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  دهيچك
ه اروپا با ي روابط اتحادانداز چشم است كه يه اروپا نقشه راهي اتحاديگياست همسايس

 به دليله يگان در اتحادين همسايت ايعدم امكان عضو. كشد مير يگانش را به تصويهمسا
 ي و اقتصادياسي، سيتيق امنيگر منافع و عالي ديي و از سوي و خارجيق داخليمعضالت عم

گرجستان . ده استيه گردي اتحاديگياست همساين كشورها موجب طرح سيه در اياتحاد
 ي داخلهاي دشواريگان است كه ين همساي از ايكيك يت استراتژيك كشور با موقعي عنوان به

 ياي حوزه دري انتقال انرژين كشور براي ايتيت ترانزيت موقعي و اهمك سوياز  آن يو خارج
ه اروپا در قالب ي است كه اتحاديق مهميعال آن تينحفظ امو  از سوي ديگر خزر به اروپا

كه در  اي عمده يها چالش و ها فرصتبه  در اين مقاله .است آن دنبال به يگياست همسايس
 .شودمي، پرداخته وجود دارد پيش روي اين طرح
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  مقدمه
 و ي از مراكز عمده اقتصاديكي عنوان بهت و يون نفر جمعيلي م450ش از يه اروپا با بياتحاد

ه بالفصل با ي همسايكشورها.  استيق و منافع جهاني عاليافته جهان داراي توسعه ياسيس
. باشند يه مي اتحادي برايت خاصي اهمي داراياسي و سي، اقتصاديتي امنبه داليله اروپا، ياتحاد
اين زه شدن يند دمكراتي توسعه، ثبات و فراديه، باي از نظر اتحاديتي و امنياسي ساظبه لح

 با اقتصاد ي اساسيوندهايپ يز داراي نيرد و از نظر اقتصاديت قرار گي مورد حماكشورها
. كنند مي يه بازي اتحادي خاص را برايرامونين مناطق نقش پيگر ايعبارت د به. ه باشندياتحاد

 ويژه به يشده از شورو  جدايها جمهورين يترانه و همچني مديايه دري حاشيكشورها
 يگياست همسايس.  قرار دارنديتين موقعي در چني و سه كشور قفقاز جنوبين، مولداوياوكرا
ن يدر ب. ن منظر مورد توجه قرار دادي از همديز بايه اروپا در خصوص گرجستان را نياتحاد

ك بوده ياكونومژئوك و يت ژئواستراتژي موقعي هم دارا گرجستان،ي قفقاز جنوبيها جمهوري
 ي و تالش براي اقتصاديك و آزادسازيت در انجام اصالحات دمكراتيو هم به جهت جد

   .  استيت ممتازتري موقعيه اروپا داراي اتحاديت در ناتو و حتي و عضويهماهنگ
خ و يا، تاريراف كه جغيكشور.  اروپا استيگياست همساي سي برايگرجستان آزمون مهم

، يت انرژير ترانزي مسعنوان بهن كشور ينقش ا.  استييها اروپا  از جنبهياريدر بس آن فرهنگ
داده  آن ك بهيت استراتژياهم ، آندهيبست رس ه و منازعات به بنيكش به روسيت نزديموقع
گرايش  و داند مي و اصالحات متعهد ي گرجستان خود را به دموكراسكنونيدولت . است

 دليل بهاما .  باشد نشان داده استيي از باشگاه اروپاينكه بخشي اي در راستايا ندهيزاف
ت گرجستان در يرش عضوي موجود در پذي و خارجي داخليها تيمحدودمالحظات و 

است يت، سي به عضوي مطرح كردن مذاكرات دسترسيجا به يط فعليه اروپا در شراياتحاد
 مانند گرجستان با يي كشورهايي همگرايان بر براي مي نقشه راهعنوان به اروپا يگيهمسا
كننده منافع  تأمين، ه اروپايمنافع و مالحظات خاص اتحاد.  شده استيه اروپا طراحياتحاد
نكه يصرف نظر از ا ه اروپا از جمله گرجستان استيه با اتحادي همساي كشورهاييهمگرا
ت در ياست شروع مذاكرات عضون مصرانه درخوي اوكراي مانند گرجستان و حتهاييكشور
  . كنند ميه اروپا را مطرح ياتحاد

ن يران در اي كه ايقيران و منافع و عالي با اي قفقاز جنوبي كشورهايگيبا توجه به همسا
نده روابط يه اروپا در آي اتحاديگياست همساين منطقه و سيمنطقه دارد، تحوالت مربوط به ا

، حمل و نقل و ارتباطات تحت يت، انرژي مانند امنيضوعات موبه واسطهز ين منطقه نيران با ايا
ت ي اهمي دارادتوان مي يراني خواننده اين مقاله براين جهت موضوع ايهم ، بهگيرد مي قرار تأثير

 يگياست همساي سيها چالش« كه است اين  حاضر مقالهي اصلسؤال.  باشديشتريت بيو جذاب
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 عامل عنوان بهن است كه نقش ناتو ي ايفرع سؤال »ست؟يه اروپا در گرجستان چياتحاد
ه اروپا در ي اتحاديگياست همساي اعمال و تداوم سي براي مانععنوان بهه يكننده و روس ليتسه

ن راستا يه اروپا دارد؟ در همي اتحاديگياست همساي بر سيتأثير چه  چيست وگرجستان
 گرجستان يتي و امنياقتصاد و ياسيط سيشرا«ن است كه يق عبارت از اين تحقي ايه اصليفرض

ت از هر ي عضويتر بوده و آمادگ نييه اروپا پاي اتحادي از سطح استانداردهايت كنونيدر وضع
ت و تضاد منافع ي كه حساسباشد مين گزاره ي متضمن ايه فرعي و فرض»دو سو وجود ندارد

 در يگيسااست هميه اروپا در خصوص گرجستان از موانع اجراء و تداوم سيه و اتحاديروس
  .ه اروپا استي اتحاديگياست همسايكننده اجراء س تسهيل عنوان بهمنطقه است و ناتو 

وند متقابل مباحث ي با توجه به پپيوسته ي در چهار بخش در روندكنند مي يسع نويسندگان
 اروپا را شرح داده و در بخش يگياست همسايابتدا س. ند پاسخ دهسؤالن يگر به ايكديبه 
 ي قدرتعنوان بهه ي گرجستان نموده و در بخش سوم نقش روسي داخلمشكالت به ي نگاهيبعد
 بلند يت احتمالير عضويبا گرجستان در مس آن يها تنش و اي منطقهن قدرت ي و بزرگتريجهان

 و ناتو را كايآمرل نموده و سپس نقش يه و تحليه اروپا را تجزيمدت گرجستان در ناتو و اتحاد
 اروپا در يگياست همساي كه ساي ميانه يرهاي در قالب متغمؤثر اي منطقه راگران في بازعنوان به

 از بندي جمعت با ي در نها.ميده مي مورد توجه قرار ،دهد مي قرار تأثيرگرجستان را تحت 
 اروپا با نگاه بر يگياست همساي از نحوه اعمال سيانداز چشم ، ارائه شدهيها بخشمطالب 

  .گرجستان ارائه خواهد شد
  

  ه اروپاي اتحاديگياست همسايس
ن يرش اي از جمله پذ،ي قفقاز جنوبيه اروپا با كشورهايبا توجه به روند مناسبات اتحاد

