
 
  
 
 
 

  نزديكي فرهنگي، تنش هاي ژئوپوليتيك

  گرجستان، دغدغه روسيه

از يك سال پيش، دو جناح آشتي ناپذير متقابال يكديگر را به مهره مسكو بودن متهم نموده و با 

اكتبر، كه با  ٢مردم اميدوارند كه انتخابات محلي 

اين در حالي است كه مسئله 

ابطه دوگانه اي با همسايه شمالي 
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نزديكي فرهنگي، تنش هاي ژئوپوليتيك

گرجستان، دغدغه روسيه

  

  روزنامه نگار، فرستاده ويژه لوموند ديپلوماتيك

از يك سال پيش، دو جناح آشتي ناپذير متقابال يكديگر را به مهره مسكو بودن متهم نموده و با 

مردم اميدوارند كه انتخابات محلي .  هم در مجلس گرجستان حضور نمي يابند

اين در حالي است كه مسئله .  نظارت اتحاديه اروپا سازماندهي شده، از شدت بحران بكاهد

ابطه دوگانه اي با همسايه شمالي روسيه بر صحنه سياسي گرجستان سنگيني مي كند و جامعه ر
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هم در مجلس گرجستان حضور نمي يابند

نظارت اتحاديه اروپا سازماندهي شده، از شدت بحران بكاهد
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بنا شده را ترك  -فرزند گرجستان

مي شود، توقف  نگهداريكوچك، كه توسط دو پليس گرجي 

!  يدئهيچ چيز نگو«: ناتيا جاالبادزه، مردم شناس دانشگاه تفليس كه راهنماي ما است زيرلب مي گويد

او كارت شناسايي اش را ارائه مي كند و پليس 

سربازان روسي «: م مي شود، او توضيح مي دهد كه

آنجا ابتداي منطقه اي است كه روس ها از سال 

ما وارد منطقه خطرناكي شديم كه پليس گرجستان تنها به ساكنان دهكده 

بخشي از خانواده من در اين منطقه زندگي مي كنند و من جواز 

، اما بسياري از گرجي ها آن را بخشي از 

وجه تسميه آن نشانگر خودداري از شناخت 

درواقع، اوستياي جنوبي مرز 

مشتركي با اوستياي شمالي دارد كه منطقه  اي عضو فدراسيون روسيه است كه ساكنان آن نيز اوستيايي 

، در زمان ايجاد نخستين شكاف ها در امپراتوري اتحاد شوروي، و در حالي كه گرجي 

نيز  ها براي دستيابي به استقالل تظاهرات مي كردند، دو اقليت قومي قفقاز يعني اوستيايي ها و آبخازي ها

ن امر دو جنگ در اوستياي درپي اي

تن و آوارگي  رخ داد كه موجب كشته شدن صدها

بود، نيروي الزم براي غلبه بر ) 

حكومت -از اين هرج و مرج دو پيشا
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فرزند گرجستان – اي بزرگداشت ژوزف استالين تازه شهر گوري و موزه بزرگ آن كه بر

كوچك، كه توسط دو پليس گرجي  پاسگاهكه ناگزير مي شويم جلوي يك 

ناتيا جاالبادزه، مردم شناس دانشگاه تفليس كه راهنماي ما است زيرلب مي گويد

او كارت شناسايي اش را ارائه مي كند و پليس .  »من به آنها مي گويم كه شما اعضاي خانواده من هستيد

م مي شود، او توضيح مي دهد كهوقتي اوضاع آرا.  پس از بررسي آن اجازه عبور مي دهد

آنجا ابتداي منطقه اي است كه روس ها از سال .  كيلومتري اينجا، در آخر اين جاده مستقر هستند

ما وارد منطقه خطرناكي شديم كه پليس گرجستان تنها به ساكنان دهكده .  به زور اشغال كرده اند

بخشي از خانواده من در اين منطقه زندگي مي كنند و من جواز .  را مي دهدهاي مرزي اجازه ورود به آن 

