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 موقعيت راهبردي گرجستان

 روسيهباو تاثير آن بر روابط

∗مصطفي ملكوتيان

و علوم سياسي دانشگاه تهراناستاد  گروه علوم سياسي دانشكده حقوق

 سيد حميد حسيني
و علوم سياسي مطالعات منطقه اي گروه كارشناس ارشد  دانشگاه تهراندانشكده حقوق

)9/3/90: اريخ تصويبت–4/12/88:تاريخ دريافت(

: چكيده

 كشور تازه استقالل يافته گرجستان با توجه به موقعيت،پس از فروپاشي اتحاد شوروي

بي تاثير تاكنون اين موقعيت.ي اش دروازه ورود به قفقاز نام گرفتيجغرافيا ر چگونگي فوق العاده

و غرب داشته است؛  در موضوع حمله نيروهاي نظامي به گونه اي كه روابط روسيه با اين كشور

كهنداز خود بروز داد روس ها عكس العمل شديد.م2008گرجستان به اوستياي جنوبي در سال

و عمليبر اين منازعه. حامي گرجستان تصور وقوع آن را نداشتغربِ غم تالش هاي رسانه اي

شدغرب تان بر سياست هاي تاثير موقعيت راهبردي گرجسحاضر پژوهش. به نفع روسيه تمام

از غرب در موضوع گرجستان–و رقابت روسيه فدراسيون روسيه در قبال اين كشور و برخي ديگر

ب .مي كندررسي مسائل راهبردي منطقه قفقاز را

: واژگان كليدي

ژ ، ، موقعيت راهبردي ، پيمان آتالنتيك شماليئجغرافياي سياسي ، منازعات قومي )ناتو( وپلتيك

  :malakootian@gmail.com Email 66409595:س فاك: نويسنده مسئول∗

پابراي اطالع از ديگر مقاالت اين نويسنده كه در اين مجله منتشر شده ، به صفحه .ياني همين مقاله نگاه كنيداند
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 قدمهم

و در و به ويژه گرجستان را بخشي از قلمرو منافع حياتي خود محسوب روسيه، قفقاز

 وسيه تعريفربخشي از محدوده خارج نزديكرا امنيتي، گرجستان–راهبردهاي سياسي 

و حال تامين كننده اصلي مواد اوليه، مواد توليدي گوناگون،.دكنمي روسيه در گذشته

و قطعات صنعتي و امروزه بيشترين حجم صادرات تجهيزات  مورد نياز گرجستان بشمار رفته

روسيه همچنين تامين كننده انرژي. مي گيردانجامو واردات گرجستان با فدراسيون روسيه

در.مورد نياز گرجستان است و تنوع قومي حاكم بودن نسبي فرهنگ روسي در گرجستان

از،در اين راستا.تمرزهاي مشترك از شاخصه هاي روابط دو كشور اس  روسيه با بسياري

و درگيريهاي جدايي طلبانه در هامناقشات ل در گرجستان مرتبط بودهي پس از استقالسال

و و اوستياي جنوبي ريشه منازعات قومي در آجاريا،است به سياست تا حدود زياد آبخازيا

مي گردد .هاي روسيه باز

ها در و بخصوص 2001 سپتامبر1380/11 شهريور20ي پس از حمالت سال ، غرب

و ايجاد همكاري هاي بر نظامي گسترده با اين كشور- سياسيآمريكا با حضور در گرجستان ،

به شكل گيري چالش هاي.اهميت جايگاه گرجستان در معادالت منطقه اي افزود اين وقايع

و آمريكا بازيگرا،شد كه روسيهمنجر امنيتي در منطقه قفقاز  آن گرجستان اين. بودندن اصلي

به  و جهاني درصدد پاسخ به اهميت تحوالت منطقه قفقاز در ابعاد منطقه اي پژوهش با توجه

كه مهمپرسش اين  و گرجستان چيست؟ است  ترين عامل تعيين كننده در روابط روسيه

درافرضيه مورد بررسي اين كه در بين متغيرهايي چون حضور كشورهاي غربي ست

به روسيه ناشي از دورگرجستان،  و جايگاههوابستگي ساختاري گرجستان  قبل از فروپاشي

ترين عامل در تعيين مناسبات فدراسيون ژئوپلتيك گرجستان در منطقه قفقاز، ژئوپلتيك مهم

در آن تاثيرو تحليلي است-اين پژوهش توصيفيدر روش تحقيق. روسيه با گرجستان است

مي–ژئوپلتيك بر روابط روسيه  گرد آوري اطالعات علمي از طريق.دشو گرجستان بيان

و همچنين  و گرجستان و بيانيه هاي مقامات روسيه مطالعه كتابخانه اي، استفاده از سخنراني ها

