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 چكيده

وجود آمدن   و برهم خوردن ترتيبات امنيتي گذشته، سبب به1991سال فروپاشي اتحاد شوروي در 
در واقع شرايط ويژه جغرافيايي، تنوع قومي، نژادي و . اي در منطقه قفقاز شد فضاي ژئوپليتيك تازه
ن سوسياليسم در ساختارهاي فرهنگي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي و موقعيت مذهبي، ميراث دورا

هاي شگرفي را در حوزه قفقاز پديد  اي، دگرگوني اي و فرامنطقه هاي منطقه راهبردي، رقابت قدرت
جنگي كه ميان روسيه و گرجستان بر سر اوستياي جنوبي روي داد، اگر چه با ادعاي اعاده . آورده است
ميني گرجستان از يك سو و حفاظت از مردم و حمايت از حق تعيين سرنوشت يك قوم از تماميت سرز

دارتر از اين موارد و مباحث  سوي روسيه بود؛ اما در حقيقت منابع كشمكش و بحران قفقاز ريشه
طلبي در رو در اين مقاله بدون پرداختن به تحوالت جدايي از اين. طلبي استييمربوط به جدا

  .  شود هاي واقعي بحران در روابط روسيه و گرجستان پرداخته مي ه واكاوي و تحليل زمينهگرجستان، ب
  
  

  ها واژهكليد 
  قفقاز، روسيه، گرجستان، آبخازيا، اوستياي جنوبي

                                                            
*  Email: shafiee2@hotmail.com 
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  مقدمه
برخورد نظامي روسيه و گرجستان بر سر مسئله اوستياي جنوبي كه گرجـستان آغـازگر               

هـاي قـومي      مناقشه. . اي است  اي و فرامنطقه   اخلي، منطقه آن بود، متأثر از عوامل گوناگون د      
ها عاملي موثر بوده و به همين دليل، از           گيري و فروپاشي دولت     هميشه در حيات سياسي، شكل    

رويكـرد   ).88، ص   1390رفيـع و ذوالفقـاري،      (نظران توجه خاصي به آن شده است        سوي صاحب 
همـراه اسـتفاده     ضديت با روسيه، بـه    جمهور گرجستان در گرايش به غرب و         افراطي رئيس 

 اوستياي جنـوبي    –طلبي در خاك خود      نابهنگام از قواي نظامي براي مقابله با پديده جدايي        
بـر وخامـت اوضـاع منطقـه        ) كه به آن اشاره خواهد شـد      ( در كنار ديگر عوامل      - و آبخازيا 

تمايـل  از طرف ديگر بازگشت تدريجي روسيه بـه صـحنه قـدرت جهـاني و                . افزوده است 
المللـي،   نخبگان سياسي و نظامي اين كشور به احياي وضعيت پيشين مسكو در عرصه بـين              

اي رقـم زد كـه در ايـن          هاي اروپايي را بـه گونـه       رقابت ميان مسكو با واشنگتن و پايتخت      
تـرين   هاي راهبردي ميان روسيه و غرب را به پايين         بحران سطح روابط دوستانه و همكاري     

  .اي پس از فروپاشي اتحاد شوروي كشانده سطح خود در سال
طلبـي ايـاالت    دست گرفتن قدرت توسط پوتين در روسـيه، ايـن كـشور سـلطه     از هنگام به  

، 1»سـازمان همكـاري شـانگهاي     «ويژه با تـشكيل      هاي گوناگون و به    متحده را بر نتافته و از راه      
ت متحـده از حـوزه      كـردن ايـاال    چالش كشيدن نظام تك قطبـي دلخـواه آمريكـا و دور            براي به 

خوبي بـه ايـن موضـوع        روسيه به .  تالش كرده است   2»خارج نزديك «نام   ژئواستراتژيك خود به  
هاي راهبردي خود بايد جايگاه و ارزش خود را با نمـايش             آگاه است كه براي رسيدن به هدف      

 برپا  برقراري روابط راهبردي با چين و     . به رخ حريفان بكشد    قدرت نظامي، فناوري و اقتصادي    
، افزايش نفـوذ سياسـي و نظـامي در آسـياي            1996در سال   » سازمان همكاري شانگهاي  «كردن  

 قزاقستان، برچيدن پايگاه نظامي آمريكـا در        3»ماناس«مركزي و قفقاز، تأسيس پايگاه نظامي در        
هاي  ، مخالفت شديد با تصميم دولت     2005ازبكستان از راه سازمان همكاري شانگهاي در سال         

هـاي   تـرين سياسـت    جان و گرجستان براي پيوستن به ناتو و نزديكي به ايران را بايد مهم             آذرباي
 بـا چـين و هنـد را          روسيه در اين دوران تقويت روابط      .گرايي و ضد غربي پوتين دانست      شرق

                                                            
1. Shanghai Cooperation Organization(SCO) 
2. Near Abroad 
3. Manas 
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مورد تاكيد قرار داده، در همان حال اولويت روابط با اروپا و آمريكا نيز همچنان برجاي مانـده                  
 و مـسايل قفقـاز      2005، قرقيزستان   2004، اوكراين   2003ر حال در مورد گرجستان      به ه . است

بنـابراين   ).297، ص   1385كـواليي،   (بـاقي مانـد   ) آمريكا و اروپا  (نظرهاي پوتين با غرب       اختالف
دهنـده خواسـت مـسكو بـه داشـتن نقـشي             ايستادگي روسيه در بحران اوستياي جنوبي، نـشان       

نظر به اهميت اين موارد، اين پژوهش بر        .  است –تعريف شده غرب     نه پيرو قواعد     -ساز قاعده
آن است تا با عنايت به مجموعه عوامل اثرگـذار در وقـوع جنـگ در گرجـستان، بـه واكـاوي                      

  :اين عوامل عبارتند از. گسترده بپردازدصورت  هاي اين بحران به ريشه
  

  سامانه پدافند ضد موشكي در شرق اروپا
 1957در سـال    . گـردد   بـاز مـي    1950مانه پدافند ضد موشكي به دهه     انديشه برپايي يك سا   

زده   اتحاد شوروي در مدار زمين به گـردش درآمـد و آمريكـاي وحـشت               1»اسپوتنيك«نخستين
اي اتحـاد شـوروي نـشانه        هاي بالستيك ميان قاره    توانست خاك خود را كه با موشك       ديگر نمي 

متحده اولين تالش عملي براي دستيابي به يك سـپر          در اين سال اياالت     . رفته بود در امان ببيند    
 2» زئـوس  -نايك  «هاي بالستيك اتحاد شوروي را با برپا كردن سامانة           موشكي در برابر موشك   

هاي اتحاد شوروي را      كيلومتري موشك  100بايست در ارتفاع     كالهك اتمي نايك مي   . آغاز كرد 
هاي پدافند  د شوروي نيز به ساخت آشيانهدر مقابل، اتحا. ساخت رهگيري و در آسمان نابود مي

 )123 ، ص 1387،  رومـي (» گـالوش «هـاي    ضدموشكي در پيرامون مسكو براي اسـتقرار موشـك        
هاي گوناگون در فضاي جنگ سرد ادامه يافت و تا ماه ژوئيه             ها به گونه   اين برنامه . همت گمارد 

اسـتراتژيك آفنـدي ميـان      هـاي     كه با هدف كاهش جنگ افزار      3»1پيمان استارت « و عقد    1991
امـا سـرانجام بـا فـشارهاي        . اتحاد شوروي و اياالت متحده آمريكا به امضا رسيد، متوقف شـد           

 3+3اي بـا عنـوان        تصميم به اجراي برنامه    1996گسترده كنگره آمريكا، دولت كلينتون در سال        
س از اجـراي    گرفت كه شامل برپايي پدافند ضدموشكي در دو مرحله سه ساله بود تا چنانچه پ              

خوش تهديدهاي امنيتي شد، سيستم مورد نظر دوم بر پايه فناوري            نخستين مرحله، كشور دست   
 هـاي    سپتامبر نقطه عطفي در مـسايل امنيتـي ايجـاد كـرد و مقـام               11رخداد  . روز گسترش يابد  