  .»به اين دليل بود كه پليس به ما اجازه عبور داد

، اما بسياري از گرجي ها آن را بخشي از المللي با نام اوستياي جنوبي شناخته مي شود

وجه تسميه آن نشانگر خودداري از شناخت .  مي دانند) كارتلي داخلي(كارتلي 

درواقع، اوستياي جنوبي مرز .  هرگونه مشروعيت درمورد خواست استقالل ساكنان اوستيايي آن است

مشتركي با اوستياي شمالي دارد كه منطقه  اي عضو فدراسيون روسيه است كه ساكنان آن نيز اوستيايي 

، در زمان ايجاد نخستين شكاف ها در امپراتوري اتحاد شوروي، و در حالي كه گرجي 

ها براي دستيابي به استقالل تظاهرات مي كردند، دو اقليت قومي قفقاز يعني اوستيايي ها و آبخازي ها

درپي اي.  خواستار استقالل شده و خشم استقالل طلبان گرجستان را برانگيختند

رخ داد كه موجب كشته شدن صدها) ١٩٩٢ - ١٩٩٣(و آبخازي 

) ١٩٩٢-١٩٩٣(اما تفليس، كه درگير جنگ داخلي خود 

از اين هرج و مرج دو پيشا  .جدايي طلباني كه تا حدي زياد تحت حمايت مسكو بودند را نداشت
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تازه شهر گوري و موزه بزرگ آن كه بر

كه ناگزير مي شويم جلوي يك كرده ايم 

ناتيا جاالبادزه، مردم شناس دانشگاه تفليس كه راهنماي ما است زيرلب مي گويد.  كنيم

من به آنها مي گويم كه شما اعضاي خانواده من هستيد

پس از بررسي آن اجازه عبور مي دهد

كيلومتري اينجا، در آخر اين جاده مستقر هستند ٣در 

به زور اشغال كرده اند ٢٠٠٨

هاي مرزي اجازه ورود به آن 

به اين دليل بود كه پليس به ما اجازه عبور داد.  عبور از آن را دارم

  

المللي با نام اوستياي جنوبي شناخته مي شود اين منطقه از نظر بين

كارتلي  منطقه گرجستاني شيدا

هرگونه مشروعيت درمورد خواست استقالل ساكنان اوستيايي آن است

مشتركي با اوستياي شمالي دارد كه منطقه  اي عضو فدراسيون روسيه است كه ساكنان آن نيز اوستيايي 

، در زمان ايجاد نخستين شكاف ها در امپراتوري اتحاد شوروي، و در حالي كه گرجي ١٩٨٩در سال  . هستند

ها براي دستيابي به استقالل تظاهرات مي كردند، دو اقليت قومي قفقاز يعني اوستيايي ها و آبخازي ها

خواستار استقالل شده و خشم استقالل طلبان گرجستان را برانگيختند

و آبخازي ) ١٩٩١ -١٩٩٢(جنوبي 

اما تفليس، كه درگير جنگ داخلي خود .  گسترده مردم شد

جدايي طلباني كه تا حدي زياد تحت حمايت مسكو بودند را نداشت



 
  
 
 
 

اين حكومت هاي نوپا، كه توسط سازمان ملل متحد به رسميت شناخته نشده اند، امروز تنها به 

مسكو دهها هنگ نيروي نظامي به 

با .  روز، ارتش گرجستان شكست خورد و سربازان روس به تفليس نزديك شدند

او حق ارتش .  نظارت اتحاديه اروپا، كه آقاي نيكوال سركوزي آن را نمايندگي مي كرد، آتش بس برقرار شد

اين دو جنگ، با آن كه .  براي كنترل خط مرزي گرجستان و اوستياي جنوبي و آبخازي را پذيرفت

تلفات چنداني نداشت، بر پيكر گرجستان زخم وحشتناكي بجا گذاشت و اين كشور ازدست دادن اين دو 

اين   .دغيرقابل تحمل تلقي مي كن

درصد  ٢٠ميليون تن در آن سكونت دارند و 

، در گوري، آقاي  پيشروز  يك

داويد چخارتيشويلي مدير تئاتر، كه جواني كم و بيش طغيانگر و مدافع بزرگ آزادي ها است، زماني كه از او 