.خواهد بودبهره گيري از مطالب علمي منتشر شده در پايگاه هاي اينترنتي 

 مباني نظري
شر در ايط بالقوه يا بالفعل از عناصر فيزيكي آشكارا صورتي كه يك منطقه جغرافيايي در

 ژئوپلتيك در صحنه ظاهرايصورت منطقههب؛تاثيرگذار در صحنه بين المللي برخوردار باشد

و انساني داراي كاركرد سياسيايدر منطقه.مي شود و متغيرهاي طبيعي  ژئوپلتيك عوامل

و كشورهاي درون من و چنين منطقه اي نظر دولتها و بويژه بوده و برون منطقه اي طقه اي
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و پيدايش الگوي رقابت، قدرت ها و واكنش آنها و كنش ي جهاني را به خود جلب مي كند

و نزاع را بر مي انگيزاند  در اين بين برخي از كشورها به صورت.)111:1385 حافظ نيا،( همكاري

به دارنده آن  مزاياي قاطع نظامي، سياسي انفرادي داراي موقعيت ژئوپلتيك هستند؛ اين موقعيت

مي كند  از سوي ديگر، با)R.D.Dikshit,1982:p33( يا اقتصادي در مقابل رقبا يا دشمنانش اعطا

بنابراين موقعيت هاي راهبردي؛ توجه به اين كه هر موقعيت مركزي موقعيت راهبردي است

و منفي ناشي از رفت وآمد ها ي زياد بين المللي مركزي دارنده خود را در معرض آثار مثبت

مي دهند و قدرت كشور دارنده خود، بيشترين. نيز قرار موقعيت راهبردي در شرايط استقالل

و در غير اين مي دهد به عاملي براي مطامع قدرت هاي مزايا را بدست صورت ممكن است

و جهاني تبديل شود .بزرگ منطقه اي

و اهميت راهبردي گرجستان  موقعيت
و مزيت هاي راهبردي سرزميني، هم در اهميت گرجستان  از منظر جغرافياي سياسي

و هم در مسائل امنيتي در خور توجه است در. مسائل اقتصادي اين كشور نوعي گلوگاه

11حادثهاز پسRussia news.ir,2009:p1)(.شود ترتيبات امنيتي قفقاز جنوبي محسوب مي

و كشورهاي اروپايي-غرب، سپتامبر را-درقالب ناتو آمريكا  با حضور در گرجستان، قفقاز

و برخورد منافع تبديل كرده اند آمريكا با حضور در اين كشور كه دروازه. به صحنه رقابت

و درياي كاسپين است،  به قفقاز، آسياي مركزي ودر كنار ورود "، مبارزه با تروريسم"نفت
نو درصدد جلوگيري از شكل گيري پيمان ها )1p:2008,ir.csr.www( ظامي استاتحادهاي

 نظامي– اهميت راهبردي گرجستان به داليل امنيتي–الف
و ايفاي نقش موقعيت جغرافيائي گرجستان يعني قرار داشتن در سواحل درياي سياه

و نقش ارتباطي آن از جهت عبور لوله ها به قفقاز و گاز آشكارا بر دروازه ورود ي نفت

 روسيه قفقاز جنوبي را آخرين سنگر.سياست هاي امنيتي روسيه در قفقاز تاثير گذار است

و  تضعيف مسكو در آن منطقه براي مقابله با تهاجم ناتو وغرب بويژه پس از بحران بالكان

رو.مي داند و روسيه در كنار ابزارهاي اقتصادي،،از اين  نظير جامعه هاييپيمان انرژي

هايش در اين منطقه، نفوذش را در كوشد با تداوم فعاليت پايگاهمي كشورهاي مشترك المنافع

برخي از پايگاه هاي نظامي روسيه در گرجستان اهميت فوق العاده.قفقاز جنوبي افزايش دهد

ر در پايگاه گودائوتا در آبخازستان، بزرگ: براي مسكو دارند وسيه در ترين ايستگاه راداري

 وجود پايگاه باتومي در سواحل درياي سياه حضور،در همان حال.منطقه درياي سياه قرار دارد

همچنين. روسيه در اين حوزه راهبردي را در مقابل رقبايي مانند تركيه بسيار افزايش مي دهد

و در نزديكي  پايگاه آخالكالكي در جنوب گرجستان امكان حضور روسيه در جنوب گرجستان
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ميجمهوري آذربايجان نكند را فراهم ميكه از .شودظر مسكو يك جمهوري سركش محسوب