 همچون سازمان يكي فراآتالنتي اروپا و نهادهاي مانند شورايي اروپاي در نهادهاها جمهوري
ه ي كمك اتحاد صلح ناتو ويدر طرح مشاركت برا آنها تيا عضوي اروپا يت و همكاريامن

 جهت بهبود ي و فني اقتصاديها كمكدور حمل و نقل شرق و غرب و ارائه يجاد كرياروپا به ا
 ي انرژيازهاي از ني بخشتأمينه اروپا در ي منطقه و منافع اتحادي كشورهايت اقتصاديوضع
 يگياست همسايه اروپا با ارائه سيد اتحادي جدانداز چشم خزر، در يايش از حوزه دريخو
ش با يم نوع مناسبات خويان مدت جهت ترسيك مي استراتژي طراحدنبال بهقت يروپا، در حقا
ه ي اتحادياست خارجي نقشه راه حركت سيعبارت  به، اروپايگياست همساي س.ن منطقه استيا

  .  باشد مين منطقه يت موجود در االزاما و ها تيمحدودن منطقه با توجه به منافع و يدر ا
ه اروپا چگونه ياتحاد« وجود دارد از جمله ي متعدديها يدگيچيمات و پاهابر ين مسيدر ا

ه در يه اروپا و روسي اتحادكه حاليق كند؟ در ي و ثبات را در گرجستان تشودموكراسيد توان مي
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ن ي اسؤالاكنون . اند دهيگر به توافق رسيكديك با ي بر سر طرح مشاركت استراتژ1999سال 
ه مشترك ي كه همسايي در كشورهاي عمليد به همكارتوان مين مشاركت چگونه ي ا:»است
  ؟، منجر شودباشند ميه يه اروپا و روسياتحاد
شوند كه  ي مطرح ميزمان آنها راي، زشود مي رو روبه جوابشان با سكوت يتسؤاالن ين چنيا
د، ش ببريش را در خارج پي منافع خويستي باياست خارجيگر سيك بازي عنوان بهه اروپا ياتحاد

 متضاد عمل تي مواقع در جهاي بعضياست خارجيس. است گسترش را ادامه دهديبدون آنكه س
گر، ي دي محدود از سويها ييك سو و تواناي از ها ي بلند پروازيستين راستا باي، در اكند يم

 خواهد مي به ندرت شما يك خارجي شرياست خارجيدر س. گر را كنترل كنندي همدزمان هم
در . ديهست آن  كه شما خواهانخواهد مي را يزيچ آن  مواقعي بعضصرفاًو  ه شما شوديشب

ه اروپا ي كه اتحاديفراتر از تعهدات آن  توسعهي برااي مذاكره توان ميه اروپا ني اتحادي فعليفضا
ن يبا ا.  استرو روبه يطين شرايه اروپا با چنيدر مورد گرجستان اتحاد.  آغاز كرد داده است،

د توان ميدر همان حال ن  توسعه روابط با گرجستان است، دنبال به ي خارجاستيوجود در س
   (Lynch, 2006, p. 11). كشور ارائه كند آن ياست گسترش را برايط سيشرا

مندي و اصرار گرجستان به درگير شدن بيشتر اتحاديه اروپا در مسايل  م عالقهغر علي
ديه اروپا ميزاني از گسستگي مشاهده  و اتحااين كشور در روابط 2005گرجستان، از سال 

اتحاديه اروپا و گرجستان بازيگران متفاوتي .  قابل انتظار استروند از جهتي اين  كهشود مي
 ضعيف در مراحل اوليه ساختن يك دولت كارآمد و دمكراتيك يگرجستان كشور. هستند
داراي عناصري از  كه استهايي  كه اتحاديه اروپا مجمعي قدرتمند از دولت در حالي. است

كه . مسئله ديگر نگاه گرجستان به آمريكا در مقايسه با اروپا است. باشد حاكميت توانمند مي
هاي نظامي و مالي  توان به كمك دهد كه مي آمريكا را در موقعيتي برتر از اتحاديه اروپا قرار مي

 Georgia's Inclusion into the US Government). آمريكا به اين كشور اشاره كرد

Millennium Challenge Project, 2002)اتحاديه اروپادر مقايسه اتحاديه اروپا با آمريكا ، 
هاي  بين سال. هاي صنعتي را دارا است پروژه ياجراظرفيت و   كردههاي فني بيشتر كمك

يك ديپلمات  . ميليون يورو به گرجستان كمك كرده است420 اتحاديه اروپا 2004 تا 1992
از سوي اتحاديه اروپا براي پست نماينده ويژه براي حل  1يكهيكي تالويالندي بنام نتبه فر عالي

 كه بتواند اقداماتي را براي كمك به ايجاد تعيين شده استآميز منازعات اين منطقه  مسالمت
دهد كه  اين تحول نشان مي. عهده بگيرده شرايطي جهت پيشرفت در حل اين منازعات ب

.  حل اين منازعات استروندتر در  عهده گرفتن نقشي فعال و قوي هواهان باتحاديه اروپا خ
 اول .انداز قابل مشاهده است بنابراين در مسير تكامل سياست همسايگي اتحاديه اروپا دو چشم

                                                 
1. Heikki Talvikki  
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آنكه گرجستان هميشه يك موضوع پايدار در درون خانواده اتحاديه اروپايي مورد بحث بوده 
  آنكهدوم.  جريان است ولي پاسخي به آن ارايه نشده استاست و اين بحث همچنان در

 پيش از آنكه بوسيله يك استراتژي معين پيشسياست خارجي اتحاديه اروپا در اين خصوص 

  .(Lynch, 2006, p. 14)  بوسيله حوادث هدايت شده است عمدتاً،برده شده باشد
درباره درگيرشدن اتحاديه اروپا اي را  مطمئناً دولت گرجستان بايستي انتظارات واقع بينانه

در مقايسه با آمريكا گرجستان بايستي بپذيرد كه اتحاديه اروپا از سال . در گرجستان داشته باشد
 اتحاديه اروپا براي مدت طوالني در گرجستان .بوده است در امور گرجستان درگير 1992
 به 2003از سال .  نيستپذير  آن امكانگذاري كرده است و براي اتحاديه ناديده گرفتن سرمايه
هايي براي اتحاديه اروپا ايجاد شده است كه  ويژه بعد از وقوع انقالب گل رز فرصت ه بتاكنون

د و با نگاه به گذشته نتر تعريف كن حريصشان را در گرجستان به شكل   منافع آنهاضروري است
   . ارزيابي نماينددوبارهوضعيت جاري را 

  
  ه اروپا در گرجستانيادم اتحي منافع مستق-الف

را قبل از يز.  آمده استوجود به رز  گل است كه با وقوع انقالب ي انتظاراتاتحاديه اروپامنافع  .1
ه اروپا و ي اتحاديبرا. خورده بود  شكستدموكراسيك ير قدرت، گرجستان يين تغيا

 ياين احيل شده است و همچني عضو آن، حكومت مطلوب كه در گرجستان تشكيها دولت
  .ت استي اهميدارا آن يت ارضيز تماميآم مسالمت

