گرجستان
با فروپاشی كمرنیسم و تجزیه اتحاد جماهیر شرووی ،آمریکا بسا وضسعیت جدیسدی
دو منطله مراجه شد .اگر چه سیاست خاوجی آمریکا قی بسیش از  41سسال وقابست بسا
شرووی ساب به عنرا وقیب دو دووا قرالنی جنگ سرد ،گاه سخت و گساه انعطسا
پایر و با اهدا

و اولریت های معینی تبیین و ترسیم شده برد ،اما سناویری جغرافیسای

سیاسی كنرنی تفاوت زیادی با گاشقه داود.
دو اندیشه نخبگا سیاست خاوجی آمریکا این فکر پیدا شده كه با تجزیه شرووی و
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خروج جها از نظا دو قطبی ،این كشرو قادو است برای اولین باو حضرو سیاسی خرد
وا دو كشروهای تازه اسقلمل یافقه تا مرزهای چین حاكم نمرده و با این حضرو سیاسی
دو سایر ابعاد نیز به مرفلیت های تازه ای نایل گردد (لباخ خروی1716 ،و .)108
به قرو كلی دولت آمریکا سعی كرده تا از قری تلریست مکانیسسم هسای اققصسادی
منطله ،گسقرش ووند انقلال انرژی از شرق به غر

و اوایه كمسک بسرای حسل و فصسل

منازعات دو جهت منافع ملی خرد اقدا كند .هد

آ است كه بدین وسیله امکا نفرذ

ایرا و ووسیه كاهش یابد و معادالت منطله ای به نحری شکل گیرند كسه منسافع غسر
تضمین شرد (كرمی1712 ،و .)17
شایا ذكر است نگاه آمریکا به منطله ی قفلاز از مرضسع دو حسز

اصسلی آمریکسا

قابل بروسی استو دمركرات ها نرمش دو سیاست و تعلیب اولریست هسا بسا محرویست
حلرق بشر و تلریت ساخقاوهای شکننده ی دمركراتیک وا بسه عنسرا الگرهسای اصسلی
سیاسسست خسساوجی مطلسسر

خسسرد دو تنظسسیم مناسسسبات كشسسروهای مسسسقلل مشسسقرک

المنافع) (CISمرود ترجه قراو داده و ساخقاو و ابزاوهای سیاست خساوجی خسرد وا دو
این مسیر به كاو گرفقهاند .از قرفی هد

جمهروی خراها و پایگاه فکری شسا مقسأرر

از منافع شركقهای نفقی و تسلیحاتی است .به عباوتی با ترجه به اهمیت خزو بسه عنسرا
یک كانر ترلید انرژی و انقلال آ به بازاوهای نفت و اهمیت این كاالی اسقراتژیک می
ترا اولریت های این مهم وا دو تدوین اسقراتژی های آتی آمریکاییها مسرود نظسر قسراو
داد .آمریکا دو حال حاضر به دنبال حفظ وابطه با گرجسقا  ،تلریت وابطه با آذوبایجسا
و جا

اومنسقا است (افشردی1721 ،و .)824

سیاست خاوجی آمریکا دو منطله قفلاز بر محروهای ذیل اسقراو استو
 -1تلریت حاكمیت و ترا كشروهای قفلساز بسا هسد

ایجساد تسرا عسرد انسدا

كشروهای مزبرو دو برابر ووسیه و ایرا ؛
 -8كنقرل منابع انرژی دویای مازندوا و جلرگیری از شکل گیری هر گرنسه قسدوت
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وقیب دو برابر حاكمیت آمریکا بر منابع انرژی جها .
 -7اوایه سناویری قر تلسیم دویای مازندوا بین كشروهای حاشیه آ دو جهست
جلرگیری از اوتباط اسقراتژیک ووسیه با ایرا و منقفی ساخقن امکا دسقیابی ووسیه بسه
جنر

و كامل كرد محاصره ایرا از سمت شمال.