اين «: درباره مشروعيت احتمالي ساكنان اوستيا و آبخازي براي استقالل پرسش كرديم با لحني تند پاسخ داد
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اين حكومت هاي نوپا، كه توسط سازمان ملل متحد به رسميت شناخته نشده اند، امروز تنها به 

  ).١(لطف كمك اقتصادي و نظامي روسيه سرپا هستند 

  »ديگر بعضي از كلمات را دربرابر دوستان به زبان نمي آورم

مسكو دهها هنگ نيروي نظامي به .  كوشيد اوستياي جنوبي را بازپس بگيرد، گرجستان 

روز، ارتش گرجستان شكست خورد و سربازان روس به تفليس نزديك شدند

نظارت اتحاديه اروپا، كه آقاي نيكوال سركوزي آن را نمايندگي مي كرد، آتش بس برقرار شد

براي كنترل خط مرزي گرجستان و اوستياي جنوبي و آبخازي را پذيرفت

تلفات چنداني نداشت، بر پيكر گرجستان زخم وحشتناكي بجا گذاشت و اين كشور ازدست دادن اين دو 

غيرقابل تحمل تلقي مي كن» قلمرو تاريخي گرجستان«در » اشغالگري روسيه

ميليون تن در آن سكونت دارند و  ٤سرزميني است كه مساحت آن معادل ايرلند است و كمتر از 

  .  

يك.  اين جداسازي آنقدر دردناك است كه هيچ مذاكره اي امكان پذير نيست

داويد چخارتيشويلي مدير تئاتر، كه جواني كم و بيش طغيانگر و مدافع بزرگ آزادي ها است، زماني كه از او 

درباره مشروعيت احتمالي ساكنان اوستيا و آبخازي براي استقالل پرسش كرديم با لحني تند پاسخ داد
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اين حكومت هاي نوپا، كه توسط سازمان ملل متحد به رسميت شناخته نشده اند، امروز تنها به .  زاده شد

لطف كمك اقتصادي و نظامي روسيه سرپا هستند 

  

  

ديگر بعضي از كلمات را دربرابر دوستان به زبان نمي آورم«

  

، گرجستان ٢٠٠٨درماه اوت 

روز، ارتش گرجستان شكست خورد و سربازان روس به تفليس نزديك شدند ٥طي .  آنجا اعزام كرد

نظارت اتحاديه اروپا، كه آقاي نيكوال سركوزي آن را نمايندگي مي كرد، آتش بس برقرار شد

براي كنترل خط مرزي گرجستان و اوستياي جنوبي و آبخازي را پذيرفت روسيه

تلفات چنداني نداشت، بر پيكر گرجستان زخم وحشتناكي بجا گذاشت و اين كشور ازدست دادن اين دو 

اشغالگري روسيه«منطقه را به سان 

سرزميني است كه مساحت آن معادل ايرلند است و كمتر از 

.  از خاك گرجستان است

  

اين جداسازي آنقدر دردناك است كه هيچ مذاكره اي امكان پذير نيست

داويد چخارتيشويلي مدير تئاتر، كه جواني كم و بيش طغيانگر و مدافع بزرگ آزادي ها است، زماني كه از او 

درباره مشروعيت احتمالي ساكنان اوستيا و آبخازي براي استقالل پرسش كرديم با لحني تند پاسخ داد



 
  
 
 
 

حتي مي توانم .  از آن استفاده كنيد

شيدا كارتلي و آبخازي هم به گرجستان 

ما مي خواهيم نسبت به مردم آبخازي و اوستياي جنوبي خوش رفتار باشيم، اما هرگز زيربار 

درمورد انديشيدن به نگراني مشروع روسيه درباره اين ايده كه سازمان پيمان 

كه پايگاه هايي نظامي درمرزهاي جنوبي اين كشور ايجاد كند، 

راهبردي اي ندارد، بلكه چنان كه الشا 

اقدامي گسترش طلبانه از جانب روس ها است 

او يادآوري مي كند كه .  »كه از دوقرن پيش تاكنون براي آن كه مانع استقالل ما شوند همه كار كرده اند