ف و يك گرجستان ضعي. افته استي گسترش يه اروپايه مهم اتحاديگرجستان همسا .2
  . به اروپا عمل كند آنها ا انتقاليدات ي از تهدي منبععنوان بهد توان ميشكست خورده 

 ياي از دريدات انرژي انتقال تولبه خاطر در ثبات گرجستان يميه اروپا منافع مستقياتحاد .3
 50 از يه حجم واردات انرژي اتحادينيب شي براساس پطوري كه به. خزر به اروپا دارد

  .(Starr, 2005) افتيش خواهد ي افزا2030 در سال  درصد70 به درصد
را هنوز ي، زباشد مينفع يز منازعات موجود در گرجستان ذيآم ه اروپا در حل مسالمتياتحاد .4

د توان مين منطقه ي جنگ در ا.ن نرفته استي از بي جنوبيايا و اوستيزد جنگ در آبخايتهد
 در . قرار دهدي منفتأثير تحت ،باشند ميه يكه عضو اتحاد را اهي سيايه دري حاشيكشورها

 سپتامبر در ارتباط 11د بعد از ي جديتي امنيدهاي با تهديل منطقيداله ت گرجستان بينها
 يستي تروريها گروه حضور ي برايسته به محلاست و مهم است كه گرجستان ناخوا

.  فعال نشوندها گروهن ياه اي سيايا حوزه دري يا در قفقاز شماليل نشود، ي تبديالملل بين
 از فروش مواد مرتبط با ساخت ي منبععنوان به است كه گرجستان ياتين نكته حيمضافاً ا

  . ردي مورد استفاده قرار نگيحات كشتار دسته جمعيتسل
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تحوالت ناتو . دارد  اروپا در بريتي امني معماري برايگر گرجستان منافعيطرف داز 
 باعث ، استرو روبه آن  اروپا بايت و همكاري كه سازمان امني و مشكالت1990در دهة 

ن راستا يدر هم. گردد ي اروپا ميت و همكاري ناتو و سازمان امن،ه اروپاي اتحاديكينزد
از نظر اروپا گرجستان در .  داردسزايي بهات تأثيرده اروپا  گستريتيگرجستان در طرح امن

 كه در جنگ عراق يرغم اختالفات يه اروپا قرار دارد، علي اتحاديكيق فراآتالنتيان عاليم
ه اروپا منافع ي و هم اتحادكايآمرهم ن جهت يهم به. ه اروپا بروز كرديكا و اتحادين آمريب

  .ستي مشابه نلزوماًن منافع يرند، هر چند اشرفت و ثبات گرجستان داي در پيمشترك
ه ين منافع اتحاديهمچن. ت گرجستان استي موفقي برايدي عنصر كليكيآتالنت  فرايهمكار

ه اروپا و ي اتحاد1999در سال . ه استيه اروپا با روسي از روابط اتحادمتأثراروپا در گرجستان 
 يشتر در حوزه انرژي بيهمكارك و يك مشاركت استراتژيجاد ي ايه قصدشان را برايروس
 هه در ميه اروپا و روسينشست سران اتحاد. ن اهداف مشترك اعالم كردنديدن به اي رسيبرا

ت يك از امن در خصوص نقشه راه در چهار حوزه مشتري، مسكو و بروكسل را به توافق2005
ه ي كه روسياي مشترك در نواحيگي در همسايتي امني كه شامل همكار به توافق رسانديخارج

ه اروپا يه و اتحاديك روسيمشاركت استراتژ. باشد ميمرز مشترك دارند،  آن ه اروپا دريو اتحاد
  .جاد خواهد كردي را اي منافع مشتركيگياست همسايدر س

گرجستان،  تياهم رغم يعل .ندارد گرجستان و هيروس روابط در يمنفعت چيه اروپا هياتحاد
ن مشكل يچند اهر. ه استي با روسي همكاري و مناسبات در فضا روابطدنبال بهه اروپا ياتحاد

س عالقمند يان مسكو و تفلي مثبت ميك فضايوجود   عضو بهيها دولتاست، اما بروكسل و 
و گرجستان، ه ين روسي بيگي روابط خوب همسايه براي اتحاديرغم عالقمند يعل. هستند

ه يك با روسي مشاركت استراتژپيرود، توان ميه اروپا و گرجستان ني روابط اتحادزمان هم 
  . ن دو ضرورت داردين ايت ببك موازنه مثيجاد يه اروپا و اي اتحاديچالش برا. باشد

 ين موضوع دارايرا ايز. ت گرجستان داردي در موفقيه اروپا منافعيت اتحاديدر نها
 از يكي 21 كه در شروع قرن آنجا از.  استيالملل نيت بيامن امور يتر برا ت گستردهياهم

 شدن يكند دمكراتيت فرايرو است تقو بهرو آن  بايالملل ني كه جامعه بمهمي يها چالش
منظور ( گر هستنديكدي كه در حال رقابت با ييان كشورهايك در ميدمكراتغير يها حكومت
ك مورد ي گرجستان باشد،مي )ه اروپا هستنديت در اتحادي است كه درصدد عضوييكشورها
 International Crisis) دهد ميل ي را تشكانداز چشمن يه اروپا در اي اتحاديبرا ياتيآزمون ح

Group, 2006, P. 3(.  
 ي قفقاز جنوبيب به اتفاق مردم كشورهايت قريت در اروپا اكثري عضويايبا توجه به مزا

است ي ر2008ه ي در انتخابات ژانو كهاي گونه بهه اروپا هستند، يوستن به ناتو و اتحاديخواستار پ
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  درصد94 ز برگزار شد، يت در ناتو نيرفراندوم عضو آن  بازمان هم در گرجستان، كه يجمهور
ن كشورها يچند ا هر.مثبت دادند رأي  كشور به ناتو اينوستني پياز مردم گرجستان برا

ن يبا ا. ستنديه را دارا ني ورود به اتحادي الزم براي و اجتماعي، اقتصادياسي سياستانداردها
ن ي در حركت ايمؤثر، نقش ي و نخبگان سه كشور قفقاز جنوبي گروهيها جود رسانهو

ت ي عضويق برايها و عال خواستدر. كنند مي  فايه اروپا اي با اتحاديي همگرابه سويكشورها 
 يدولت گرجستان خواهان مذاكرات برا. ن حد خود استيه اروپا در باالتريدر اتحاد
در (. ه اروپا استي اتحاديگياست همسايرح قانون سه ساله س اتحاد بعد از طنامه موافقت
ت در ناتو را ين گرجستان عضويهمچن )داند مي پنج ساله يرا طرح آن  بروكسلكه حالي

  . دهد ي كوتاه مدت مورد توجه قرار مي هدفعنوان به
  
  ه اروپا در گرجستاني اتحاديها چالش -ب

  ه ي اتحاديرينافع اروپا در گرجستان است؟ درگ با ميه اروپا در هماهنگيادـاست اتحيا سيآ
 ي برايساز تيت انسان دوستانه و ظرفي از حمايفيدر گرجستان نسبتاً همه جانبه است كه ط

.  مانده استياما منافع اروپا به شكل خاص و محدود باق. شود مي را شامل ي اقتصاديهمكار
ه اروپا و يان با اروپا اگرچه نه با اتحاد گرجستيي همگرايد به توافق براتوان مينده گرجستان يآ