و غرب در اين پايگاه ها نيز از جمله علل ترس مسكو از احتمال استقرار نيروهاي ناتو

)2003(گرجستان پس از گرايش به غرب در طرف مقابل،. خودداري روسيه از تخليه آنهاست

 با آغاز جنگ.)12/10/1380كاظمي،( هاي روسي در خاك خود استخواهان تعطيلي پايگاه

و كاخ سفيدي گرجستان نقش پل تداركاتي مقر اروپا،افغانستان به افغانستان را ايفا كرد ي ناتو

. خواهان حضور مستقيم نظامي در اين كشور شد

 اهميت راهبردي گرجستان به دالئل اقتصادي–ب
و با از نظر حمل ، طرح ابتكاري اتحاديه- آنكه كريدور شرق به غربنقل تراسيكا

مي يابد- اروپا و جايگزين امتداد دو؛ از چين تا گرجستان، همواره در دو مسير موازي  اما اين

به خاك گرجستان منتهي مي شوند . مسير موازي در نهايت در كناره شرقي درياي سياه تنها

و گاز حوزه در و نقل منابع نفت - تفليس–ياي خزر نيز با عبور خط لوله نفت باكو حمل

و خط لوله گاز باكو به اين كشور اهميت-تفليس-جيحان ارزروم از خاك گرجستان،

مي دهد .)1386:48-87كواليي،( راهبردي ويژه

، مسير مناسب براي انتقال انرژي به بازارهاي يكي از مهم ترين مسائل در بحث انرژي

راد. جهاني است و گرجستان در جهت احداث خط لوله ولت آمريكا حمايت از آذربايجان

ها. جيحان در دستور كار قرار داد- تفليس-باكو ببي آمريكايي مقام صرفه نبودن اينه رغم

م وزبمسير از نظر اقتصادي احداث خط لوله مقابله با بديل هاي ور را براي تامين منافع خود

و ايران مورد حماي روسيه عبور اين خط لوله در منطقه نفوذ سنتي اما.ت قرار دادندروسيه

خود در قفقاز را پديده اي نامطلوب يافته وبه اشكال گوناگون سعي در تقويت مسير مورد نظر 

.)62:همان كوالئي،( خود از طريق بندر نوروسيسك داشته است

و كاال از گرجستان در ابتدا براي و نقل انرژي داحمل ها اروپايي. راي اهميت است اروپا

به جز روسيه براي انتقال انرژي حوزه كاسپين ايجاديند تا مسير هستدر تالش  جايگزين

و نقل تراسيكا. كنند همه ابتكارهاي مشابه غرب برايو بيرون ماندن روسيه از مسير حمل

)79:1382ابرار معاصر،( انتقال انرژي درياي كاسپين در اين راستا بوده است

و و امن ترين مسيرها براي آشكار است كه مسير ايران سپس روسيه با صرفه ترين

با. انتقال انرژي حوزه كاسپين به بازارهاي اروپا هستند افزايش اهميت مسيرهاي در عين حال،

و انتقال انرژيبعد عبوري گرجستان در  و نقل كاال ، توجه كشورهاي منطقه مانند تركيه، حمل

ك و كشورهاي اروپاايران، و نقل گرجستانيشورهاي آسياي مركزي جلبي به كريدور حمل

هادر.شدخواهد  و قطع صادرات انرژي سال و گرجستان ي اخير با افزايش تنشها بين روسيه
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به اين كشور، و روسيه ايران گرجستان درصدد تامين منابع انرژي خود از طريق آذربايجان

. ده استرآمب

و حفظ نفوذ خود در قفقاز را مي توان،وع در مجم  اهداف روسيه از تالش براي افزايش

: بر اساس محورهاي زير برشمرد

و تداوم-1 و امنيتي روسيه حفظ  كشورهاي مستقل در مجموعه ساختارهاي سياسي

؛مشترك المنافع

ومح-2 ايدود كردن حضور سياسي، اقتصادي و فرامنطقه ؛نظامي قدرت هاي منطقه اي

 روسيه از اين طريق سعي-به عنوان منطقه حائل فاده از كشورهائي مانند گرجستان است-3

 هجوم آوارگان، مواد مخدر،در جلوگيري از سرايت خطراتي مانند تروريسم، قاچاق

و منازعات محلييآلودگ حق جو،( را داردو مسلحانه به مرزهاي جنوبي خودهاي محيط زيست

108:1383(.