                                                            
1. Sputnik 
2. Nike - Zeus 
3. Strategic Arms Reduction Talks(START I) 
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نخستين اقدام آمريكا در بعـد      . انديشي جهت حل مشكالت جديد واداشت      واشنگتن را به چاره   
ي، ايجاد وزارت امنيت داخلي و در بعد خارجي، اعالم خـروج از معاهـده موشـك ضـد                   داخل

تـصميم  .  بـود  2002 ژوئـن    13 و عملي شدن ايـن تـصميم در          2001 دسامبر   13 در   1بالستيك
سازي فعاليـت    هاي امنيتي در داخل خاك آمريكا با هدف خنثي         نخست براي تشديد محدوديت   

 سامانه پدافنـد موشـكي بـا هـدف مقابلـه بـا تهديـدهاي                تروريستي و تصميم دوم براي ايجاد     
  . عليه خاك اياالت متحده بود2»سركش«موشكي كشورهاي به اصطالح 

هاي دفاع موشكي در اروپاي شـرقي نيـز از همـان سـال               تالش آمريكا براي استقرار سامانه    
رد گوهاي غيررسمي بـا لهـستان و جمهـوري چـك در مـو      و در اين سال گفت. شد آغاز  2002
 وگـوي  گفـت امـا  . هاي دفاع موشكي در اين دو كـشور انجـام شـد           سنجي استقرار سامانه   امكان

رسمي بـر مبنـاي يـك طـرح مـشخص بـراي اسـتقرار راداري در جمهـوري چـك و سـامانه                        
 .Hildreth and EK, 2008, p( گزارش داده شد2006هاي رهگير در لهستان در تابستان  موشك

رسمي آمريكـا و دو كـشور لهـستان و جمهـوري چـك در ژانويـه                  يگو  و   اعالم آغاز گفت   ).4
گران و  هاي جديد در روابط آمريكا و روسيه بود كه بسياري از تحليل ، در واقع آغاز تنش2007

  .كرد سياستمداران را نگران آغاز مسابقه تسليحاتي جديد ميان آمريكا و روسيه مي
انتقادهاي تند پـوتين    .  به نمايش گذاشته شد    هاي مختلفي  ها به شيوه   واكنش روسيه به اين طرح    

 به رفتارهاي آمريكا و نسب پـرچم خـود          2007در چهل و سومين كنفرانس امنيتي مونيخ در فوريه          
روسيه همچنين اعالم كرد قصد دارد سامانه دفاع موشكي خود را در . اند در قطب شمال از اين گونه

عنوان يك عالمـت هـشداردهنده در        را به » گمراه«مب   برپا سازد و حتي يك ب      3»گراد نيكالين«ناحيه  
سـپس  . گرجستان منفجر كرد تا حكومت تفليس و دوستان غربي خود را متوجه نگراني خود سازد              

خاطر فرسـتادن يـك هواپيمـاي تجسـسي،        در اقيانوس آرام به   » گوام«نام   در پايگاه نظامي آمريكا به      
مـسائل  «نـام    هاي مكرري به   عالوه، هر زمستان نيز تهديد     به. هاي خطر پايگاه را به صدا درآورد       زنگ

به اروپا وجود دارد كه تا حدود زيادي ناشي از شدت نگراني روسيه نسبت بـه                » ارسال نفت و گاز   
امـا  . توانست در توازن راهبردي ميان دو رقيب ايجاد كنـد          ها مي  تغييراتي بود كه استقرار اين سامانه     

 در پايگاهي در جنوب پراگ، پيمان اسـتقرار رادارهـاي           2008نويه   ژا 8و جمهوري چك در      آمريكا

                                                            
1. Anti Ballistic Missile Pact (ABM) 
2. Rogue State 
3. Kaliningrad 
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. p. 3 July (Washington Times,  8 ,2008(سـامانه پدافنـد ضدموشـكي آمريكـا را امـضا كردنـد      
مجموعه تحوالت مربوط به طرح سامانه دفاع ضد موشكي كه موقعيت بين المللي روسيه را نـشانه                 

هـاي گـام بـه گـام آمريكـا،           ا به اين مهم كشانيد كه تـالش       گرفته است، ذهن سياستمداران روس ر     
سود اين كشور در حيات خلوت مسكو تغيير خواهد          مطلق به ت  رصو  درنهايت توازن راهبردي را به    

 در دستوري عضويت روسيه در پيمان كاهش نيروهاي متعـارف           2007رو پوتين در سال      از اين . داد
 اصـلي آمريكـا از ايجـاد سـامانه     هـاي  گمان يكي از هـدف  بي .حالت تعليق درآورد در اروپا را به  

پدافند موشكي در چك و لهستان، رويارويي با روسـيه و كـاهش حـوزه نفـوذ ايـن كـشور در           
ها براي عدم اجراي اين سيستم، پيشنهاد استفاده         حتي روس . اروپاي شرقي و منطقه قفقاز است     

جان يا ايستگاه راداري در جنوب روسـيه         در جمهوري آذرباي   1»قبله«مشترك از ايستگاه راداري     
سي،  رو هاي  رو در ذهن مقام     از اين  .ها دادند كه مورد موافقت بوش قرار نگرفت        را به آمريكايي  

طلبيـد تـا بتواننـد      طاليي تلقي شد كه قاطعيتي خاص را مـي     بحران اوستياي جنوبي آن فرصت    
د را در چنـد سـال اخيـر بـه     هاي عقب افتاده خود را عملي كنند و نيـز ناخرسـندي خـو      هدف

  .نمايش بگذارند
  

  انقالب رنگي در گرجستان
 از  2»ادوارد شـوارد نـادزه    « منجـر بـه بركنـاري        2003انقالب رنگي در گرجستان در سـال        

 نماينـده ايـن   235 شاهد انتخابات پارلماني بـود تـا         2003گرجستان در دوم نوامبر     . قدرت شد 
پرسـي دربـاره     ابات قرار بود تـا مـردم در يـك همـه           زمان با اين انتخ    هم. كشور مشخص شوند  

گيـري و   اما بعد از پايان رأي. گيري كنند  كرسي تصميم150هاي پارلمان به     كاهش تعداد كرسي  
كـاري   دسـت  المللي، دولت شوراد نادزه را به      قبل از اعالم كامل نتايج آرا، ناظران خارجي و بين         

 رهبـر مخالفـان دولـت    3»ميخائيـل ساكاشـويلي   «در نتايج و تخلف به سود خود متهم كردند و       
دولت اين تصميم را نپذيرفت و مردم    . اند اعالم كرد كه طرفدارانش در اين انتخابات پيروز شده        

تظاهرات از تفليس به ديگر شـهرهاي گرجـستان كـشيده      . ها رفتند  به دعوت مخالفان به خيابان    
 خواست جلسه جديد پارلمـان را افتتـاح         ، زماني كه شواردنادزه   2003 نوامبر   22شد و در روز     

                                                            
1. Qabala 
2. Eduard Shevardnadze  
3. Mikheil Saakashvili  

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=edward+shovardnedze&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FEduard_Shevardnadze&ei=f1wdT-fwO8ay8QOb89WcCw&usg=AFQjCNGmzmQfg9jgcDsYQEUmEKVFzjtBqw
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=mikhiel+saakashvili&source=web&cd=1&ved=0CDAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FMikheil_Saakashvili&ei=21wdT9qcG4fF8gOK4LyUCw&usg=AFQjCNEpHiZPOA0XxE-B_oRT4MpN1okzgA
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هاي گـل   هاي مخالف با ادعاي غير قانوني بودن اين جلسه، با در دست داشتن شاخه      كند، گروه 
بعـد از  .  و شواردنادزه مجبور به فرار شـد       )14 ، ص 1382،  حيدري(رز وارد صحن پارلمان شدند    

يس و نيروهاي امنيتي از دسـتور       اما پل . اين رويداد وي در كشور وضعيت فوق العاده اعالم كرد         
 براسـاس قـانون اساسـي گرجـستان         1»نينو بورجانـادزه  «وي سرپيچي كردند و رييس پارلمان،       

 اتحــاد ســه گانــه ).101 ، ص1383، اميراحمــديان(موقــت دولــت را در دســت گرفــتشــكل  بـه 
كـه از   ) مانرييس قبلي پارل   (2و زوراب ژوانيا  )  مخالفان رهبر(ميخاييل ساكاشويلي   بورجانادزه،  