ه ين راستا اتحاديدر ا. شودخ اروپا منجر ي تاريان اصليبه جر آن وستن مجدديتوافق بر سر پ
 يچهار اصل را راهنما آن  و در عمل بهكند ميت ين تحول در گرجستان حماياروپا از ا

   :دهد ميش قرار ياست خويس
  .ش دهدي را در گرجستان افزا خودن راستا حضوري ا، كه دري و دائميجاد منافع جديا .1
ه اروپا ي اتحادي برامهمك منفعت ي گرجستان يت ارضي تماميايت موجود، احيدر وضع .2

ا و يت موجود در آبخازيه اروپا تداوم وضعيكا و اتحادي كه هم آمرين معنيبه ا. است
  .رفتي را نخواهند پذي جنوبياياوست

 در ييكاي و آمريي تحقق اهداف اروپاي برايكيآتالنتفرا يكا، همكاري با آمريهماهنگ .3
  . استي تحول گرجستان ضروري، برايكيآتالنت فراي قويگرجستان بوده و هماهنگ

ه در گرجستان يد از حضور روستوان ميه اروپا نيم در گرجستان، اتحاديه سهيروس .4
ر كند و البته ي درگه را در گرجستانيه اروپا فعاالنه روسيالزم است اتحاد. كند يريجلوگ

 ندارند و يه در گرجستان منافع مشابهيه اروپا و روسيرا اتحاديز. ن آسان نخواهد بوديا
  -هيك روسي استراتژهمكاريرض آغاز تفكر ـن حال فـيبا ا. سخت است آنها ني بيهمكار

  .شودساخته بايست مي مشترك يگيه اروپا در همساياتحاد    
در سال  آن  و تداوم2007مه دوم سال يه در نيگرجستان و روسن ير بي اخيها تنشن يهمچن
. گيرد مي نشأت آن ه ازي روسيت در ناتو و ناخشنودي عضوي از تالش گرجستان برا2008
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ت ي مسكو آرزومند است در صورت گسترش عضو دارند اعتقادي غربيها پلماتي از ديبعض
ن ير ممكن سازد، بنابرايت را غين عضويثبات كردن گرجستان ا يق بين كشورها از طريناتو به ا

 در ي جنوبياي و اوستايآبخازبا  آن  گسترش روابطيه براير اعالم شده روسي اخيها طرح

 1گرجستان در گوام حضور نيهمچن Castle, 2008).( ددگر مي ليتحل ناتو اهداف با مقابله يراستا

 شده جدا يها جمهوري جموعهم ه دري كاهش سلطه و نفوذ روسي حاميرنده كشورهايبرگكه در

  .  باشد ميگرجستان  بر هيروس فشار عوامل از گريد يكي است، يشورو از
ق ي و عالها شي گراي سپتامبر در درون جوامع سه كشور قفقاز جنوب11 بعد از ويژه به
 ي براي اساسي اقتصاد-ياسي انجام اصالحات سسوي بهش يت شده و گرايك تقويدمكرات
 حل منازعات يه اروپا برايمنافع متقابل اتحاد.  استشدهه اروپا فراهم يا اتحادشتر بي بييهمگرا
ه يد اتحاديگان جدي همساعنوان بهن منطقه يت اي امنتأمين ي در راستاي قفقاز جنوباي منطقه

 سوي به يا منابع انرژي انتقال نفت و گاز ين منطقه براي ايتيگر نقش ترانزي ديياروپا و از سو
جاد ي ايه اروپا و قفقاز جنوبين اتحادي را بيق متقابلي هستند كه عاليوپا از عوامله ارياتحاد
  .(Leonard and Grant, 2005)اندكرده 
  

  ي داخلمشكالتگرجستان و 
 تالش كرده يليساكاشو.  بود2003 رز  گل قبل از انقالبثبات بير و ي فقيگرجستان كشور

 ييش از گفتمان غالب اروپاي كه بييكاي آمركاران محافظهو نك به تفكري نزدهاي شياست با گرا
له يوس ه قرار گرفته است كه باي منطقهگرجستان در . ت كنديبر افكار او غلبه دارد، كشور را هدا

م شده يجان و ارمنستان تقسين آذرباي بيها تنش و ي قفقاز شماليها از سو يبند جنگ و بلوك
 ليكا تبديه و آمرين روسي بژئوپليتيك رقابتمركز  به يگر منطقه قفقاز جنوبي ديياز سو. است

رسد نقش اتحاديه اروپا در اين منطقه خيلي روشن و  در نگاه اول به نظر مي. شده است
ه ي بالفصل با اتحادتقريباً يگي از همساتر مهم .كننده است اما اين نگاه گمراه. برجسته نيست

                                                 
 اوكراين، آذربايجان و  در خصوص گوام ضروري است اشاره شود كه اين سازمان متشكل از گرجستان،. 1

بندي نمايانگر  كلي اين گروه طور و به)  خارج شد2005ازبكستان از اين گروه در سال (مولداوي است 
 در مسير دمكراتيك هاي شوروي بوده و تمايل به حركت كشورهاي مخالف احياء سلطه روسيه بر جمهوري

كشورهاي . شدن و پيوستن به نهادهاي اروپايي و حتي در خواست عضويت در ناتو و اتحاديه اروپا است
المنافع مستقل، عمالً روابط نزديكي با روسيه داشته و عموماً  خارج از گوام در مجموعه كشورهاي مشترك

رهاي اتحاديه اروپا و آمريكا براي رعايت معيارهاي باشند و با فشا داراي نظام سياسي اقتدارگرا و متمركز مي
 .دمكراسي غربي مانند انتخابات آزاد، نظام چند حزبي، رعايت حقوق بشر و غيره مخالف هستند
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 دنبال بهه اروپا ين اگر اتحاديبنابرا.  استيدموكراسك يدادن به   اروپا، گرجستان در حال شكل
ن صورت ي و حكومت مطلوب در جهان است، در ادموكراسي توسعه ي برا خودانجام تعهدات
ت گرجستان ي كمك به موفقيه اروپا براي اتحاد. باشدها اولويتن ي از اوليكي ديگرجستان با

ر را انتخاب كرده ين مسير اگرجستان حركت د. باشد مي ي منافعيك شدن داراي دمكراتيبرا
 ه اروپا استيت اتحاديازمند حماين آن شبردي است و پرو روبه ي جديها چالشاست، اما با 

(Lynch, 2006, pp. 8-9). با وجود  ،يلي كار آمدن ساكاشوي پنج سال بعد از روطوري كه به
 ي اقتصاديها فشارويژه به و ي مشكالت اقتصاد، را به قدرت رسانديكه و درصد 96ت يحما
كسال زودتر ي كه 2008ه سال يده و در انتخابات ژانوي گردييها يتيه، موجب بروز نارضايروس

  .دي رسيروزي به پءآرا  درصد47/53 با  تنهايلياز موعود مقرر صورت گرفت، ساكاشو
  
  ي جنوبيايا و اوستيآبخاز -الف

س با يصله از تفلقه فاي دق45 با يك منطقه كوچك محصور در خشكي ي جنوبياياوست
 يك سوم گرجي و ين منطقه اوستيت ايجمعسوم  دو(  است نفراز صد هزار كمتر يتيجمع

ن دوستانشان در ي بهترعنوان به يحي مسيها يياي با اوستها روس، يخي به لحاظ تار.)هستند
را يز، انستندد مي خود يك برايتژات استري اهمي را داراي جنوبيايكردند و اوست يقفقاز رفتار م