به نظر مي كه و آيدمي در اجرابه رفتارهاي روسيه با دو تصور ويژه؛رسد نكته پاياني اين

مي دهد تاثير تحتارمواضع منطقه اي آن يعني( صوري از اهداف راهبردي غربت-1: قرار

و و در كنار تالش غرب براي تقسيم مجدد روسيههدف ، تالش براي حضور مستقيم بين

و غيره چينقدرت هائي مانند  شناخت واقعيات-2؛)و كنترل برجريان نفت، ايران، هند

، .و آسياي جنوب شرقي قفقاز، آسياي شرقي، آسياي جنوبيمناطق آسياي مركزي
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در گرجستان و منازعات قومي  روسيه

كه با و جمهوري فدراسيون روسيه در قفقاز6 گرجستان تنها جمهوري قفقاز است  منطقه

و وجود.)1383:83نعمتي زرگران،( شمالي داراي مرز مشترك است و متعدد قومي  تركيب متنوع

و بين المللي موجب شده است اين كشو ر همواره در كوران رقابت هاي داخلي، منطقه اي

و جدايي طلبي باشد و بحران هاي داخلي .)1373:166كواليي،( تحوالت

 حضور مبارزان چچني در گرجستان-الف
به فرماندهي جدايي طلب چچني كه با حمله نيروهاي 1999با بروز بحران چچن در سال

بع؛دششروع شاميل باسايف به جمهوري داغستان كه د از امضاي آتش جنگي شعله ور شد

به چهار سال خاموش مانده بود1996مسخدوف در سال- موافقت نامه يلتسين . نزديك

و به شهرها متعاقب آن، حمله وسيع ارتش روسيه به گروزني، سيل آوارگان جمهوري چچن را

و از كه وارد گرجستان شدند،. جمله گرجستان سرازير كرد مناطق اطراف در ميان آوارگاني

كه همه آنهاتعداد زياد دري از مبارزان چچني نيز حضور داشتند 200در دره معروف پانكيسي

.)64-1383:65عسگري،( كيلومتري شمال پايتخت گرجستان سكونت داده شدند

و در آغاز بحران روسيه از ابتداي امر با فرار مبارزين چچني به گرجستان مخالفت كرد

و با همكاريكران درخواست چچن، از شواردنادزه رئيس جمهور گرجست به طور مشترك د

به داخل خاك گرجستان شوند كه با پاسخ منفي طرف يكديگر مانع از عبور مبارزان چچني

به معني در اختيار.)65: 1385روبان،(دشگرجي مواجه  استقرار اين مبارزان در دره پانكيسي

كه گاهي  هايلهوسبگرفتن اهرم فشار عليه روسيه بود شد به كار گرفته گرجي ها از روس.مي

كه برخي كشورهاي عربي بودآن زمان معتقد به-ند و غربي از طريق گرجستان اسالمي

.)همان(كنند مبارزان چچني كمك مي

مي نگـرد به ديده ترديد و آذربايجان به رفتارهاي دو كشور گرجستان امروزه روسيه اساسا

 رجي بـه ويـژه غربـي بـه مبـارزان مـسلمانو اين كشورها را سـرپل ارسـال كمـك هـاي خـا 

مي داند .جمهوري هاي آشوب زده خود

 بحران آجاريا.ب
و كيلومتر 2900د مختار آجاريا با جمهوري خو  هـزار نفـر جمعيـت، در 400مربع وسعت

و در كنـاره دريـاي سـياه واقـع اسـت بـاتومي پايتخـت ايـن. بخش جنوب غربي گرجستان

و بزرگ  و برخي كشورهاي همسايه به ساير نقـاط جمهوري مسير راه عبوري كاالهاي اين كشور

از مقام هـاي جمهـوري خـود مختارآجاريـا، بـه رهبـري اصـالن آباشـيدزه، پـس.جهان است 
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خـ،شورويفروپاشي و اسـتقالل در تجزيه طلبي و بـا عـدم پرداخـت آمـدهاي واهي را آغـاز

و توسعه ساختارهاي قدرت داخل  و گمركي ي با سياستهاي دولت مركـزي بـه مقابلـه ترانزيتي

ي نتوانـست بـر ايـنو گرجـستان، رئـيس جمهـور شواردنادزه با وجود تالش هاي.برخاستند

.)66:عسگري، پيشين  ( آباشيدزه به اهرم نفوذ روسيه در گرجستان تبديل شده بود. بحران غلبه كند

و بـا، وي با برگزاري مانور نظامي با روي كار آمدن ساكاشويلي و بنـدر پـوتي در بـاتومي

ب  كه حامي جدايي طلبان آجاريا بود اصـطالح. حكومت آباشيدزه پايان دادهميانجيگري روسيه

ها"انقالب رز دوم" و فرار آباشـيدزه رهبـر جمهـوري خـودي عنوان تنش كه با استعفا ي است

و فشار سياسي دولت مركـزي بطـو و تنش ر مـسالمت مختار آجاريا پس از چند ماه كشمكش

و. آميز پايان يافت و از اين واقعه به عنوان آغازي براي احياء بازگشت تماميـت ارضـي كـشور

مي شد .)همان( تشكيل گرجستان واحد ياد

 بحران آبخازيا.ج
ايـن. اسـت كيلـومتر مربـع وسـعت 2/8660 آبخازيا ناحيه اي در شمال غربي گرجستان با