انتخابـات  . ياران قبلي شواردنادزه نيز بودند، منجر به سقوط دولت و استعفاي شوارد نادزه شـد     
هاي خود مختـار     جمهوريجز     در سراسر گرجستان به    2004ژانويه  جمهوري در چهارم     رياست

ور جمهـ  ترين رئيس  عنوان جوان  اوستياي جنوبي و آبخازيا برگزار شد و ميخاييل ساكاشويلي به         
گرايــي و  انقــالب گــل رز گرجــستان باعــث تقويــت رونــد غــرب. گرجــستان برگزيــده شــد

   ).p. 17,Chachia  ,2005 (گرايي اين كشور شد آتالنتيك
گران بر اين باورند كه روابـط نزديـك مـسكو و تفلـيس در زمـان شـواردنادزه،                    اكثريت تحليل 

 كه در   صورتي به. را سبب شده است   واكنش سريع واشنگتن و دخالت مستقيم آن در انقالب رنگي           
خطر افتـادن داالن      مشاور ارشد خود را با اخطار در مورد به         3»استيون مان «كمتر از چند هفته، بوش      

-بـاكو « و خـط لولـه گـازي         4» جيحان - تفليس   -باكو  «انرژي شرق به غرب يعني خط لوله نفت         
) وزير امور خارجه وقت آمريكا     (6»رجيمز بيك « به گرجستان فرستاد و پس از آن         5» ارزروم -تفليس

، شبان فاريابي(به گرجستان سفر كرد و ضرورت يك انتخابات پارلماني آزاد و منصفانه را ياد آور شد
 بـه خواسـت     2003 نيز كه تا سال      7»المللي پول  صندوق بين « در اين راستا     ).152-154 ، صص 1387

 هـر  2003داد از بهـار     و دلبازي نشان مي   واشنگتن در اعطاي  وام و كمك مالي به گرجستان دست            
آفرينـي    نقـش  .نوع همكاري بيشتر را به پيشرفت اصالحات اقتصادي در اين كـشور موكـول كـرد               

اي بوده است كه     تأثيرهاي وي به گونه   «.  سفير آمريكا در تفليس قابل توجه است       8ريچارد مايلز 
بار و   مصيبت«ها روسيه به سفير        رسانه يا به تعبير  » برانداز«، آن را سفير     پس از بحران گرجستان   

                                                            
1. Nino Burjanadze   
2. Zurab Zhvania  
3. Steven Mann 
4. Baku - Tbilisi – Ceyhan (BTC) 
5. Baku - Tbilisi – Erzurum (BTE) 
6. James Baker 
7. International Monetary Fund (IMF) 
8. Richard Miles  

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=Nino+Bvrjanadz%C2%B7h&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FNino_Burjanadze&ei=U2QdT-SvK-zq0QGLkcHSCw&usg=AFQjCNFA8VuCUJIgDO33uI76x_ezKz4aTw
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=Nino+Bvrjanadz%C2%B7h&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FNino_Burjanadze&ei=U2QdT-SvK-zq0QGLkcHSCw&usg=AFQjCNFA8VuCUJIgDO33uI76x_ezKz4aTw
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=Zurab+Zhvania+Georgian+Parliament&source=web&cd=5&ved=0CEAQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.armeniapedia.org%2Findex.php%3Ftitle%3DZurab_Zhvania&ei=ml4dT7qOIdGg8gO8-4W0Ag&usg=AFQjCNFr3YyrZY7sINSrIFfKWmIaJcawyA
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=Zurab+Zhvania+Georgian+Parliament&source=web&cd=5&ved=0CEAQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.armeniapedia.org%2Findex.php%3Ftitle%3DZurab_Zhvania&ei=ml4dT7qOIdGg8gO8-4W0Ag&usg=AFQjCNFr3YyrZY7sINSrIFfKWmIaJcawyA
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=Zurab+Zhvania+Georgian+Parliament&source=web&cd=5&ved=0CEAQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.armeniapedia.org%2Findex.php%3Ftitle%3DZurab_Zhvania&ei=ml4dT7qOIdGg8gO8-4W0Ag&usg=AFQjCNFr3YyrZY7sINSrIFfKWmIaJcawyA
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=%D8%B1%DB%8C%DA%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF+%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%B2+&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FRichard_Miles&ei=MIYnT7u0K43jrAfznJzdAQ&usg=AFQjCNG90KJRUmpFFI2SkvHq65HTr3SnwA
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=%D8%B1%DB%8C%DA%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF+%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%B2+&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FRichard_Miles&ei=MIYnT7u0K43jrAfznJzdAQ&usg=AFQjCNG90KJRUmpFFI2SkvHq65HTr3SnwA
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=%D8%B1%DB%8C%DA%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF+%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%B2+&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FRichard_Miles&ei=MIYnT7u0K43jrAfznJzdAQ&usg=AFQjCNG90KJRUmpFFI2SkvHq65HTr3SnwA
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برخي از كارشناسان روسيه نيز      ).339، ص   1387،  مجيدي و سوري  (» مشهور شده است   1»ناميمون
هاي رنگي در اطراف روسيه را ناشـي از سياسـت خـارجي نادرسـت                دليل اصلي وقوع انقالب   

تحـاد شـوروي ابتـدا       معتقـد اسـت كـه ا       2براي نمونه ديميتـري تـرنين     . دانند گذشته روسيه مي  
پيمانان خود را در اروپاي شرقي و درنهايـت          امپراتوري خارجي خود در جهان سوم، سپس هم       

وي معتقد است كه حوزه تـأثير و نفـوذ مـؤثر مـسكو رو بـه                 . يكپارچگي خود را از دست داد     
كاهش بود و جنگ با گرجستان، اين فرصت را مهيا كرد كه غرب به اين مهـم آگـاه شـود كـه                       

   ).p. 11 ,  2009,Trenin(هاي مورد عالقه روسيه، قابل نفوذ نيست هحوز
 نيز بر اين باورند كه اين تغييرها، كرملين را مجبـور خواهـد              3»آندري ريابف «اي چون    عده

 خود شـده     منجر به اين تحوالت رنگي در كشورهاي همسايه       كرد تا متوجه شود كه روندي كه        
كـرد كـه روسـيه بايـد در انديـشه            ت، بنابراين توصـيه مـي     دشمني عليه روسيه اس   دليل    است به 
هاي طاليي باشد تا روند كنوني و تحوالت ناخوشايند در قفقـاز و آسـياي مركـزي، از                   فرصت

حالت ناپايداري به وضعيت ثبات گذشته بازگردد و مسكو از هيچ كوششي حتي نظامي در اين                
  .وقوع پيوست  به2008كه در اوت  موضوعي .)p. 9), Crown ,2007مسير نبايد دريغ كند

  
   گسترش ناتو به شرقروند

، تصميم آمريكـا بـراي توسـعه نـاتو و           1989 در اروپا بعد از سال       ها  ترين اقدام  يكي از جنجالي  
در . 4پيشنهاد عضويت كامل به سه دشمن قبلي، يعني لهستان، جمهـوري چـك و مجارسـتان بـود                 

 واشنگتن افزايش كشورهاي عضو پيمان ناتو نبـود         ، به هيچ شكل قصد    1989روزهاي پس از  سال      
 1993 در انتخابـات   5»نفـسكي يژير«اما تركيبي از وقايع مانند حـضور و نمـايش شخـصيتي چـون               
ها آن را ناكامي     خواه و آنچه آمريكايي    روسيه، فشارهاي داخلي بر كلينتون از طرف رقباي جمهوري        

كل اين قـاره در يوگـسالوي پيـشين تلقـي كردنـد،             مطلق اروپاييان در ارائه پاسخي اروپايي به مش       
رو در سـال   آمريكا را به اين تصميم متقاعد كردكه اقداماتي را در اين ارتباط انجـام دهـد؛ از همـين             

                                                            
1. Unfortune Ambassador 
2. Dmitri Trenin 
3. Andrei Riabov 

 شكل رسمي بـه عـضويت    در آمريكا، به1377 اسفند 21، در مراسمي در »معاهده واشنگتن «10اين سه كشور براساس ماده      . 4
 .ناتو درآمدند