  . كند مير بزرگراه قفقاز، جنوب و شمال قفقاز را به هم متصل ين منطقه در مسيا
 ي طوالنيخي هزار نفر و تار300ش از ي بيتيك كشور كوچك با جمعيه يشتر شبيا بيآبخاز
و  خيزي حاصلها درهاه با ي سياي دريشرق ا در ساحل شماليآبخاز.  استيمختاراز خود
 يستيتور اي منطقه ايآبخاز يشورو زمان در .است گرفته قرار بايز حلسوا و آب پر ياه رودخانه

ك سوم ي كمتر از ي شوروي قبل از فروپاشي استقالل، قوم آبخازيبرا آنها يخالف ادعابر. بود
. ندگرفت مي قرار ها گرجياز نظر تعداد بعد از  آنها ني همچن.دادند ميل يا را تشكيت آبخازيجمع
ا ي در شمال و غرب آبخازي با ساكنان آبخازيي مجزايها زمينسر  آشكاراي قوميساز پاك

  . كردند ي مي گرجستان زندگ2اي هم مرز با استان مگرل1يه كالي در ناحها گرجي. جاد كرده استيا
حل نخواهد و ده ين دو منازعه به بن بست رسين اعتقاد است كه اينانه بر ايب  خوشيافتيره

. د اتخاذ كنديافت جديك رهي  خودكيگان خارج نزدي همساه نسبت بهي كه روسيشد تا زمان
 ي جنوبيايگرجستان به اوست حمله نسبت به العمل روسيه  عكس است كهين در حاليا

ن منطقه همچنان ادامه يه در اي غرب با روسيياروي كه تضاد منافع و رو است آندهنده نشان
ش تالش خواهند كرد تا حوزه ي خو در دسترسين با ابزارهايافت و هر كدام از طرفيخواهد 

                                                 
1. Cali 
2. Megrelia 
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 در قفقاز يگر بازي دعبارت به .نديب را محدود نماينفوذ خود را گسترش داده و حوزه نفوذ رق
ت ي به وضعشودت يريز مديآم د مسالمتتوان مي معموالً برد كه -ت بردي وضعيبه جا يجنوب

  . صفر منجر شده استيا با حاصل جمع جبريبرد و باخت 
 و پس از 1990 پس از درگيري هاي خشونت بار اوايل دهه ستياي جنوبيآبخازيا و او

هايي ماند خواه كمكجدايياند و روسيه به نيروهاي  از گرجستان جدا شده1994آتش بس در 
 پيوستن به سازمان تجارت در انتظارروسيه . تامين انرژي، صدور رواديد و غيره ارائه مي كند

يت گرجستان در آن و نياز به اتفاق آراء براي عضويت كشور جهاني است كه با توجه به عضو
بخازيا و اوستياي جنوبي بايد زير نظر دولت آجديد در سازمان مذكور، تجارت روسيه با 

در غير اينصورت گرجستان به عضويت روسيه در سازمان . مركزي گرجستان قرار گيرد
 روسيه و اتحاديه اروپا و روابط اما پيچيدگي روابط. تجارت جهاني راي مخالف خواهد داد

گسترده آلمان، ايتاليا و فرانسه با روسيه و منافع متقابل طرفين از تجارت چندجانبه، براي 
 .(Euobserve, 2007) تر خواهد ساختلكگرجستان مخالفت با عضويت روسيه را مش

 گروه هشت و ه ازيكا به اخراج روسيد آمري تهدمقابل،در ه و ي روسيه گرجستان از سويتنب
در  ،كا با گرجستانيه اروپا و آمري اتحاديه و اعالم همبستگيان ناتو و روسي روابط ميرگيت

 به منابع ي به غرب و دسترسيت عرضه انرژيك به لحاظ امنين حوزه استراتژينشان داد اعمل 
 تي غرب از اهمين براي رقابت با چتر وسيع انداز چشم در ي خزر و حتياي حوزه دريانرژ
 با مقاومت در مقابل گسترش كند ميز تالش يه نيگونه كه روس همان.  برخوردار استياتيح

ر در ي اخهاي درگيريقت يدر حق.  از نفوذ سابق خود در منطقه را حفظ كنديناتو حداقل بخش
 يتي و امني، اقتصادياسيط سي محيدگيچيپ ، آنن نسبت بهيالعمل طرف  و عكسي جنوبياياوست

 از يرسد با توجه به وجود نوع ي مبه نظر . نشان داديالملل بين و ي از ابعاد داخلن منطقه رايا
ك همچنان ادامه ينده نزدي در آيدار فعليت ناپايه در منطقه وضعيان غرب و روسيموازنه قوا م

  .خواهد داشت
  
  ه اروپا در گرجستاني اتحاديافت عملي ره-ب

ش ي افزابه شدته اروپا به گرجستان ياد اتحي ماليها كمك رز گلبعد از وقوع انقالب 
ك ي باشد، ياسيگر سيك بازيش از آنكه يه اروپا بينكه اتحاديبا توجه به ا. افته استي

 نموده ير سعي در چهار سال اخويژه بهه ين حال اتحاديبا ا ، استي ماليها كمككننده  فراهم
 ياسي نقش سي ماليها كمكش ي و افزاياست با فعال شدن در حل منازعات قفقاز جنوب

 كمك ي كه برا2004 در ژوئن ي در كنفرانسييون اروپايسيكه كميطور به. كند فاي را ايتر فعال
  استكردهارد دالر كمك را به گرجستان تعهد يليك ميش از يب داده بود، بيبه گرجستان ترت
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.(European Commission and World Bank, 2004)و ي ماليها كمكازمند ي گرجستان ن 
ت در ناتو ي خود خواستار عضويت ملي امنتأمين ين برايه اروپا است، همچني اتحادياقتصاد

ت و ثبات و ي حفظ امني حضور و نفوذ در گرجستان برادنبال بهه اروپا ي، اما اتحادباشد مي
 يگياست همسايت اروپا در قالب سيت امني در گرجستان در جهت تقودموكراسيتوسعه 

 باشد مي  متفاوتگريهمدن از ي طرفيازهايها و ن قت خواستهيدر حق. پا استه ارويد اتحاديجد
 .(ENP Action Plan, 2005, p. 3) گرجستان عالقمند است كه طرح عمل يك پيمان دوستي 

اين كشور در  .هاي سياسي و امنيتي بويژه براي روسيه گردد كمكهباشد كه اتحاديه متعهد ب
اتحاديه اروپا در حل منازعات آبخازيا و اوستياي جنوبي جستجوي مشاركت سياسي مستقيم 

زيرا عدم حل اين منازعات را ناشي از دخالت روسيه مي داند و معتقد است اتحاديه . است
بتي بر اتحاديه اروپا داشته باشد تا اين كشور نقش سازنده تري را ايفا نفوذ مثاروپا مي تواند 

 ).(Baramidze, 2005)كند
  
   حل منازعات ي برايي ابزارهايساز كي و دمكراتحقوق بشر -ج

ه اروپا در ي اتحاديها افتين رهيتر ي از اصليكي يساز كيافت حقوق بشر و دمكراتيره
ون اروپا يسين راستا كميدر هم.  استيه در قفقاز جنوبين اتحادي ايگياست همسايشبرد سيپ