 -4جلرگیری از گسقرش بحرا های منطلسه ای و ایجساد امنیست نسسبی الز بسرای
اسقخراج و انقلال منابع انرژی از منطله؛
-1محدود نگاه داشقن بنیادگرایی دو منطله؛
 -6حفظ نفرذ نظامی  -اسقراتژیک خرد دو منطله؛
 -1منزوی و محدود سساخقن ایسرا بسا اعمسال فشساو علیسه كشسروما بسا پیگیسری
سیاسقهای خرد مبنی بر همه چیز بدو ایرا .
 -2تضعیگ ووسسیه و تللیسل میسزا نفسرذ آ كشسروهای منطلسه قفلساز بسا هسد
جلرگیری از احیای مجدد قدوت ووسیه دو منطله؛
 -9بهبرد فرصت های تجاوی برای شركقهای آمریکایی جهت حفظ منافع اققصسادی
 بازوگانی؛ -10افزایش نفرذ دو قفلاز پ

از جنگ سرد با حضرو نظامی دو منطلسه و افسزایش

همکاویهای نظامی با جمهروی های قفلاز؛
علت اصلی مداخله گرایی آمریکا دو مناق و حرزه های مخقلگ نظا بین الملسل وا
باید ناشی از سلطه جریی و هژمرنی قلبی آ كشرو دو برخرود با مرضرعات سیاسست
بین الملل و بازیگرا مؤرر دو آ دانست .هژمرنی زمانی شکل می گیرد كه یک بسازیگر
مركزی كه داوای قدوت فراگیری دو نظا بین الملل مسی باشسد ،از قابلیست و اواد الز
برای وهبری نظا بین الملل ،ایجاد و اعمال نظم بین الملل و تأریرگااوی بر حرادث بین
المللی برخروداو باشد.
هد

ایاالت مقحده دو قالب نلش "پلی

جهانی" ،تأریرگااوی بر واحسدهای دیگسر
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07

و الگرهای ایساالت مقحسده

هماهنگی داشقه باشد؛ لاا دخالت و حضرو آمریکا دو مناق مهم و اسقراتژیک جها از
جمله آسیای مركزی و قفلاز دو واسقای هژمرنی قلبی و منفعت خراهی او قابل بروسی
میباشد( حاتمی1728 ،و .)112
از نظر تحلیلگرا سیاسی ،گرجسقا جایگاه مهمی دو سیاسسقهای واهبسردی آمریکسا
داود .این كشرو زمینه ساز نفرذ آمریکا دو قفلاز برده و قفلاز نیز عامل پیشسبرد سیاسست
های آمریکاست .از این ووست كه آمریکا دو صدد اسقفاده از گرجسسقا بسرای كساهش
نفرذ ووسیه ،ایرا و حقسی اتحادیسه اووپسا دو منطلسه قفلساز جنسربی اسست( Nation,
 .) 2007: 12یکی از اهدا

آمریکا پایا داد به حضرو نظامی ووسسیه دو گرجسسقا

است و با ترجه به اینکه آمریکا نمی تراند ووسیه وا به قرو مسسقلیم تحست فشساو قسراو
دهد ،لاا واشنگقن به قرو غیرمسقلیم و كاوآمد مراضع خرد وا تلریت می كند ،بنابر این
حضرو نظامی آمریکا و ناتر دو گرجسقا دو همین واسقا قابل اوزیابی است.
از سری دیگر ،تصمیم آمریکا به احداث مسیر انقلال نفت باكر – تفلسی

– جیحسا كسه

ضمن به همراه داشقن مخالفت جدی نمایندگا شسركقهای نفقسی و گسازی ،بسدلیل دوو زد
ایرا بعنرا اققصادی ترین واه ،از منط اققصادی نیز برخسروداو نبسرد ،سسمبل پیسروزی ایسن
كشرو دو منطله نیز معرفی شد .این مسیر ،دو واقع كریدوو ترانزیقسی شسرق بسه غسر بسرای
انقلال منابع نفت و گاز خزو دو نظر گرفقه شده و نشاندهنده وقابت گسقرده ووسیه و آمریکسا
دو جهت دسقیابی و نفرذ دو منطله می باشد( .) Nation, 2007: 13
دو حلیلت باید گفت كه آمریکا بعنرا اصلی ترین حامی و مقحسد گرجسسقا بسه شسماو
می وود .ساآكاشریلی از حمایت غر برخروداو برده و فاوغ القحصیل دانشگاه های آمریکسا
است .اهسدا اصسلی سیاسسی وی ،انجسا اصسمحات دو گرجسسقا و حركست بسه سسری
دمركراسی واقعی برد(ایرنا .)1721/1/12اصمحات وی دو زمینه های اققصادی و سیاسسی،
وی وا بعنرا یک وئی