5. Vladimir Zhirinovsky 
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رسـمي ورود  شـكل   ، آلبرايت به 1999 مارس 12كلي گرفته شد و در      صورت     اين تصميم به   1994
 ).306-307 ، صص1383، بيليس و اسميت(آمد گفتمركزي را به ناتو خوش اعضاي جديد از اروپاي 

طـرح مـشاركت    «با تالش و فشارهاي اين سه كشور براي پيوستن به ناتو بود كه زمينـه بـراي                  
 با اين اقدام    .)74-78، صص   1386يار،    كواليي و تيشه  (گامي آمريكا فراهم شد     با پيش  1»براي صلح 

با عضويت كشورهاي لتـوني، اسـتوني،   . دعملي، ناتو توسعه به سمت شرق را آغاز كرشكل  به  
 كـشور   26، تعداد اعضاي نـاتو بـه        2004ليتواني، بلغارستان، روماني و اسلواكي در دوم آوريل         

در ميان كشورهاي قفقاز جنوبي،  . افزايش يافت و ناتو وارد حوزه جغرافيايي اتحاد شوروي شد         
گرجـستان از   . و ايفـا كـرده اسـت      تري را براي پيوسـتن بـه نـات          و نقش فعال   ها  گرجستان اقدام 

كند و معتقد است كه پيوستن آن        گسترش ناتو و اتحاديه اروپا به منطقه درياي سياه استقبال مي          
عنـوان مـرز جنـوب شـرقي اروپـا را            مشخص امنيت اين حوزه بـه     صورت    ها به  به اين سازمان  

ـ                مقام. كند تضمين مي  اتو بـه تقويـت     هاي گرجي بر اين باورنـد كـه همكـاري گرجـستان بـا ن
تر در كشور، اجراي اصالحات سياسي و اقتصادي، تقويت ساختار دفاعي            كراتيكهاي دم  ارزش

  ). p. 2009,, rKrame (43دو استقرار ثبات و امنيت در اين كشور كمك خواهد كر
 دليل داشتن موقعيت جغرافيايي و همچنين همسايگي آن با درياي سـياه بـراي              گرجستان به 

ونقل انرژي و  عنوان مركز ثقل و داالن حمل گرجستان به.  زيادي  برخوردار است ناتو از اهميت  
از نظـر نـاتو تحقـق حـضور در ايـن كـشور و             . كاال از ناحيه درياي خزر به درياي سياه اسـت         

تواند مانند مرز جديد ناتو عمـل كنـد          عنوان حائل امنيتي مي    كشاندن دامنه خود به اين منطقه به      
 سـپتامبر، ايـن     11پـس از وقـايع      . جوار از جمله روسيه كنترل داشته باشد         هم تا بر امور مناطق   

، وظايف و راهبرد نـاتو      ها  اي در هدف   اهميت براي ناتو بيش از پيش آشكار شد و تحول عمده          
ها در اين منطقه را در دستور كـار اصـلي    ناتو براي رسيدن به منافع خود حل مناقشه  . ايجاد شد 

ترين شرط پيوستن هر كشور به اين سازمان، نداشتن هرگونـه            ين كه مهم  ضمن ا . خود قرار داد  
گرجستان نيز با هدف برقراري صلح، ثبـات، امنيـت و اسـتفاده از كـارت                . مناقشه داخلي است  

است و ) اتحاديه اروپا و ناتو (2 آتالنتيكي–دنبال پيوستن به ساختارهاي ارو  شدت به اروپايي به 
نظـر بـه    «در ايـن راسـتا و       . اين كشور در ذهن سياستمداران آن است      اين موضوع بيانگر منافع     

                                                            
1. Partnership for Peace Program(PFP) 
2. Euro - Atlantic 
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 نماينده ويژه خود در حوزه قفقاز جنـوبي         2004اهميت گرجستان بود كه دبير كل ناتو در سال          
  ).57 ، ص1387، فغاني(»را منصوب كرد

عنوان دروازه ورودي قفقاز، راهبرد سياست خـارجي و امنيتـي خـود را در               گرجستان نيز به  
 هـستند كـه      هاي تفليس بر اين عقيده     مقام. كند الب پيوستن به ناتو و اتحاديه اروپا تعريف مي        ق

شـود، بلكـه امنيـت ايـن كـشور           عضويت در ناتو نه تنها اعتباري براي اين كشور محسوب مي          
 آن، ميزان ثبات سياسـي      دنبال  پذير را در مقابل روسيه تضمين خواهد كرد و به          كوچك و آسيب  

نخستين گام ناتو   . يابد كراسي توسط غرب افزايش مي     با حمايت از روند گسترش دم      جامعهدر  
در مورد گسترش به سمت كشورهاي اروپاي شرقي از جمله قفقاز جنـوبي بـه نشـست سـران          

 1»شوراي همكاري آتالنتيك شمالي «1991در دسامبر . گردد  بر مي1991ناتو در لندن در ژوئيه 
  .  ميان ناتو و كشورهاي شريك تأسيس شدعنوان يك ابزار همكاري به

ايجـاد ايـن شـورا،      . عنوان آغاز همكاري بين ناتو و گرجستان به ثبـت رسـيد            اين تاريخ به  
تر با اعضاي پيمـان ورشـو، از         نخستين تغيير سازماني در درون ناتو بود كه به همكاري نزديك          

عنـوان   ل افتتاح شد و به     سفارت گرجستان در بروكس    1993در سال   . جمله گرجستان منجر شد   
الزم به ذكر است كه با تصويب برنامه مشاركت . فعاليت خود را آغاز كرد 2»افسر رابط با ناتو«

، گرجستان از اولين كشورهاي منطقه بود كه بـه          1994در سال   نشست  براي صلح توسط سران     
د و يك سال بعد      برنامه مشاركت انفرادي خود را به ناتو تسليم كر         1996آن پيوست و در سال      

بنـابراين  .  را تـصويب كـرد  3»سوفا«نامه وضعيت نيروهاي موسوم به     پارلمان گرجستان موافقت  
هـا قـرار گرفتـه و        همكاري با ناتو از هنگام به قدرت رسيدن ساكاشويلي در دستور كار گرجي            

  .گردد  باز مي1990پيشينه آن به اوايل دهه 
پردازنـد كـه گـسترش نـاتو بـه شـرق غيـر               يدگاه مي  كرملين به بيان اين د     هاي  اين كه مقام  

اي از   كند، خود نـشانه     آتالنتيكي كمك نمي   –ضروري است و اين مسئله به افزايش امنيت ارو          
 گـسترش نـاتو بـه حيـات         برابـر چالش ناتو در اين حوزه و بيانگر موضع خصمانه روسـيه در             

هاي نظامي   ان ايجاد پايگاه  روسيه در حقيقت نگر   . خلوت خويش و تحوالت مربوط به آن است       
. جديد، واحدهاي نظامي و تأسيسات يك اتحاد نظامي قدرتمند در اطراف مرزهاي خود اسـت              

                                                            
1. The North Atlantic Cooperation Council (NACC). 
2. Liaison Officer with NATO 
3. The Status of Force Agreement (SOFA) 
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گفتني است كه نگراني روسيه تنها زمـاني شـدت گرفـت كـه در آخـرين دور گـسترش نـاتو،                      
ز نظـر   ا. هاي بالتيك كه در همسايگي روسيه قرار دارند، به نـاتو پيوسـتند             تعدادي از جمهوري  

براي .  دانست 1توان در قالب يك بازي با حاصل جمع صفر         روسيه، حضور ناتو در قفقاز را مي      
هاي ناتو در منطقه در هر شكلي عليه منافع روسيه محسوب  بسياري از بازيگران روسي، فعاليت

ويژه رقيب اصلي روسيه     نوعي پيروزي غرب به    موفقيت انقالب رز در گرجستان كه به      . شود مي
توافـق روسـيه    . شد، نشان از تضعيف قدرت روسيه در گرجستان بود         ني آمريكا محسوب مي   يع

هاي نظامي خود از گرجستان تا سـال         براي خروج نيروهاي نظامي، لجستيكي و برچيدن پايگاه       
هاي نارضايتي مسكو از تفليس بود كه بحث عضويت در ناتو نيز بـه آن                 ، از ديگر نمونه    2008