ت از حقوق بشر ي، حماكراسيدموت ي بر تقوتأكيدن سه كشور ي طرح عمل ايها سينو شيدر پ
 يك قوايك تفكي به ي دسترستأمين در جهت يشامل اصالحات قانون ت قانون كه يو رعا
 ين بر اجرايون همچنيسيكماين  . خود دارديها اولويتن ي اولعنوان به  است رايواقع

ن تداوم اصالحات در نظام يو همچن كند ميتأكيد  يساز تي، جهت ظرفيياصالحات قضا
را مطرح  اروپا يت و همكاري اروپا و سازمان امني شورايها هي توصي بر مبنايباتانتخا
ت ي و امنينه عدالت، آزاديت در زمين به بهبود وضعي همچن،س طرح عملينو شيدر پ. سازد مي

ه اروپا ين مشاركت اتحاديتر مهم. داده شده استاولويت گردد،  يز مي نيت مرزيريكه شامل مد
 ها و اقتصاد در زيرساخت ياي احيها برنامه يق اجراي از طري قفقاز جنوبدر حل منازعات در

   (Declaration by the Presidency, 2006).  استي جنوبيايا و اوستيآبخاز
  

  ه و ناتو در گرجستان ينقش روس
 هي روس-الف

ه ي روسيعني يه شمالياـت روابط با همسيرـي نحوة مديلين چالش دولت ساكاشويرـبزرگت
 از مردم در مسكو هنوز گرجستان را ياري بس1991 در ي شوروي فروپاشرغم يعل. است

ل ندارد كه از كنترل بر يه ميدولت روس. ننديب يه مي روسي از امپراتوري بخشعنوان به
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 از قدرت يبياستفاده از تركبا . است گرجستان صرف نظر كندي و سي خارجهاي يريگ جهت
خواه و قدرت  يين و مناطق جداان گرجستاير در مرز م مانند سربازان مستقيافزار سخت

ن تالش يكرمل) ي فرهنگيپلماسي و دي شهرونديها سياستمت و ي ارزان قيانرژ (يافزار نرم
 معتقد است كه يليدر نقطه مقابل ساكاشو.  تا گرجستان را در مدار كنترل خود قرار دهدكند مي

 كه باشد مين اعتقاد يبر ااو . پندارد ي ملت م آزاد باشد و خود را در نقش پدرديگرجستان با
 . ان دهديه در خاك گرجستان پايد به حضور سربازان روسيبا 

  
   ناتو-ب

 يه اروپا برايت در اتحادي به عضوي كه روشن شد روند دسترسي زمان1990در دهه 
د ياز جديك امتي عنوان بهد، ناتو ي طول خواهد كشها سال ي مركز-ي شرقي اروپايكشورها

 هاي ي و جمهوركند مي يه آنان را دعوت به همكارين اتحاديا. ن كشورها مطرح شدي ايبرا
 مجدداً غرب با پيشينست ي كموني همگرا كردن كشورهاي براي ابزارعنوان به را ياتحاد شورو

رانه يه اروپا سختگيوستن به اتحاديت در ناتو كمتر از پي عضويت براالزاما. كند يمدعوت 
ر دفاع يوستن به ناتو وزيير صلح و ين وجود با توجه به حركت گرجستان در مسيبا ا .باشد مي
 خواه گرجستان خبر داده ي در دو منطقه جدائي حافظ صلح روسيروهايش نياز افزاه يروس

ه يان گرجستان و روسي مي نظاميري به درگ2008 اوتل ي با حمله اواها تنشن يبود و سابقه ا
 در يچن كي د كهاي گونهبه . د كردين منطقه تشديه را در ايناتو و روس ييارويمنجر شد و رو

 به صريحاًا يتالين و ايجان، گرجستان، اوكرايدار از چهار كشور آذرباي دي ط2008ل سپتامبر ياوا
 .ت ناتو درخواهند آمدين و گرجستان در كوتاه مدت به عضويه هشدار داد كه اوكرايروس
دهنده تعارض  ن به ناتو نشانيوستن گرجستان و اوكراي از پكايرآمه اروپا و يت اتحاديحما

ز اعالم كرده است يه ني روس.باشد ميك از جهان ين منطقه حساس و استراتژين در ايمنافع طرف
اين موضوع ،  نخواهد كردينينش ا عقبي و آبخازي جنوبيايت شناختن اوستياز موضع به رسم

   . افزوده استد تعارض در منطقه ي و تشديدگيچي پبر
  
 

 يت عرضه انرژي، امن اروپايگياست همسايس
 اروپا ي انرژيه در بازارهاي و كاهش نقش روسيدن به منابع عرضه انرژيتنوع بخش

 ياي حوزه درين راستا منابع انرژيدر هم. ه اروپا استي اتحادتأكيد مورد يها استيساز 
 بعد از يها ساله به اروپا در يروس بدون عبور از يق قفقاز جنوبياز طر آن خزر و انتقال

 از يكي زمينهن يدر هم.  است بودهه اروپاي و اتحادكايآمر مورد توجه ي شورويفروپاش
 اروپا در يگياست همسايهم با س آن  كهي منطقه قفقاز جنوبيتحوالت مهم اقتصاد
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 در 1ومرز ار- سي تفل- خط لوله گاز باكواز  يبردار بهرهافتتاح و ارتباط تنگاتنگ است، 
 - سي تفل-  باكوي با خط لوله نفتير موازي در مسين خط لوله گازيا. باشد ي م2007سال 

ق ي خزر را از طرياين خط لوله گاز است كه گاز حوزه دري قرار دارد و اول2حانيج
 ه اروپا ازي اتحادين خط لوله برايت اياهم. كند ميه به بازار اروپا منتقل يگرجستان و ترك

ن ممانعت از ي به اروپا و همچنيدن به عرضة انرژي تنوع بخشي براست كها روآن 
 3. باشديد نقطه آغازتوان ميه بر بازار گاز اروپا ي شركت گاز پروم روسسيطره يريگ شكل
مه ي در ن،ارد مترمكعب در سال استيلي م6/7 آن تين خط لوله كه ظرفين راستا ايهم در

 نفت شركت مقامات از يكي 4پگ چاردير ز نظرد كه اي رسيبردار بهره به 2007دوم سال 
ست يد در فاز دوم تا بتوان مين خط لوله يت ايظرف )مذكور پروژه يمجر( BP انگليس

  .ابديش يارد مترمكعب در سال افزايليم
 ي از سو5 ترانس خزريشنهادي اروپا خط لوله پي انرژتأمين يگر برايد ديتحول جد

ر ي از زي مركزياي آسيقرار است گاز كشورها آن اسبراس. استه اروپا يكا و اتحاديآمر
. ه به اروپا و غرب منتقل شودي ترك-  گرجستان- جانيق آذرباي خزر و از طريايبستر در
 2007ل ژوئن يجان در اوايدار از آذرباي به هنگام د6زايكا ماتئو برير خارجه آمريمعاون وز

ر خط لوله ترانس ي از مسيي اروپايا از تركمنستان به بازارهيعي كرد انتقال گاز طبتأكيد
ه به اروپا خواهد ي روس-  قزاقستان-  تركمنستانيشنهادير پيتر از مس ارزاندرصد  50خزر 
ها خواهد  متياو معتقد است تحقق پروژه ترانس خزر باعث تنوع عرضه و كنترل ق. بود