و استقالل خود 1992سرزمين در جوالي  و به دنبال آن قانون اساسي مـستقل تـدوين را اعالم

 جنـگ1993در سپتامبر.به درگيري نظامي انجاميدي گرجي مقام ها اما مخالفت. تصويب كرد 

از. به نفع آبخازها خاتمه يافت و مـشاركت داوطلبانـه نيروهـايي حمايـت روسـيه از آبخازهـا

و داغستان را مي توان مهم ترين عوامل شكـست گرجـستان  مناقـشه.دانـست جمهوري چچن

ـ  و از نظر قومي پيچيده تر از مناقشه اوستياي جنـوبي ب و گرجستان بسيار عميق تر و آبخازيا ود

)Sazonov,2008:1( گرجي ها آن را جنگ روسيه با گرجستان ناميده اند

 بحران اوستياي جنوبي.د
و در همسايگي اوستياي شمالي روسـيه واقـع سرزمين اوستياي جنوبي در شمال گرجستان

مي است  بحران در اوستياي جنوبي هنگامي بروز. شودو در آن ريشه هاي فرهنگ ايراني ديده

كه   بـه پيوسـتن ايـن منطقـه بـه 1992 درصد مردم آن در يك همـه پرسـي در ژانويـه99كرد

و وحدت با اوستياي شمالي رأي دادند  با روي كار.)com.aysor.www,2009( فدراسيون روسيه

و و حمايت غرب از وي در روند تحوالت داخلـي گرجـستان بـا توجـه بـه آمدن ساكاشويلي

 هاي دولت مركـزي بـراي شعار هاي تبليغاتي وي در زمان انتخابات رياست جمهوري، تالش 

در2008در آوريل. اوستيا افزايش يافت كنترل بر  تفليس پيـشنهاد داد تـا در سـاختار قـدرت

كه اين پيشنهاد با مخالفت پارلمـان اوسـتياي جنـوبي مواجـه شـد . اوستياي جنوبي سهيم باشد

به حمله گرجـستان بـه باه ساكاشويلي در اشت و دست كم گرفتن آن باره عكس العمل روس ها
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كه در اثر آن تعداد ارتـش روسـيه.ي از اتباع روسيه نيز كشته شدند اوستياي جنوبي منجر شد

وارد اوسـتيايوبه بهانه حمايت از شهروندان روسيه عكس العمل سختي از خـود نـشان داده 

و گرجستان  روس هـا جنـگ بـادرو دولت گرجستان ابتكار عمل را از دست داد. شد جنوبي

و تـالش هـاي شـديد.)69:روبـان، پيـشين(شكست خورد   سـرانجام پـس از پـنج روز درگيـري

را6ي ها براي نجات گرجستان از مهلكه، دو طرف طـرح آتـش بـسياروپا  مـاده اي فرانـسه

و گرج و درگيري هاي نظامي روسيه اما نيروهـاي روسـي بـه بهانـه.ستان پايان يافت پذيرفتند

و مأموريت صلح بـاني تعـدادي از واحـد هـاي نظـامي خـود را در شـهرهايي از  تأمين امنيت

و  .)70: همان( كردنداهبردي پوتي مستقررگرجستان از جمله شهر بندري

به طور كلي، جمهوري هاي خود مختار مهـم تـرين ابـزار سياسـي روسـيه جهـت اعمـال

و اين جمهـوري هـا.به شمار مي روند كنترل رفتار اين كشور سياست هاي خود بر گرجستان

و آجاريـا( اهميت راهبردي سياسي، نظامي  و) مانند وجود پايگاه هاي نظامي روسيه در آبخازيا

به داليل ديگر نيز هست از جمله وجود خطـوط ارتبـاط.امنيتي براي روسيه دارند اين اهميت

و وجود بندر مناسب در سـواحل آبخـازي زميني، دري  و روسيه و ريلي ميان آبخازيا ايي، هوايي

و ستد بين المللي .براي داد

، چهار و تقويت مواضع خود در منطقه در نقطه مقابل، گرجستان براي كاهش فشار روسيه

:همكاري را در دستور كار سياست خارجي خود قرار داده است محور

گ-1 در تشكيل اتحاديه و مولداوي وام با حضور كشورهاي گرجستان، آذربايجان، اوكراين

؛1997اكتبر 

و آذربايجان؛ اين محـور- تشكيل يك محور سياسي-2  امنيتي با حضور كشورهاي تركيه

به همكاري هاي امنيتي گسترش يافتـه كه از همكاري هاي اقتصادي شروع شده بود، هم اكنون