  . روسي را دو چندان كردهاي مقامافزوده شد و خشم 
طلـب   هاي جـدايي   وسيله رژيم   روسيه اين سياست را در دستور كار خود قرار داده است كه به            

مؤثر عـضويت گرجـستان     صورت    ، به )آبخازيا و اوستياي جنوبي   (در مناطق هدف چون گرجستان    
 درگيـري و مناقـشه      را در ناتو با چالش مواجه كند؛ زيرا يكي از شرايط عـضويت در نـاتو، عـدم                 

نماينده روسـيه در   (2»دميتري روگوزين «از ديگر سو    . داخلي در كشورهاي متقاضي پذيرش است     
 در مورد گسترش دامنه ناتو به گرجستان و عواقب آن بـراي غـرب،               روشندر اظهار نظري    )  ناتو

ت فـشار   كند كه اگر گرجـستان تحـ       وي اشاره مي  . پيش از آغاز جنگ جالب و تأمل برانگيز است        
در آيد روسـيه    ] ناتو[كاران حاكم بر آن، به عضويت آن سازمان          اياالت متحده آمريكا و نو محافظه     

نيز در گرجستان جبران خواهد كرد، چون آبخازيـا و اوسـتياي جنـوبي در عمـل تحـت نظـارت                     
روسيه قرار دارند و اگر گرجستان به عضويت ناتو درآيـد، بـراي هميـشه آن منـاطق را از دسـت                      

       )  p. 8 Hancilova and Frichova ,2008 ,(د داد واهخ
 اين است كه در هـر صـورت   در مجموع نگراني روسيه نسبت به حضور ناتو در گرجستان        

ترديـد راهبـرد دومينـو را نـسبت بـه       تحقق اين امر در حوزه نفوذ و حيات خلـوت خـود، بـي            
در . ناپـذير خواهـد بـود       وسيه جبران آورد و اين مسئله براي ر      هاي ديگر نيز فراهم مي     جمهوري

طلبي در گرجستان و رويارويي نظامي       هايي است كه مناقشه تجزيه     حقيقت با وجود چنين بستر    
اي قفقاز محدود نمانـد و بـه سـرعت           اين كشور با فدراسيون روسيه در سطح زيرسيستم منطقه        

  . جدي روسيه و غرب شدروياروييخود گرفت و سبب  المللي به ابعاد بين

                                                            
1. Zero-Sum Game 
2. Dmitri Rogozen 
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  مسئله كوزوو
 1اي بـه اسـتان ويودينـاي        كه قانون اساسـي يوگـسالوي، اختيارهـاي ويـژه          1974در سال   

 گـسترده   هـاي   در پي سـرخوردگي و اعتـراض      . صربستان داد، وضع سياسي كوزوو پيچيده شد      
نـسبتا    مردم در اين منطقه، همان سال دولت مركزي يوگسالوي با اعطـاي اختيارهـاي داخلـي                 

 نمايندگان پارلمان محلي كوزوو با صدور       1989اما در سال    . وو نيز موافقت كرد   گسترده به كوز  
اسـلوبودان  «بـا روي كـار آمـدن        . اي تأسيس جمهوري مستقل كوزوو را اعـالم كردنـد          اطالعيه

خـود گرفـت و زمينـه بـراي رشـد            اي بـه    در صربستان، بحران كوزوو شكل تازه      2»ميلوسوويچ
هـاي روسـيه از      در حقيقـت حمايـت    . طلبـي فـراهم شـد      يمقاومت منفي و تالش براي جـداي      

اي بـود كـه بـراي        صربستان و مجموعه كشورهاي غربي از كوزوو، نقطه عطـف هـشداردهنده           
آميـز   نخستين بار پس از جنگ سرد، شرق و غرب خود را در دو سوي يـك منازعـه خـشونت                   

، بحـران كـوزوو ابعـاد    1997-98هـاي   آميز ميلوسوويچ در سـال      تحريك هاي  با اقدام . ديدند مي
خود گرفت و زمينه براي دخالت اتحاديه اروپا و ناتو به رهبـري آمريكـا در سـال                   المللي به  بين

  .  فراهم شد و در پي آن هشتمين جنگ بالكان در سده بيستم پايان پذيرفت1999
طعنامـه  گونه مبناي قانوني نداشـته و بـر طبـق ق           روسيه معتقد بود كه ورود ناتو به كوزوو، هيچ         

ناپـذير    ، كـوزوو بخـش جـدايي   1991 شوراي امنيت سازمان ملل متحد، مصوب دهم ژوئـن       1244
المللـي   صربستان معرفي شده است و تالش براي استقالل اين منطقه، نقض آشكار تعهـدهاي بـين               

ناآرام كـه در ايـن        درنهايت پس از فراز و فرودهاي فراوان و تحوالت گسترده در اين منطقه              . است
 اسـتقالل   2008 فوريـه    18شـكل رسـمي در         پرداختن به آن نيست، پارلمان كوزوو به       زمانوشتار  ن

كشور و ار جمله آمريكـا و اتحاديـه اروپـا     50الم كرد كه با استقبال بيش از       سياسي اين استان را اع    
  .مواجه شد

ه هـاي غـرب در بالكـان در دور          و سياسـت   صربستان مخالف اقدام عليه     90روسيه در دهه    
هـر  . يافـت  دليل ضعف شديد آن اهميـت نمـي        پس از يوگسالوي بود، اما مواضع اين كشور به        

يوگسالوي نقش فعالي را ايفا كرد، اما تنهـا         در قلمرو پيشين    دادن به جنگ      چند روسيه در پايان   

                                                            
1. Viodina 
2. Slobodan Milosevic  

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=serbian+president+slobodan+Milosevic&source=web&cd=4&ved=0CEAQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.britannica.com%2FEBchecked%2Ftopic%2F383076%2FSlobodan-Milosevic&ei=A2sdT47wOe-60AHph4j1DQ&usg=AFQjCNExHJx_IPkSP6t5tFvXb6IOBgTkqQ
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=serbian+president+slobodan+Milosevic&source=web&cd=4&ved=0CEAQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.britannica.com%2FEBchecked%2Ftopic%2F383076%2FSlobodan-Milosevic&ei=A2sdT47wOe-60AHph4j1DQ&usg=AFQjCNExHJx_IPkSP6t5tFvXb6IOBgTkqQ
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هاي نظارتي و اداري آن       بود كه مسئوليت   1عضو گروه تماس سازمان ملل متحد در امور كوزوو        
سـازي   ها از فراينـد تـصميم      هاي غربي سلب شد و در عمل روس        منطقه از سوي دولت   بر اين   

هاي گذشته، روسيه عالوه بر كوشـش جهـت          در سال . براي اداره اين منطقه كنار گذاشته شدند      
هاي نفوذ در بالكان از راه جلب رضايت بلگراد، از تأثير و پيامـد دومينـوي اعـالم                   حفظ روزنه 

توان دو نـوع معيـار متفـاوت بـراي حـق              نگراني كرده و معتقد است نمي      استقالل كوزوو ابراز  
هـاي   ها در نظر گرفت و با اعالم اسـتقالل كـوزوو خـارج از چـارچوب                تعيين سرنوشت ملت  

  .توان تمايالت گريز از مركز مناطق مشابه را مهار كرد المللي، نمي قانوني و بين
 و  2»پان اسالوي «سئله كوزوو به آرمان     ها حضور جدي روسيه در م      اگرچه در برخي تحليل   

شود، اما با توجه به التـزام پـوتين بـه            تعهدهاي تاريخي آن در رهبري جامعه اسالوي تعبير مي        
» اتحاد اسـالوي  «گرايانه و غير ايدئولوژيك در سياست خارجي و ابهام در مفهوم             رويكرد عمل 

 كامـل غيرقابـل تحقـق اسـت،     شـكل  كه حتي در روابط روسيه با اوكراين و روسيه سفيد نيز به      
رسد كه رويكرد كرملين به اين موضوع از اين منظر قابل تفسير نباشـد و تأكيـد                  نظر مي  چنان به 

عنوان دليلي براي حمايت روسـيه از صربـستان تنهـا            بر پيوندهاي نژادي، تاريخي و فرهنگي به      
  .صورت قضيه و باطن آن مرتبط با مسئله ديگري است