ه ي اتحادينرژه بر بازار اي مانع انحصار روسه،ش دادي اروپا را افزايت انرژيشد و امن
  . اروپا خواهد بود

 يه اروپا براي بزرگ از جمله اتحاديها قدرتن خط لوله در رقابت يت اياهم
ه، ي قرارداد انتقال گاز روسامضا با 2007 خزر در سال ياي دري به منابع انرژيدسترس

 مهه در ماه ي خزر به روسيايامتداد در  دراي لولهق خط يتركمنستان و قزاقستان از طر
هرچند .  قرار گرفتتأكيد مورد دوبارهاف  محمديف و برديبان، نظري پوتي از سو2007
ن توافقنامه باعث لغو ي ايامضاادآور شد يس جمهور تركمنستان ياف رئ محمديبرد

  وع ـ تندنبال بهز ي ني مركزياي آسيرا كشورهايپروژه خط لوله ترانس خزر نخواهد شد، ز

                                                 
1. Baku- Tbilisi- Erzurum 
2. Baku- Tbilisi- Cihan 

اي از بستر درياي مديترانه گاز مورد نياز   لولهالزم به يادآوري است شركت ملي گاز الجزاير از طريق خط. 3
 .نمايد كشورهاي جنوب اروپا مانند فرانسه و اسپانيا را تأمين مي

4. Richard Pegge 
5. Trans- Caspian Gas Pipeline 
6. Matthew Bryza 
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  . باشند يك كشور مي به يگاز و عدم وابستگ صادرات نفت و يخطوط لوله برا
. ز در ارتباط قرار داردين آن كيت ژئواكونوميران و موقعين موضوع با منافع ايا
 به عبور خطوط يا ران عالقهيه اروپا با توجه به روابط تنش آلودشان با ايكا و اتحاديآمر

و با توجه به (Nuriyev, 2007, p. 9)  ران ندارندي خزر از ايايلوله نفت و گاز حوزه در
كا باعث يه اروپا و آمريران، اتحاديان اي موجود ميها تنش   گرجستان،انزيتيرتت يموقع
ز كه قرار ي ناباكو نيپروژة خط لوله گاز.  غرب شده استيت گرجستان برايش اهميافزا

انه را به ي خاورمي از كشورهاي بعضيران و حتي خزر و اياياست گاز حوزه در
 ،ش و سپس به غرب اروپا برساندي اطر،، مجارستانيه، بلغارستان، رومانيترك يكشورها

 پروژه ناباكو ي مجري از كشورهايبرخ. ران با غرب دور نمانده استي ايها تنشاز 
گر با ي دي برخاما. باشند يم آن ي اجراي خزر برايايه صرف به گاز حوزه دريخواهان تك

 زمان هم آن، ين كشور دارنده جهاني دومعنوان بهران ير گاز ايتوجه به حجم انبوه ذخا
 قرار تأكيد گاز خط لوله ناباكو را مورد تأمين يران و حوزه خزر را براياستفاده از گاز ا

ت ي و هم با توجه به موقعير انرژي دارنده ذخاعنوان بهران هم يبه هر حال ا. دهند يم
 اروپا ينده بازار انرژي در آيتر د نقش فعالتوان مي  خودكيك و ژئواكونوميژئواستراتژ

  .1 گاز پروم در اروپا باشدي جدي از رقبايكي كند و يباز
باكو، در ا طرح نيه مجريك اوليد عالوه بر پنج شري جدين راستا در تحوليدر ا

ر منابع يه و وزيك اولين با حضور پنج شري در وي رسمي مراسمي ط2008ه يچهارم فور
ناباكو  به طرح رسماًز ي آلمان نيعي شركت گاز طب2گولر يه حلمي تركي و انرژيعيطب
ش يب ،افتي امتداد خواهد ي غربين طرح را كه تا اروپايت اين تحول اهمي كه ا3وستيپ

دار ين مراسم در ديقابل مالحظه است كه چند روز پس از ا .دهد ميش يش افزاياز پ
 ي خود را برايمند هز عالقي فرانسه ني شركت ملي جمهور فرانسه و رومانيساؤر
  .(Tehran Times, 2008, p.3)وستن به طرح مذكور ابراز داشتنديپ

 يها  عالوه بر كمكيگياست همساي سيه اروپا در راستايرسد اتحاد ي منظر به
، ي در حوزه انرژويژه به در گرجستان ي اقتصاديها  پروژهي اجراي براي فعلياقتصاد

                                                 
وجه به گسترش روابط با توجه به اينكه قطر با كمي فاصله با ايران سومين دارنده ذخاير گاز جهان است و با ت. 1

دوستانه با كشورهاي جنوبي خليج فارس و با توجه به مشترك بودن حوزه بزرگ گاز پارس جنوبي، انتقال گاز 
تواند  قطر به سوي اروپا از مسير ايران و به تبع آن افزايش وزن سياسي ايران در ميان كشورهاي اروپايي مي

 . مورد توجه قرار گيرد
2.Hilmi Guler 

 .باشند رهاي عضو طرح ناباكو شامل تركيه، بلغارستان، روماني، مجارستان، اتريش و آلمان ميكشو. 3
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 اختصاص داده و ي گرجي به كاالهايشتريب يحي ترجيها است كه تعرفه آن ازمندين
 تداوم ي براي اقتصادرا حل مشكالتيكشور انجام دهد، ز آن  دريشتري بيگذار سرمايه
 در .ر استيناپذ  در گرجستان اجتنابي اقتصاد- ياسي و اصالحات سياسيثبات س

ن ممكن است يي، فقر و درآمد سرانه پايكاري مانند بيصورت عدم حل مشكالت اقتصاد
است ي سين مسئله در راستاي ا.ن بروديه اروپا در گرجستان از بيثبات مورد نظر اتحاد

 طرفداران غرب در انتخابات يروزين جهت پيهم به.  اروپا قرار نخواهد داشتيگيهمسا
ه اروپا است تا ي اتحاديگياست همساي سي برايگري فرصت مناسب د2008ه ي ژانو5

از بازگشت طرفداران كرده، ق ير گرجستان را تشو دي فعلي و توسعه اقتصاددموكراسي
  . دي نمايريس جلوگيه به قدرت در تفليروس
ه و يكا و روسيه اروپا، آمري اتحادي در گرجستان از سوين لحاظ تحوالت جاريهم به

 و يلي ساكاشويروزيپ. شود ميب يت تعقيه گرجستان با حساسي همساي كشورهايحت
ه اروپا ي اتحاديگياست همسايراستا با س جستان همك در گريتداوم اصالحات دمكرات
 اروپا يت و همكارين ناظران سازمان امنيهمچن. ه استيت اتحاديقرار دارد و مورد حما

د ي تائيمعنا ن بهيهرچند ا.  كردندي تلقي دموكراسي مثبت در راستايانتخابات را گامن يا
گونه فرض  ني ايد اما نبا(Dzhindzhikashvili, 2008). ستي انتخابات نيكامل نحوه برگزار

ن يا .باشد مي تداوم ثبات در گرجستان ي براين دراز مدتين انتخابات تضميجه اي كه نتكرد
ان يه در جري گرجستان با روسياست خارجي بود كه در سييها تنش با زمان همتحوالت 