؛است

و گسترش همكا-3  امنيتي با نهادهـاي غربـي بـه ويـژه شـوراي-ري هاي سياسي تقويت

 North Atlantic Treaty/و ناتو Organization for Security and Cooperation  of Europe/امنيت اروپا

Organization؛

در- گسترش همكاري هاي امنيتي-4 و پشتيباني از حضور ايـن كـشور  اقتصادي با آمريكا

.)83-1383:84،باقري( منطقه قفقاز

در رقابت آمريكا  روسيه–)و ناتو( گرجستان
و اهميت راهبردي گرجستان، هرگونه تغيير در وضعيت سياسي اين كشور، به دليل موقعيت

از. است روسيه تاثيرگذاربطور مستقيم در مسائل راهبردي اشراف گرجستان بر قسمتي
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و در اختيار داشتن بنادر با توانايي"پوتي"و"سوپسا"چونهم مهميسواحل درياي سياه

و نفت وگاز در مقايسه با ديگر كشورهاي حوزه درياي سياه، ويژگي ژئوپليتيك يترانزيت كاال

،( است دادهاين كشورقابل توجهي به از ترين اهداف آمريكا در قفقاز مهم.):1385Iras.irزرگر

اسابتدا تضعيف هرچه بيشتر روسيه و كنترل ي، محدود كردن قدرت ايران،يالم گرا، مهار

و كنترل ترانزيت انرژي بوده است به،بنابراين. دستيابي به انرژي حوزه كاسپين  براي دستيابي

آن اهداف فوق، قفقاز به و(و دروازه ورود  يعني گرجستان)آسياي مركزيو درياي كاسپين

.)1383:102امير احمديان،( در گام اول قرار گرفت

به سمت آمريكا متمايل كردرون كه گرجستان را بيش از پيش ، از انتخابات؛د تحوالتي

شد 2003دوم نوامبر در پارلماني اين كشور .)1384:36،كوالئي(و اختالف بر سر نتايج آن آغاز

و نتيجه در درحركات رسانهتنافرماني طرفداران ساكاشويلي تهييج اين افراد عليه هاي غربي

وشوارد ناد و ساير سازمان هاي ظاهرا خصوصي كمك زه هاي امريكا از طريق بنياد سوروس

به انقالب رنگي مشهور شد،  به استعفا شوارد نادزهكه دستيابي ميخائيل ساكاشويلي.دشمجبور

در به مسند رياست جمهوري زمينه نفوذ هرچه بيشتر و  آمريكا درگرجستان را فراهم كرد

به تكاپ .)1385:6فرهمند،(و واداشت تا محدوده حيات خلوت خود را حفظ كندمقابل روسيه را

كه از سال هاي قبل راهبرد جلوگيري از عبور لوله هاي انتقال انرژي در اين ميان، آمريكا

و روسيه را برگزيده بود و امنيت كمتر، عبورب؛درياي كاسپين از طريق ايران رغم هزينه زياد

خ همچنين آمريكا.دكريي جيحان را اجرا– تفليس–ط لوله باكو لوله ها از گرجستان يعني

، آسياي( راهبرد گسترش ناتو به شرق،بعد از فروپاشي اتحاد شوروي ، قفقاز اروپاي شرقي

و آسياي جنوبي  ابرگزيدرا) مركزي .ستكه گرجستان يكي از كشورهاي كليدي اين مسير

به منظور جلوگيري از تشكيل احتمالي قطب اين راهبرد ابتدا با هدف گسترش ناتو به شرق

و گاز جديد قدرت، محدود كردن قدرت ايران، تامين امنيت اسرائيل، كنترل بيشتر بر نفت

و درياي كاسپين ميخليج فارس و آشكار شدنبا اما.گرفت، صورت گذشت زمان

و اروپا امروزه، به نظرزمينههاي غرب در اين محدوديت ازمي رسد آمريكا و با ترس آينده

چنين راهبردي را از تحوالت غيرقابل كنترل آينده، بيشتر براي جلوگيري از محدود شدن ناشي 

ميپي ا.كنندگيري قرار سامانه راداريبه استمقام هاي آمريكايي اشاره پياپي،طابرتدر اين

و به منظور هدف قراموشك ايكس در چك ر دادن هاي ضد موشك اين كشور در لهستان

نگراني غرب از محدود شدن در آسياي مركزي بدليل تشكيل پيمانو موشك هاي ايراني

و غيره قابل ذكرند . شانگهاي

و منطقه اي خود محدود كردن از سوي ديگر، روسيه براي دستيابي به اهداف جهاني

ه و در اين كشور حمايت از اقليت اي گرجستان را در مركز تالش هايش قرار داده است



 1391پاييز،3شمارة،42 دوره، فصلنامه سياست 162

و اوستيائي ها و با اهميت را گرجستان از جمله آبخازي ها مي كندبسيار جدي به طور.دنبال