جمهرو غر گرا معرفی نمرده و از دیگر اهدا سیاسسی خساوجی
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او ،عضریت دو ناتر و وواب نزدیک با اتحادیه اووپا برد (ایرنا.)1721/1/19 ،
آمریکا دو پاس بسه اقمعساتی كسه از منسابع ضدجاسرسسی مبنسی بسر وجسرد خطسر
تروویسقی دو گرجسقا دویافت كرده برد ،تصسمیم بسه برگسزاوی آمرزشسهای نظسامی و
اسقلراو تجهیزات نظامی برای جلرگیری از مبدل شد این كشرو به محلی برای وشسد و
نمر تروویسم و بنیادگرائی گرفت .ووود آمریکا به گرجسقا بسه مساه مسه  8008برمسی
گردد كه «برنامه تجهیز و آمرزش» 1اجرائی گشت .هد

این برنامسه ،آمسرزش نظامیسا

گرجی برای ملابله مرررتر با تهدیدات تروویسقی برد تا این كشرو وا بسه محلسی امسن و
باربات تبدیل نماید .برای جلسرگیری از مسسلح شسد دوبساوه نیروهسای نظسامی داخلسی
گرجسقا  ،تجهیزات منقلل شده به ایسن كشسرو شسامل تجهیسزات اوتبساقی ،سسمحهای
كرچک و یا یرنیفرمهای نظامی می شد (هما منبعو .)11
اگر قصد داشقه باشیم اهدا

آمریکا از ووود به منطله قفلاز وا برشسماویم ،بایسد بسه

مراود زیر اشاوه نمائیمو
 -1محدود كرد ووسیه
 -2انزوای ایرا
 -3تضمین بر كنقرل بر منافع هیدووكربنی خزو و ترسعه واههای انقلال آنها
 -4تلریت و حمایت از كشروهای مقحد از جمله تركیه ،گرجسقا و آذوبایجا
 -5امکا دسقرسی نظامی دو منطله از جمله ایجاد پایگاههای نظامی
 -6تلریت ربات منطله ای و حل مناقشات قره باغ ،اوسقیا و آبخازیا با تشسری ایسن
مناق به الحاق به دولت های مركزی ،ضمن اوائه برخی اخقیاوات خردگردانی
 -7محدود كرد حرزه نفرذ اققصادی چین و ایرا دو منطله
 -8كاهش نفرذ اسممگرائی وادیکالی ( )Nation, 2007: 29
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نتيجه گيري
پ

از فروپاشی شرووی ،ووسیه به تعریگ مجدد امنیقی از منطله قفلاز پرداخست و

براساس این تعریگ ،قفلاز جزء مناق خاوج نزدیسک و بسه قسرو كلسی حیساط خلسرت
ووسیه شناخقه می شرد .بر اساس اسناد امنیت ملی ووسیه ،قفلاز دو حرزه منافع حیساتی
ووسیه قراو داود .دیدگاه امنیقی ووسیه دو قفلاز نیز بر این محرو اسقراو شده است كه از
چه واههایی می ترا مانع حضرو بیگانگا بریژه ناتر و آمریکسا دو منطلسه قفلساز و نیسز
حركت برخی كشروهای منطله به سری این نیروهای بیگانه شد .حساسیت اسسقراتژیک
قفلاز برای ووسیه وا می ترا دو اوتباط با نلش مهسم ایسن منطلسه دو بلسای فدواسسیر
ووسیه و همچنین نلش اوتباقی قفلاز و جنبه های اققصادی و انسرژی آ بسرای ووسسیه
جست و جر كرد.
دو حلیلت ،ووسیه از یک سر بدنبال حفظ و تلریت مهمقرین حسرزه هسای نفسرذ و
حیاط خلرت های خرد دو جها و بسه ویسژه دو منساق تحست سسلطه شسرووی سساب
باالخص منطله قفلاز جنربی برد و آمریکا نیز از سری دیگر پس

از محسر كمرنیسسم و

وقیب خرد ابرقدوت شرق تمش نمرد تا نلاط اسقراتژیک و حساس جها وا تصساحب
و یا تحت نفرذ كامل خرد دوآوود .سیر حرادث نیز نشا می دهد كه حل هر معادلسه ی
سیاسی و اققصادی دو قفلاز بدو مشاوكت ووسیه امکا پایر نخراهد برد .به نظسر مسی
وسد تمش های ووسیه برای به دست آوود جایگاه قبلی شسرووی دو منطلسه یکسی از
عرامل مهم بحرا مرجرد دو قفلاز باشد.
دو خصرص جمهروی گرجسقا بعنرا یکی از جمهرویهای بجامانده از شسرووی
ساب باید گفت كه دولقمردا این كشرو پ
شرق و غر