ها، رويكرد روسيه به اين مسئله، به تالش اين كشور بـراي             در برخي تحليل   از سوي ديگر    
شود كه   در اين ديدگاه بر اين نكته تأكيد مي       . شود حفظ حوزه نفوذ آن در بالكان نسبت داده مي        

مسكو جذب كشورهاي حاضر در حوزه نفوذ سنتي خود از سوي آمريكا و كشورهاي اروپايي                
 ايجاد مانع در مسير تحقق آرمان قدرت بزرگ روسـيه و پيگيـري              نوعي در نهادهاي غربي را به    

رسـد   نظـر مـي    امـا بـه   . دانـد  اين كشور از سوي غرب در قالبي جديد مي        » در برگيري «سياست  
مرتبط ساختن رويكرد روسيه به مسئله كوزوو به انگيزه احياي حـوزه نفـوذ آن در بالكـان نيـز               

هاي نفوذ گذشته    تين احيا و تحكيم حضور در حوزه      هر چند در دوره پو    . خالي از اشكال نباشد   
هاي جديد و با سازوكارهاي بيشتر ژئواكونوميك پيگيري شده بـود؛ امـا بـا توجـه بـه                     به روش 

                                                            
جمهـور     نماينده ويژه سازمان ملـل متحـد و رئـيس          -آرتي آهتيساري : گروه تماس سازمان ملل متحد در امور كوزوو  شامل         . 1

از ناكـامي در     به همراه كشورهاي روسيه، آمريكا، آلمان، انگلستان، فرانسه و ايتاليا بود كـه پـس                 -پيشين فنالند در امور كوزوو    
 اعالم  2007شكل رسمي در دسامبر        پايان آن را به    - وزير امور خارجه وقت آمريكا       –هاي تعريف شده، كاندوليزا رايس        هدف
 .كرد

2. Pan Slavic 
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گرايـي در بـسياري از       تحول مفهوم حوزه نفوذ، منافع مبهم آن در عصر حاضر، رويكـرد غـرب             
هاي ايـن كـشور      توان تالش   غرب، نمي   مسكو در ارائه الگويي برتر در برابر       ناتوانيها و    صرب

صورت مستقيم به احيا و تقويت حـوزه نفـوذ آن در              در اين مورد و رويارويي با واشنگتن را به        
  .تواند هدفي جنبي باشد بالكان معطوف دانست؛ هر چند مي

توان بدون توجه كامل بـه        رسد حضور جدي روسيه در اين موضوع را مي         نظر مي  رو به  از همين 
الملـل،    مسئله، تالش آن براي احياي جايگاه از دست رفتـه خـود در عرصـه سياسـت بـين                   ماهيت

مخالفت روسيه  . الملل دانست  هاي بزرگ و مشاركت در مديريت امور بين        بازگشت به جمع قدرت   
توان مخالفت با محصور شدن آن در مرزهاي جغرافيايي خـود و بـه بـازي                با استقالل كوزوو را مي    

مقاومت مـستقيم در برابـر تـالش آمريكـا و           . الملل دانست  ر در مديريت امور بين    نگرفتن اين كشو  
 شاخصي بود كه روسـيه بـا تمركـز          هاي  اتحاديه اروپا براي اعالم استقالل كوزوو، از جمله موضوع        

هاي خارجي گوشزد كند و      فعال بر آن سعي كرد ارتقاي موقعيت خود در عرصه جهاني را به طرف             
امـا بـا    . اي مهم در تركيبات و معـادالت جهـاني معرفـي كنـد             يك بازيگر فرامنطقه  عنوان   خود را به  

شكست در اين عرصه و كاهش اعتبار و منزلت اين كشور، بحران گرجستان فرصتي بود تـا بـا بـه                     
هاي جهـاني و   نمايش گذاشتن خواست و اراده خود، دستيابي به جايگاهي مناسب در فرايند رقابت            

بنابراين بحران كوزوو را    . را تثبيت كند  » قدرت بزرگ جديد  «عنوان يك    شور به بهبود موقعيت اين ك   
  .عنوان يك متغير وابسته در جنگ روسيه و گرجستان مهم دانست توان به مي

  
  اي هاي امنيتي منطقه نقش سازمان

گرايانه اياالت متحده آمريكا، سـبب       تر شدن رويكردهاي مداخله    پايان جنگ سرد و پر رنگ     
اي باقي نمانند و عالقـه كـشورهاي غربـي بـه پـشتيباني از                 اي، منطقه   هاي منطقه  درگيريشد تا   

هـاي بـزرگ     تا هنگـامي كـه قـدرت       .اي چشمگير افزايش يابد    اي خود به گونه     طرفداران منطقه 
اي متقابـل و پچيـده ميـان     الملل نيز به نوعي رابطـه  گرايي دارند، در سياست بين   توانايي مداخله 

از آن رو كـه از ديـدگاه   . اي ادامـه خواهـد يافـت    ي، جهاني و هر چه بيشتر منطقـه    عوامل داخل 
ها  الملل سرشتي آنارشيك دارد و از ديگر سو، جغرافيا نيز خود را بر دولت   گرايي، نظام بين   واقع

هـا   كنـد، دولـت    از نظر قرار گرفتن آنها در يك منطقه ويژه و در ميان چند همسايه تحميل مـي                
از طرفـي تهديـد و      . اي آزاد باشـند، ملـزم هـستند         هاي منطقه   در گزينش همكاري   بيش از آنكه  
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عملكرد كشورهاي قدرتمند كه در سده بيست و يكم همچنان روحيه استعماري خود را حفـظ                
  . ها است اي دارد كه مهار كردن آنها فراتر از توان دولت اند، چنان ابعاد گسترده كرده

كند كه هر چه بيشتر در جهت حفظ امنيت و تماميت ارضي             ير مي ها را ناگز   اين واقعيت، دولت  
بـه هرانـدازه نظـام      . اي پيش رونـد     ويژه در سطح منطقه    هاي چندجانبه به   سوي همكاري  خويش، به 

هاي مسلط نيز بيشتر خواهد بود       گري قدرت  جهاني از تمركز بيشتري برخوردار باشد، ميزان مداخله       
اي  كمتر و ميانه، اقتدار كمتـري در شـكل بنـدي رفتارهـاي منطقـه          و در نتيجه كشورهايي با قدرت       

با توجه به چنين چارچوب مفهومي، روسيه چندان قادر به تأثيرگذاري بر حوادث و . خواهند داشت
رو گرجستان با حمايت واشنگتن به عـضويت در          اي خود نبوده است و از همين        رويكردهاي منطقه 

سازي با هدف     واگرايانه از روسيه و همچنين در راستاي منزوي        يها  اي با هدف    چندين پيمان منطقه  
از آن ميان . هاي روسيه درآمده است هاي ناشي از دخالت جلوگيري از گسترش جغرافيايي كشمكش

  . اشاره كرد2»ترابوزان« و 1»گوام«صورت مشخص به دو پيمان  توان به مي
  
   اتحاديه گوام-الف

 1997هاي پاياني سال     جمهور اوكراين در ماه     رئيس 3»د كوچما لئوني«اتحاديه گوام به ابتكار     
در حاشيه نشست سران اتحاديه اروپا در استراسبورگ با حضور كشورهاي گرجستان، اوكراين،      

هاي اقتصادي اعضا و تأمين امنيـت        جمهوري آذربايجان و مولداوي با هدف گسترش همكاري       
خود گرفت و با خروج جمهـوري        به امنيتي به  تدريج جن   ن پيمان به  اي. خطوط نفتي شكل گرفت   

گيري  زمان با كناره آذربايجان و گرجستان از پيمان امنيت دسته جمعي و عضويت ازبكستان، هم       
باشـگاه  «آن كشور از پيمان امنيت دسته جمعي و همكاري گسترده آن با ناتو، اتحاديه گوام بـه                  

، ص  1389كـواليي،   (بـديل شـده اسـت      ت 4سـود   روسيه و جامعه كشورهاي مستقل هم     » ناراضيان
هايي از تهديد انقالب رنگي در كشور خويش         بردن به نشانه    هر چند ازبكستان با پي     .)231-230

 خـود را بـه       از اين پيمان خارج شد، اما همچنان اين اتحاديه پا برجا ماند و نـام               2003در سال   