به گرجستان فعلي كه به عنوان دروازه؛مربوط مي شود)ش.ه1388(كلي، تا آنجا  اين كشور

به قفقاز، راهبرد به ساختارهاي يورو ورود و امنيتي خود را الحاق  آتالنتيك-سياست خارجي

به عقيده برخي از رهبران گرجي، عضويت در ناتو امنيت اين كشور. يژه ناتو قرار داده استبو

و ضربه پذير در برابر روسيه را تضمين خواهد كرد از.كوچك مي رسد اين دسته به نظر

دربه هر صورت، گرجستان. رهبران گرجي قدرت همسايه خود روسيه را دست كم گرفته اند

به سمت خستينن"شوراي همكاري هاي آتالنتيك شمالي" با عضويت در 1992  گام را رسما

به ناتو شامل شركت در طرح اقدام.)1385:5كوئن،( ناتو برداشت  اقدامات گرجستان براي پيوستن

و در نشست سران در پراگ براي كشورهايي كه 2002كه در نوامبر مي شود مشاركت انفرادي

و هستند،خواستار عضويت در ناتو دبه معرفي و، اعزام نيرو به عراق.درآماجرا افغانستان

.)1387:17عسگري،( استبوده نيز از ديگر اقدامات اين كشور كوزوو 

و ناتو در گرجستان كه دروازه ورود به اوراسيا براي غرببه طور كلي، حضور آمريكا

از-است، پيوند هاي امنيتي دوجانبه گرجستان گرجستان براي عبور ناتو، بهره گيري غرب

به اروپا، راه انداختن انقالب رنگي در گرجستان با  و حوزه كاسپين انرژي آسياي مركزي

به منظور حمايت از اقليت ها در مقابل  و بهره گيري غرب از گرجستان حمايت هاي غرب

به تحوالت اين كشور حساس مسكو روسيه،  به درگيري نظامي. ده استكررا نسبت اين امر

كه پس از آن نيز- روسيه 2008 بخشي از ارتش گرجستان در منطقه اوستياي جنوبي انجاميد

به هر حال، روند تحوالت آينده در باره گرجستان احتماال بيانگر.روسيه در اوستيا باقي ماند

بي ثبات خواهد بود  كوچك قرار گرفته در منطقه نفوذ هايكه معموال كشور؛ سرنوشتي وضعي

ب به گريبان دو قدرت .هستندزرگ جهاني با آن دست

 نتيجه
يكي از مهمم و ژئوپلتيك گرجستان و اهميت راهبردي در وقعيت ترين عوامل

و در روابط دوجانبه است هاي روسيه از روش. سياستگذاري روسيه نسبت به اين كشور

و اهرم  هامختلف از جمله نيروهاي نظامي فشقوميت و براي ار بر گرجستان بهره گرفته

و عبور آن از گرجستان را ابراز داشته است .مخالفت جدي خود با گسترش ناتو به شرق

به اوستياي جنوبي نيز حاكي از جايگاه به حمله گرجستان عكس العمل شديد روس ها نسبت

و ا مهم منطقه قفقاز و جهاني روسيه ر نقطهد.ستكشور گرجستان در راهبردهاي منطقه اي

و روسيه، عبور نفت به عبور انرژي از راه ايران مقابل، غرب به منظور كم كردن وابستگي خود

به شرق نيز مجبور  و براي گسترش ناتو و گاز حوزه كاسپين از طريق گرجستان را برگزيده
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مي.ندكاست گرجستان را وارد ناتو به نظر و به ويژه اما كه روزگاري غرب رسد در حالي

مي گفت يكاآمر به شرق سخن و اين؛مقتدرانه از گسترش ناتو  امروزه حالت انفعالي گرفته

.گسترش را راهي براي تضمين آينده حيات خود مي پندارد

:و مĤخذمنابع
: فارسي.الف

و قفقاز."تحوالت گرجستان در صحنه ژئوپليتيك قفقاز"،)1383(.اميراحمديان، بهرام-1 ، شماره فصلنامه آسياي مركزي
45.