از فروپاشی ،سسعی دو ایجساد تسراز بسین

نمردند؛ به عباوتی مسی تسرا سیاسست غالسب دو ایسن كشسرو وا دو دووه

شراودنادزه ،سیاست مرازنه مثبت نامید .وی دو دووه ویاست جمهسروی خسرد تسا سسال
 8007میمدی ،سعی نمرد كشروش وا به سمت و سرئی هدایت نماید تسا از تلابسل وو
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دو وو با قدوتهای بزوگ اجقنا

نماید .عد ترفی وی دو ترسیم وابطه مثبت با ووسسیه

و همچنین عد دویافت نقیجه مثبت از مرازنه وواب با غسر  ،باعسث بسروز ناوضسایقی
داخلی و وقر انلم

وز شد.

دولقمردا انلمبی كه نلطه آغازین انلمبهای ونگین ترس آمریکا دو منطلسه بردنسد،
ضمن گرایشات غربگرایانه و بخصرص بسا سسابله حضسرو و تحصسیل دو دانشسگاههای
آمریکا ،سعی نمردند به كشرو گرجسقا  ،اسقلمل واقعسی وا بسه اومغسا آووده و مسرد
كشسسرو وا كسسه سسسالها بسسدنبال وهسسائی از چنگسسال ووسسسیه بردنسسد ،بسسه ایسسن ملصسسرد
برسانند(ابرالحسن شیرازی .)231721 ،البقه غافل از اینکه كشرو وا دو مسیری پیش می
برند كه از محدوده نفرذ یک ابرقدوت دو داما ابرقدوت دیگری قراو مسی گیسرد .ووس
گریزی گرجیها ،فضا وا برای دولقمردا انلمبی آماده ساخت تا بسا اسسقفاده از حمایست
مردمی به سری غسر

حركست نماینسد .آووزی مسرد و سیاسسیر گرجسی ،الحساق بسه

ساخقاوهای یروو آتمنقیکی ،دمركراتیزه شد و اسقلمل دو برابر ووسیه شد.
گرایش گرجسقا به غر  ،با اسقلبال كشروهای اووپائی و آمریکا ووبرو شد .اصرال
منطله قفلاز پ

از فروپاشی ،كه از نظر تساویخی و فرهنگسی دو حسرزه نفسرذ ووسسیه و

بعنرا حیاط خلرت این كشرو محسر

می شد ،اهمیت بسزائی برای آمریکسا و اووپسا

پیدا كرده برد .اهمیت این منطله كه واه مطمئن ترانزیست انسرژی ترلیسد شسده دو منطلسه
خزو و آسیای مركزی به بازاوهای تشنه اووپا برده و دو منطله حائل بین ووسیه و ایسرا
واقع شده ،با گاشت زما بیشقر شده و دو حال حاضر به خ اول تلابسل دو ابرقسدوت
مبدل شده است.
از سری دیگر اگر بقرا گسقرش ناتر به شرق ،ایجاد سپر دفا مرشسکی كسه ووسسیه
نسبت به آ بسیاو حساس است و نیز ووود كشروهای غربی به قفلاز كسه ووسسیه آ وا
منطله نفرذ خرد قلمداد می كند وا بعنرا عرامل تلابل میا دو كشسرو بسه شسماو آوود،
مظهر و نشانه واقعی این تلابل ،دو جنگ اوت  8002گرجسقا و ووسیه مشسهرد بسرد.
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دولت گرجسقا بدلیل تحلیل اشقباه و عد دوو اندیشی ،آغازگر جنگی شد كه میرفست
تا این دولت وا به ووقه سلرط كشاند؛ دو ملابل ،فرصقی وا بسرای ووسسیه جهست ابسراز
وجرد و اربات قدوت خرد برجرد آوود .پاس سریع و شدید ووسیه به اوتش گرجسقا
بر همگا اربات نمرد كه ووسیه بعنرا قدوت بممنساز منطلسه و حقسی دو حسرزه بسین
الملل ،ترا حمایت و دفا از منافع ملی خرد وا داود و باید دیگر قدوتهای بین المللسی،
مرجردیت و منافع این كشرو وا به وسمیت بشناسند .دو ملابل ،برای آمریکا نیز ووشسن
شد برای ووود به حیاط خلرت ووسیه ،باید احقیاط بیشقری به خرج دهد.
فضای پسا شرووی از منافع حیاتی ووسیه است و انقظاو ووسیه این است كه آمریکا
دست ووسیه وا دو این فضا باز بگااود .ووسیه به شکل هسای مخقلسگ ایسن مرضسر وا
اعم كرده است .ووسیه می خراهد كه آمریکا مركزیت ووسیه دو فضای پسا شرووی وا بسه
وسمیت بشناسد؛ البقه با دو نظر گرفقن اینکه ووسیه بسرای آمریکسا دو فضسای پسسا شسرووی
جایگاهی قائل است اما نه دو قالسب نساتر بلکسه دو قالسب همکساوی هسایی كسه مركزیست و
هژمرنی ووسیه دو آ حفظ شرد .شاید علب نشینی ووسیه دو ملابل تحرالت سسالهای پس
از انلم