                                                            
1. GUAM 
2. Trabzon 
3. Leonid Kuchma 
4. Commonwealth of Independent States (CIS) 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=CIS&source=web&cd=1&ved=0CCcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FCommonwealth_of_Independent_States&ei=6IsnT4bJGMTtrAe48NGqAQ&usg=AFQjCNEpcq0hvRtaBFOMFwKhU0dEPDqjNg
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=CIS&source=web&cd=1&ved=0CCcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FCommonwealth_of_Independent_States&ei=6IsnT4bJGMTtrAe48NGqAQ&usg=AFQjCNEpcq0hvRtaBFOMFwKhU0dEPDqjNg
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ــراي دم« ــر داد» كراســي و توســعه اقتــصاديســازمان گــوام ب ــر كــل گــودب. تغيي ــري «م اي وال
  .ستيزي در اين اتحاديه كم و بيش حكمفرما است هاي روس  است و نگرش1»چچالشويلي

  
   پيمان ترابوزان-ب

 در ترابـوزان    2001 نظامي سه جانبه است كـه در سـال           –پيمان ترابوزان يك پيمان مهم امنيتي       
دزه و احمـد نجـدت سـزر،        اف، ادوارد شـواردنا    تركيه در كناره درياي سياه به امضاي حيـدر علـي          

 11ايـن پيمـان پـس از رويـدادهاي          . جمهور جمهوري آذربايجان، گرجستان و تركيه رسيد       رؤساي
سپتامبر، با پشتيباني واشنگتن براي پوشش دادن منطقه قفقاز جنوبي از ديد امنيتي شكل گرفت و هر   

ه اعالم شد، اما اين پيمان نيز يافت چند هدف از برپايي آن مبارزه مشترك با تروريسم و جرايم سازمان
ايـن  «. مانند پيمان گوام براي جلوگيري از گسترش نفوذ روسيه و ايران در منطقه شكل گرفته است               

 ساله ارمنستان با روسيه به همراه واگذاري پايگاه نظامي به اين كشور 25طرح پس از قرارداد نظامي 
مين راستا اياالت متحده آمريكا و تركيـه در         در ه . در نزديكي مرز ارمنستان با تركيه صورت گرفت       

يك طرح مشترك نسبت به نوسازي نيروهاي نظامي گرجستان و تقويت مرزهـاي ايـن كـشور بـا                   
  ). 151، ص 1382 حيدري،(»يكديگر همكاري كردند

  
  هاي نظامي روسيه در گرجستان پايگاه

ه استقالل گرجـستان،    يكي ديگر از مسائل مورد اختالف ميان مسكو و تفليس از اوايل دور            
ها با اشاره به اينكه در       روس. نشيني كامل نيروهاي روس از اين جمهوري بود        درخواست عقب 

هاي نظـامي دريـاي سـياه و     گرجستان منافع حياتي راهبردي دارند، ادامه حضور خود در پايگاه 
 از ايـن    دانـستند و عـدم تمايـل خـود را بـه خـروج              ناپذير مي  ديگر نقاط گرجستان را اجتناب    

همين نيروها بودند كـه جنـگ افـزار و          . نددكر هاي گوناگون توجيه مي    داليل و بهانه   ها به  پايگاه
 قرار دادند و در ژانويـه       2»تنگيز كيتوواني «سالح در اختيار گارد ملي به رهبري شخصيتي چون          

  .را سرنگون كردند) جمهور گرجستاننخستين رئيس  (3»گامساخورديا« حكومت 1993

                                                            
1. Valeri Chechelashvili 
2. Tengiz Kitovani  
3. Zviad K. Gamsakhurdia 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=Valeri+Chechelashvili+GUAM&source=web&cd=7&ved=0CE4QFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.irandefence.net%2Farchive%2Findex.php%2Ft-33606.html&ei=sGwdT-28D-PE0AHTuKXPCw&usg=AFQjCNGo6hFx5TN6sOfGo9o_Q1TVGTnm_g
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=Valeri+Chechelashvili+GUAM&source=web&cd=7&ved=0CE4QFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.irandefence.net%2Farchive%2Findex.php%2Ft-33606.html&ei=sGwdT-28D-PE0AHTuKXPCw&usg=AFQjCNGo6hFx5TN6sOfGo9o_Q1TVGTnm_g
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=National+Guard+of+Georgia+Tengiz+Kitvani&source=web&cd=3&ved=0CDAQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpages%2FTengiz-Kitovani%2F119976194714592&ei=w28dT9SgJYje8QO8y-GTCw&usg=AFQjCNGUc7OsljA7aeuaHgoUiw6GAtcGFw
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=National+Guard+of+Georgia+Tengiz+Kitvani&source=web&cd=3&ved=0CDAQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpages%2FTengiz-Kitovani%2F119976194714592&ei=w28dT9SgJYje8QO8y-GTCw&usg=AFQjCNGUc7OsljA7aeuaHgoUiw6GAtcGFw
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=National+Guard+of+Georgia+Tengiz+Kitvani&source=web&cd=3&ved=0CDAQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpages%2FTengiz-Kitovani%2F119976194714592&ei=w28dT9SgJYje8QO8y-GTCw&usg=AFQjCNGUc7OsljA7aeuaHgoUiw6GAtcGFw
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هـاي مـسلح مخـالف       عنوان مخـزن تـداركات بـراي گـروه          ها، به مانند گذشته به     پايگاهاين  
حكومت مركزي گرجستان مورد استفاده قرار گرفتند كه از درآميختن كامل با ارتـش ملـي نيـز                  

گام ديگري كه مـسكو     . كردند و از اين نظر سخت باعث نگراني شوارد نادزه شد           خودداري مي 
.  محقق شد  1994جستان برداشت با سفر يلتسين به تفليس در سال          براي افزايش حضور در گر    

اين امر از آن جهت روي داد كه اقتصاد ورشكسته گرجستان نيازمند تعامـل بـا روسـيه بـود و                     
روسـيه  . دست آوردن درآمد ارزي شد     هاي نظامي به روسيه براي به      ناگزير از اجاره دادن پايگاه    
 2»آخالكـاالكي « شهر تفليس، يك تيپ مكانيزه در منطقه         1»يوازيان«يك پايگاه هوايي در ناحيه      

 سه شـعبه در     3»باتومي«تيپ موتوريزه مستقر در     . مستقر كرد » باتومي«و يك تيپ موتوريزه در      
  ).pp. 128   2004,,Sushko-129( داشت6»يبندر پوت« و 5»گودائوتا«، 4»سوخومي«شهرهاي 

، يك پايگاه دريايي در بندر پـوتي بـا هـدف         1994براساس مفاد اين قرارداد، در پايان سال        
 نيز گرجستان سه پايگاه نظـامي       1995در سپتامبر   . استقرار ناوگان دريايي درياي سياه ايجاد شد      

در مقابـل مقـرر شـد روسـيه از آبخازهـا حمايـت       . اتحاد شوروي را در اختيار روسيه گذاشت     
. مـت مركـزي تفلـيس كوشـش كنـد         نكرده و در راه برقراري صلح و پيوستن آبخازيا بـه حكو           

  . تصويب نرساند پارلمان گرجستان اين موارد را تصويب كرد، اما پارلمان روسيه هرگز آن را به
ديـد بـا ادامـه حـضور      مـي  گرجستان پس از اين ناكامي بزرگ كه خود را بازنده اين ماجرا

اديـه اروپـا، فـشار      هاي گرجستان و با حمايت نـاتو و اتح         نيروهاي روسي در مرزباني و پايگاه     
با اين استدالل كه با فروپاشي اتحـاد  . ها بيشتر كرد خود بر روسيه را مبني بر برچيدن اين پايگاه      

. هاي نظامي ناقض حاكميت گرجـستان اسـت     شوروي و انحالل پيمان ورشو، وجود اين پايگاه       
ول، روسـيه    در استانب  1999بر همين اساس در نشست سازمان امنيت و همكاري اروپا در سال             

هاي خود در گرجـستان را تخليـه كنـد بـه شـرط آنكـه                  پايگاه 2005پذيرفت كه تا پايان سال      
امـا بـا روي كـار آمـدن ساكاشـويلي در      . گرجستان آنها را در اختيار دولت ديگري قرار ندهـد        