آخرين باري كه «.  در زمان حكومت تزاري آغاز شده است

ديدگاه روسيه را براي قديمي ترين دوستم، آقاي گيورگي خوتسيشويلي، كه يك تفليسي قديمي 

دانش آموخته دانشگاه مسكو در دوران لئونيد برژنف است توضيح دهم، او سر من فرياد زد و مرا مزدور 

  .»را جلوي او بر زبان نمي آورم

در آنجا .  خط مرزي واقع شده وارد مي شويم

روستا پيش از رفتن به خانه او، تصميم مي گيريم كه تا آخر 

در يك جاده خاكي پيش مي .  مي نامند نزديك شويم

ياني كه ناخواسته از ئسربازان روسي هرروز روستا

اين .  بچينند را بازداشت مي كنند

غالبا .  كيلومتري اينجا برده مي شوند
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از آن استفاده كنيدمي دهد، مي توانيد تلفن همراه را مي بينيد؟  من آن را به شما قرض 

شيدا كارتلي و آبخازي هم به گرجستان ! به من تعلق دارد.  براي آن به شما اعتبار بدهم، اما مال من است

ما مي خواهيم نسبت به مردم آبخازي و اوستياي جنوبي خوش رفتار باشيم، اما هرگز زيربار 

درمورد انديشيدن به نگراني مشروع روسيه درباره اين ايده كه سازمان پيمان .  

پايگاه هايي نظامي درمرزهاي جنوبي اين كشور ايجاد كند،  بتواند در آينده نزديك

راهبردي اي ندارد، بلكه چنان كه الشا  جنبهبه نظر بيشتر گرجي ها، اين امر هيچ 

اقدامي گسترش طلبانه از جانب روس ها است «: باكرادزه، تاريخ دان و مدير موزه ادبيات تفليس مي گويد

كه از دوقرن پيش تاكنون براي آن كه مانع استقالل ما شوند همه كار كرده اند

در زمان حكومت تزاري آغاز شده است، »١٨٠٠«ز سال هاي 

ديدگاه روسيه را براي قديمي ترين دوستم، آقاي گيورگي خوتسيشويلي، كه يك تفليسي قديمي 

دانش آموخته دانشگاه مسكو در دوران لئونيد برژنف است توضيح دهم، او سر من فرياد زد و مرا مزدور 

را جلوي او بر زبان نمي آورم "روسيه"از آن پس، من حتي واژه 

خط مرزي واقع شده وارد مي شويمدر ما دور از نگاه پليس ها به روستاي كردي، كه درست 

پيش از رفتن به خانه او، تصميم مي گيريم كه تا آخر .  دختر عموي ناتيا جاالبادزه در انتظار ما است

مي نامند نزديك شويم» مرز خودخوانده«برويم و به آنچه كه گرجي ها آن را 

سربازان روسي هرروز روستا.  بايد خيلي مواظب باشيم«: راهنمايمان مي گويد

بچينند را بازداشت مي كنندخط مرزي عبور مي كنند تا گاوشان را بچرانند يا سيب هايشان را 

كيلومتري اينجا برده مي شوند ١٠در ] پايتخت اوستياي جنوبي[نگونبخت ها به زندان تسخينوالي 

  .»مورد ضرب و شتم قرار مي گيرند و براي آزاد شدن بايد باج بپردازند
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تلفن همراه را مي بينيد؟  من آن را به شما قرض 

براي آن به شما اعتبار بدهم، اما مال من است

ما مي خواهيم نسبت به مردم آبخازي و اوستياي جنوبي خوش رفتار باشيم، اما هرگز زيربار !  تعلق دارد