ر يات اخهرچند انتخاب.  منجر شدي و گرجي روسيها پلماتيبود و به اخراج متقابل د
افت، اما دولت ي خاتمه يلي ساكاشويروزي در گرجستان با پياست جمهورير

. ه مورد خطاب قرار دادي عوامل طرفدار روسعنوان به مخالفان را مجدداً يليساكاشو
 آن  ازتر مهمت نداشته باشد، اما ي كامل از واقعيا ن ادعا بهرهياگرچه ممكن است ا
 و ي داخليها سياست در ي و غربي روسهايشيان گراي مينشانگر كشاكش درون

   .(Bahrampour, 2007, p.16) باشد مي گرجستان يخارج
  
  يگير يجهنت و بندي جمع
 بروز تحوالت سبب آن هي همساي در كشورهادتوان ميه اروپا ي اتحاديگياست همسايس
ن ينافع طرفن مهم در بردارنده مي ا.ه گرددين كشورها با اتحادي ايي همگراي در راستايمثبت

اما . ه اروپا استين طرح مورد توجه اتحاديگان اي از همسايكي عنوان بهگرجستان . خواهد بود
 يكشورها گريد يحت و گرجستان خصوص در يگيهمسا استيس اعمال كه داشت نظر در ديبا

 ييها تيمحدوداز جمله در گرجستان .  استرو روبه متعدد مشكالت و ها تيمحدوده با يهمسا
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 را به يگياست همسايس اعمال كه است يعوامل هيروس با تنش و فقر فساد، ،يطلب ييجدا دمانن
 يط فعلي در شرارسد مي نظر  بهن راستا با توجه به موارد مطرح شده يدر ا. دكش يچالش م

  . رديش گيمرتبط در گرجستان را در پ ي پنج استراتژممكن استه اروپا ياتحاد
 متنوع در يت به اشكالي عضوانداز چشمستان و باز گذاشتن  گرجاروپاييت ياعتراف به هو .1

 اصالحات در گرجستان كمك روندت ي كه به تقواروپايي يايك رويدراز مدت، مانند 
  . خواهد كرد

ت از يق حمايده از طريبست رس  منازعات به بنفصل و  حلدار در  ي معني نقشيفايا .2
 به مذاكرات سازنده، ن آنايق حاميشو تيه براي صلح، تحت فشار قرار دادن روسيها طرح

است يا و مرز چچن تحت سي، آبخازي جنوبياي اوستي براي گارد كنترل مرزتأسيس
د توان مي كه يلي ريها شبكه مانند ييربناي زيها پروژهت از ي و حمااروپايي يتي امن-يدفاع

  .  در آوردي جدا شده و سراسر گرجستان را به حالت عادين نواحيروابط ب
ر ينكه گرجستان در مسين اي تضميه اروپا براي اتحاديگياست همسايتفاده از ساس .3

ت يشتر بر پروژه حاكمي بتأكيد است كه ين معنين به ايا.  خواهد مانديك باقيدموكرات
 يلي ساكاشو برياسين حفظ فشار سي و همچني و خدمات شهرقضاييستم يس، سيقانون دربارة پل

 ييستم جزايها و س  رسانهي، آزادويژه يها  مانند صندوقي با موضوعاتي برخورد جديبرا
  .ردياست صورت گ

ش يق دولت به در پيق تشويوستن به ناتو از طري پيت از درخواست گرجستان برايحما .4
گر از ي ديكيده يبست رس  منازعات به بنفصل و  حل يز برايآم  صلحيها روشگرفتن 
 كند گرجستان بر انجام تأكيد دتوان مياروپا ه ياتحاد. ه اروپا باشدي اتحاديها ياستراتژ

ت، سرعت ي طرح عضويشرفت به سويبند بوده و در جهت پيتعهداتش نسبت به ناتو پا
 هي اتحادايجادق يگرجستان از طركمك به اقتصاد .  خود بدهديها برنامه به اجرا يشتريب

از جمله  يشاورزان و كارگران كي دانشجويزا براي آسان كردن صدور وزمان هم و يگمرك
ق ارتباط به شرط ياش را از طر ييت تواناي تقواروپايية ياتحاد در نهايت .اين امور است
 ي براي غربي استانداردهاي كه در آرزويي اصالحات در كشورهاروند با يمنافع اقتصاد

  . م كندي ترس، هستنديت اقتصاديريحكومت و مد
 .د منتفع شودتوان ميه اروپا يهدات اتحاد است كه به اشكال متعدد از تعيگرجستان كشور

د در يچند تحوالت جدهر.  خواهد شدمند بهرهد يط جديز از انتقال گرجستان به شراياروپا ن
 ي جنوبياي حمله گرجستان به اوستوه و گرجستان يان روسي مها تنش كه با ادامه يقفقاز جنوب
ن منطقه يه در اي غرب با روسيياروي نشان داد تضاد منافع و رو،ه آغاز شديالعمل روس و عكس
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ش تالش خواهند ي در دسترس خوين با ابزارهايافت و هر كدام از طرفيهمچنان ادامه خواهد 
 .نديب را محدود نمايكرد تا حوزه نفوذ خود را گسترش داده و حوزه نفوذ رق

شت و ه از گروه هيكا به اخراج روسيد آمري تهددر برابره ي روسيه گرجستان از سويتنب
در عمل كا با گرجستان يه اروپا و آمري اتحاديه و اعالم همبستگيان ناتو و روسي روابط ميرگيت

 به منابع ي به غرب و دسترسيت عرضه انرژيك به لحاظ امنين حوزه استراتژينشان داد كه ا
ت ي غرب از اهمين براي رقابت با چتر وسيع انداز چشم در ي خزر و حتياي حوزه دريانرژ
 با مقاومت در مقابل گسترش كند ميز تالش يه نيگونه كه روس همان.  برخوردار استياتيح

 .  از نفوذ سابق خود در منطقه را حفظ كنديناتو حداقل بخش
 اي منطقه معادالت ياديه و گرجستان تا حدود زين روسي ب2008 اوتچند جنگ ماه هر

ش يش داده و تعارض بيوضاع را افزا اي را بر هم زد و شكنندگي در قفقاز جنوبيالملل بينو 
 مواضع سخت غرب در خصوص .ش گذاشتيه را به نمايان غرب و روسيش منافع مياز پ
ت شناختن مناطق يه در به رسمي گرجستان و موضع آشكار روسيت ارضيت از تماميحما
  قفقازكيك و اكونوميت استراتژيت و اهميدهنده حساس ا نشاني و آبخازي جنوبيايطلب اوست هيتجز
 خزر ياي درانتقال انرژي از منطقه يت براير ترانزي مسعنوان به گرجستان ويژه به و يجنوب
 يا دورهس ي رئعنوان بهت گرجستان در ناتو و نقش فرانسه يت اروپا از عضويحما. باشد مي

دهنده  ك سو نشانيه از يان گرجستان و روسيبس م نامه آتش  توافقامضاه اروپا در ياتحاد
 ين منطقه برايت ايگر اهم گر نشاني ديي و از سويه اروپا در قفقاز جنوبيفعال اتحادنقش 

  .  ه اروپا استي اتحاديگياست همسايس
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