وز دو گرجسقا از جمله اخراج افسرا ووس ،كاهش سطح وواب دیپلماتیسک از

سری گرجسقا  ،بحرا كردووی و خروج پایگاههای نظامی ووسیه از خاک گرجسقا  ،ایسن
شبهه وا دو اذها كاوشناسا برجرد آووده برد كه ووسیه یاوای ملابلسه بسا نفسرذ و پیشسروی
آمریکا وا نداود؛ لاا جنگ اوسقیای جنربی رابت نمرد كه ووسیه همچسر شسیر خفقسه ،آمساده
فرصت است تا قدوت نمائی نمرده و جایگاه خرد وا تثبیت نماید.
به عباوتی ،منافع ووسیه و آمریکا دو منطله قفلساز و دو گرجسسقا بسه نلطسه تلابسل
فیزیکی وسید و جنگ اوسقیای جنربی ،دو حلیلت گریای افقراق منافع دو كشسرو اخیسر
می باشد .جنگ اوسقیای جنربی ،واضح ترین و واقعی ترین اتفاقی است كه دو قر 81
و دو فضای بعد از جنگ سرد به وقر پیرسقه است
گرجسقا دو جنگ اوسقیای جنربی ،به صحنه قدوت نمسائی آمریکسا ترسس اوتسش
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گرجسقا و ووسیه تبدیل شد .دو حلیلت این نبرد ،نقیجه سالها سیاست خاوجی غسر
برای ووود به منطله قفلاز جنربی و بخصرص گرجسقا برد .آمریکا قی پسنج سسال ،از
دولت گرجسقا مانند فرزندی نرپا حفاظت نمرده و به اقراو بسیاوی از ملامسات سساب
گرجسقا و دیگر كاوشناسا منطله قفلاز ،می وفت كه این كشرو وا به پایگساهی بسرای
ووود به منطله قفلاز و حقی اسقفاده از خاک این كشرو برای ووود به دیگر مناق مبدل
نماید .سركر

شروشهای خیابانی سال  8001تفلی  ،به اعقلاد بسیاوی ،با مشسروتهای

آمریکا انجا شد .به عباوت دیگر ،دولقی كه خرد با شعاوهای دمركراتیک و با اعقسراد
مسالمت آمیز به قدوت وسید ،با سمحهای آمریکائی ،با معقرضین دو خیابانهای تفلسی
ملابله كرد .سالها ملابله و چالش با ووسیه ،ضمن ایجاد فشاوهای مخقلگ اققصسادی بسه
مرد  ،ناوضایقی عمرمی وا بدنبال داشقه و قدوت مخالفا دولست وا كسه بیشسقر آنسا  ،از
حمایت ووسیه برخروداو بردند ،به همراه داشت.
به قرو كلی می ترا از حرادث وخ داده دو گرجسسقا اینگرنسه اسسقنباط نمسرد كسه
ووس ها تمش خراهند كرد ضمن حفظ تلابل اسسقراتژیک خسرد بسا آمریکسا تسا اقسم
رانری دو حرزه های حیاتی مقلابل به تعامل و همکاوی با آمریکا ادامه دهند .البقسه ایسن
واقعیت وا نباید از نظر دوو داشت كه ظرفیت و جایگاهی كه ووسیه برای خرد دو ایسن
تعامل قائل است ،مرود اذعا آمریکا نیست و همین ممحظسه مسی ترانسد آغساز سلسسله
جدیدی از تعاوضات باشد.
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