.نشريه شرق.ارزيابي قفقازي ها از گسترش ناتو،)28/2/1383(.باقري علي رضا-2

 نشر: تهرانترجمه دره مير حيدر،. گرايشهاي تازه در جغرافياي سياسي،)1385(. رابرت، ويكتور،پرسكات، جان-3
.دانشگاه تهران

و،)1385(.حافظ نيا، محمد رضا-4 .ر پاپلينش:مشهد. مفاهيم ژئوپلتيك اصول

فصلنامه مطالعات."قفقاز جنوبي وبازتاب تعارضات هويتي، فرهنگي بر بي ثباتي منطقه"،)1383(.حق جو،ميرآقا-5
و قفقاز، شماره .45آسياي مركزي

و نظاميويژگي"،)1383(.روبان، الريسا-6 و منطقه درياي خزر از ديدگاه امنيتي- هاي ژئوپليتيكي ." امنيتي قفقاز
ودهمين همايش .خارجهامور نشر وزارت: تهرانقفقاز، آسياي مركزي

و-7 و امريكا  گزارش تحليلي موسسه ابرار معاصر تهران،،)1382(،موقعيت ژئوپليتيك گرجستان رقابت روسيه
.96/102/1382شماره

.www.iras.ir,19/8/1387.منطقه بي ثبات.زرگر، افشين-8

اهللا-9 .سمت:تهران.و يكم ژئوپليتيك در قرن بيست،)1380(.عزتي، عزت

و پيامدهاي آن براي كشورهاي منطقه،)1387(.حسن عسگري،-10 و دورنماي الحاق گرجستان به ناتو .چشم انداز
و ..61قفقاز، شماره فصلنامه آسياي مركزي

، حسن-11 و قفقاز،".احياي تماميت ارضي گرجستان"،)1383(.عسگري ..48شماره فصلنامه آسياي مركزي

و روسيه،)14/5/1385(بهراد،فرهمند،-12 و رقابت آمريكا .،مردم ساالريژئوپلتيك گرجستان

و. موضع گرجستان بررسي شرق، ناتوبه گسترش،)1378(.اهللا حجت فغاني،-13 قفقاز، سال هشتم، فصلنامه آسياي مركزي
.1378، تابستان26شماره 

در،)12/10/1380(. كاظمي، احمد-14 و گرجستان معضل پايگاه هاي نظامي . نشريه ابرار.روابط روسيه

.1373، پاييز4 فصلنامه راهبرد، شماره. تداوم يا تغيير"الگوي رفتاري روسيه در گرجستان"،)1373(. كواليي،الهه-15

و، زمستان1 دو فصلنامه اوراسياي مركزي، سال اول،شماره.ژئوپليتيك انتقال نفت از قفقاز،)87-1386(. كواليي، الهه-16
.1386-87بهار

 همشهري.)قفقاز جنوبي در جستجوي همگرايي با ناتو(ها توهم استراتژيك قفقازي،)1385(. كوئن، فردريك-17
.1385 ديپلماتيك، فروردين

و روسيه در قفقاز"-18 .http://aftab.ir/politics-diplomacy-iran/2008،"منافع مشترك ايران

و جمهوري گرجستان"،)1383(. نعمتي زرگران، علي باقر-19  فصلنامه آسياي."بررسي ريشه هاي اختالف بين روسيه
و قفقاز، شماره .45مركزي

:خارجي.ب
1.Dikshit.R.D.(1982), political Geography.New Delhi:Tata McGrowhill Publishin 

company.



 1391پاييز،3شمارة،42 دوره، فصلنامه سياست 164

2.Sazanov,Aleuay.( September2008), ” Georgia,Russia:south Ossetia and Abkhazia 
option”. www.startfor.com,analisis. 

3.Russia,south Ossetia Agreement,www.aysor.com, 1/5/2009. 
4.www.russia news.ru.2/6/2209. 
5.www.csr.ir,1382.

ما :قاالت زير در همين مجله منتشر شده استز اين نويسنده تاكنون
و پيشنهاد يك مدل راهنما: انقالب« هـاي انقالب از آغاز تا فرجام؛ مروري بر ويژگي«؛33، شماره»پيشينه نظري موضوع

و جهاني انقالب اسالمي ايران تأثيرات منطقه«؛57، شماره»هاهفتگانه مشترك انقالب  ج مقدمه«؛61، شماره»اي غرافياي اي بر

و اهميت استراتژيك ايران  و تمايز آنها از انقـالب"انقالب هاي رنگي"«؛63، شماره»سياسي و قفقاز هـاي در آسياي مركزي

، سـال3، شماره»)پيش از انقالب اسالمي(و رويدادهاي بزرگ ايران معاصر)ره(امام خميني«؛ 1386، سال4، شماره»واقعي

و سياست«؛ 87 و بازتـاب"؛88، سال2ره، شما»ورزش ، ثبـات پايـدار و تاثير آن بـر پيـروزي سـريع و رهبري ايدئولوژي

و برتري انديشه امام خميني"؛89، سال2، شماره"جهاني انقالب اسالمي ايران  درباره اركان دولت بر انديـشه)ره(جامعيت

و فراينـد شـكل گيـري تـا قانونمنـدي بازنگري قانون اساسي؛ تاريخچه"؛90، سال1، شماره")دولت مدرن( ،"، ضرورت ها
.90، پاييز3شماره