هـا و رفـتن نيروهـاي روسـي از           گرجستان، اين كشور خواستار تخليه هـر چـه زودتـر پايگـاه            
المللـي از ناحيـه نـاتو،         بر اثـر فـشارهاي بـين       2006درنهايت اين مهم در سال      . دگرجستان ش 

                                                            
1. Vaziani 
2. Akhalkalaki 
3. Batumi 
4. Sokhumi 
5. Gudauta  
6. Port of Poti  
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ــه  ــا ب ــا و آمريك ــه اروپ ــوع پيوســت اتحادي ــديان،(وق ــان و )4، ص 1383 اميراحم ــدم اطمين  و ع
  .سرخوردگي دو كشور در مورد يكديگر، سير صعودي خود را حفظ كرد

  
  آفريني مسائل ژئواكونوميك نقش

كنندگان انرژي دنيا است، همواره از ضعف ژئـوپليتيكي         ترين مصرف  رگاروپا كه يكي از بز    
) تأمين و انتقال انرژي   (كند و امنيت انرژي      ناشي از وابستگي به انرژي روسيه احساس خطر مي        

روسيه نيز قصد دارد انحصار انرژي اروپا را        . هاي اتحاديه اروپا است    ترين دغدغه  يكي از اصلي  
المللي اسـت، نـزد خـود نگـه          هاي بين  زني  اين كشور در عرصه چانه     كه يك امتياز بزرگ براي    

منطقه قفقاز جنوبي و سـه كـشور گرجـستان، جمهـوري آذربايجـان و ارمنـستان كـه تـا                     . دارد
هاي اروپا و آمريكـا بـراي        ترين گزينه  حدودي داراي نقش ميانه و ترانزيتي هستند، يكي از مهم         

 گاز است كـه بيـرون از نظـارت و دسترسـي مـستقيم               تأمين انرژي و عبور خطوط لوله نفت و       
  . روسيه قرار دارند

 –قرار گرفتن منطقه قفقاز شمالي در تركيب فدراسيون روسيه، بر اهميت اقتصادي و امنيتي   
اين كشور همچون پل ارتباطي انرژي قادر است منابع نفت و گـاز             . نظامي گرجستان مي افزايد   

. ركزي را از راه تركيه و درياي سياه به اروپـا منتقـل كنـد              آذربايجان و حتي آسياي م    جمهوري  
ويژه از اين نظر براي آمريكا و اروپا اهميـت دارد كـه از وابـستگي آنهـا بـه                     مسير گرجستان به  

روسـيه كـه دومـين       .كاهد  مي ،مسيرهاي روسيه و ايران كه روابط چندان خوبي با غرب ندارند          
ستان است، بيش از يك چهارم منابع شناخته شـده          صادركننده بزرگ نفت در جهان پس از عرب       

 )International Energy Agencyرا نيز در دسـت دارد )  تريليون فوت مكعب1700(گاز جهان

(IEA), 2008)(،    كنـد  و اروپا نزديك به يك چهارم گاز مورد نياز خـود را از روسـيه وارد مـي .
 نظر داشتن منابع اثبات شده نفت خام جهان در رده هشتم جهـاني قـرار                همچنين اين كشور از   

 جيحان –  تفليس    - ارتباط پروژه خط لوله باكو     ).52، ص   1387 يزداني و تويسركاني،  (گرفته است 
هاي غرب و آمريكا در منطقه محسوب شده و نقـش راهبـردي         ترين پروژه  عنوان يكي از مهم     به

دهي ترتيبـات امنيتـي منطقـه آسـياي          هاي ديگر در حوزه قفقاز، در شكل       اين خط لوله و پروژه    
عنـوان يكـي از مـسيرهاي مهـم و         ن را بـه   صرفه نبودن آن، گرجستا    مركزي و قفقاز، با وجود به     

با وقوع انقالب رز در گرجستان، تحوالت ايـن         . اصلي اين خط لوله داراي اهميت خاصي كرد       

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=IEA&source=web&cd=1&ved=0CCQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iea.org%2F&ei=LI4nT4eiJYXUrQeWzsHUAQ&usg=AFQjCNGDGUaBa4cBjdA9idj7C5yUhvUlcA
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از .  تفلـيس رو بـه تـاريكي نهـاد         –نفع غرب به چرخش درآمد و روابط مسكو          خط لوله نيز به   
اصلي اين پروژه هاي عظيم     رو و با توجه به مسائلي كه مطرح شد روسيه كه خود را بازنده                اين

ديد، بنابراين همـواره     دانست، بيش از همه گرجستان را مقصر اين ناكامي خود مي           اقتصادي مي 
 با اين وجود ايـران      .داند هاي خود را از قبل اين ماجرا متوجه تفليس مي           و بدبيني  ها  بيشتر اتهام 

انكارناپذير انتقال نفـت و گـاز       با توجه به جايگاه جغرافيايي خود، به عنوان يك گزينه مناسب            
  ).130، ص 1388گودرزي، (اين منطقه به بازارهاي مصرف مطرح است

  
  نتيجه 

جهان غرب پس از فروپاشي اتحاد شوروي با روسيه در شأن و جايگاه             هاي    نظر به آنكه اقدام   
ادي طور كامـل ابعـ      اين كشور نبود، رفتار مسكو نسبت به تحوالت پيراموني و سياست خارجي به            

از ميان مسائل گوناگون مطرح در روابط روسيه و غرب، دو موضـوع             . خود گرفته است   واكنشي به 
هـاي جـدا شـده از اتحـاد          اسـتقالل جمهـوري   : اند از اهميت و حساسيت بيشتري برخوردار بوده      

شود  در ارتباط با ناتو سه تحول اساسي مشاهده مي        .  ناتو و بحث گسترش آن     هاي  شوروي و اقدام  
بمباران نيروهـاي صـرب، تجديـدنظر در        . ستيزي در روسيه كمك كرده است      ه سياست غرب  كه ب 

از . مفهوم راهبردي ناتو براي اقدام در وراي مرزهاي كشورهاي عضو و دخالـت نـاتو در كـوزوو                 
دست دادن تعريفي تازه از      همين رو پس از يك دهه، روسيه با كنار گذاشتن سياست انقباضي و به             

اي  هاي نفوذ و همچنين نگرشي جديد از آيـين امنيـت ملـي، چهـره               ها و حوزه   يتها و اولو    هدف
 هـاي  عـالوه بـر اقـدام   . هـاي غـرب نـشان داد    ويـژه دولـت   متحول از روسيه را به جهانيـان و بـه   

آميز گرجستان در همسايگي روسيه، آنچه واكنش سخت روسـيه در اوسـتياي جنـوبي را                  تحريك
رضايت مسكو و بلگراد و پشتيباني آمريكا و اتحاديه اروپـا از              بي سبب شد، اعالم استقالل كوزوو    

هـر چنـد گرجـستان    . هاي شديد اين دو كشور، به شناسايي كوزوو انجاميـد  آن بود كه با مخالفت  
علت داشتن شرايط مشابه در آبخازيا و اوستياي جنوبي با استقالل كوزوو موافقت نكرد، اما اين                 به

  .فرو خورده مسكو را فرو نشاندبه تنهايي نتوانست خشم 
 آمريكا و   رفتن به طرف     بنابراين با نگاهي كلي به تحركات گرجستان در واگرايي از روسيه و             

 جهان غرب مانند كشاندن دامنه ناتو و اتحاديه اروپا به شرق، پشتيباني از              هاي  اروپا و همچنين اقدام   
چـك و لهـستان، ناكـام گذاشـتن روسـيه در            هاي رنگي، برپايي سامانه پدافند موشـكي در          انقالب
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عنوان يك كنش، مـسكو را      هاي اقتصادي نفت و گاز و خطوط لوله و مسائلي از اين دست، به               طرح
توان   مي جيمز روزنا در سياست خارجي،» طرح پيوستگي «در چارچوب مدل    . وادار به واكنش كرد   

 گفت، كه متضمن رفتار خارجي يك       »العملي پويش عكس «به اقدام اخير مسكو در اوستياي جنوبي        
  . گويي به يك درونداد از خارج است بازيگر به مقتضاي پاسخ
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