.  »!ي رويمسلب مالكيت نم

بتواند در آينده نزديك) ناتو(اتالنتيك شمالي 

به نظر بيشتر گرجي ها، اين امر هيچ !    بود خواهد يخطر

باكرادزه، تاريخ دان و مدير موزه ادبيات تفليس مي گويد

كه از دوقرن پيش تاكنون براي آن كه مانع استقالل ما شوند همه كار كرده اند

ز سال هاي ا» اشغالگري روسيه«اين 

ديدگاه روسيه را براي قديمي ترين دوستم، آقاي گيورگي خوتسيشويلي، كه يك تفليسي قديمي  من كوشيدم

دانش آموخته دانشگاه مسكو در دوران لئونيد برژنف است توضيح دهم، او سر من فرياد زد و مرا مزدور 

از آن پس، من حتي واژه .  ين ناميدپوت

  

ما دور از نگاه پليس ها به روستاي كردي، كه درست 

دختر عموي ناتيا جاالبادزه در انتظار ما است

برويم و به آنچه كه گرجي ها آن را 

راهنمايمان مي گويد.  رويم

خط مرزي عبور مي كنند تا گاوشان را بچرانند يا سيب هايشان را 

نگونبخت ها به زندان تسخينوالي 

مورد ضرب و شتم قرار مي گيرند و براي آزاد شدن بايد باج بپردازند



 
  
 
 
 

ور غيرقانوني از مرز دريافت مي شود، 

يان با درآمدي ئبود، درحالي كه اين روستا

ناتيا جاالبادزه كه در چهارچوب يك مطالعه به سفارش 

و  ٢٠٠، ناگهان اين مبلغ به ٢٠

 ٢٠١٩در سال »عفو بين الملل«

در مرز » بازداشت ها«مورد از اين 

اين مانع اخيرا و بدون هماهنگي .  

 ٤٠٠ملل در گزارش خود عوارض ايجاد 

، عدم امكان دسترسي  تاهاسرودو تكه شدن 

رمند جوان باتومي مي ايرما تبيدزه، هن

خود او هرگز به اين محل .  »

همه گرجي .  نسبت به روستاييان را دنبال مي كند

براي اين كه هربار چند ده متر ديگر به سرزمين تحت 

اشغالگري «يسي يا باتومي، همه از اين 

انتقاد مي كنند، در حالي كه روس ها تأكيد مي كنند كه عملكردشان مطابق با نقشه تعيين مرز اتحاد 

به نظر مي آيد كه تنها نتيجه مثبت نصب اين حصارها اين باشد كه از تعداد 
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ور غيرقانوني از مرز دريافت مي شود، براي عب يا درواقع جريمه اي كه رسما از طرف دولت اوستيا

بود، درحالي كه اين روستا -يورو ٢٧معادل  – الريس گرجي  ١٠٠

ناتيا جاالبادزه كه در چهارچوب يك مطالعه به سفارش .  الريس در ماه زندگي مي كنند

٠١٨در اكتبر «: دانشگاه خود در اين مورد تحقيق مي كند، با تأكيد مي گويد

«بنابر گزارش كاملي كه توسط سازمان .  »الريس افزايش يافت

مورد از اين  ١٤٠و  ١٠٠، هرسال بين ٢٠١٨و  ٢٠١١هاي 

  ).٢(مورد در مرز آبخازي رخ مي دهد 

.  متري جلوي ما، در ميانه دشت، يك مانع فلزي به چشم مي خورد

ملل در گزارش خود عوارض ايجاد لعفو بين ا.  ه شده استبا مردم محلي يا دولت گرجستان كارگذارد

دو تكه شدن ، آغاز شده و هنوز پايان نيافته ٢٠١٣كيلومتر حصار، كه از سال 

ايرما تبيدزه، هن.  روستاييان به مزارع، كاهش امكان عرضه محصوالت و غيره مي داند

»!متوجه هستيد؟  مردم حتي نمي توانند سرِ مزار والدين خود بروند

نسبت به روستاييان را دنبال مي كند» ناهنجار روس ها«وك موضوع كارهاي 

براي اين كه هربار چند ده متر ديگر به سرزمين تحت  ها به اتفاق باور دارند كه روس ها از اين حصارها

يسي يا باتومي، همه از اين ئدر شهرهاي تفليس، گوري، كوتا.  اشغال بيفزايند استفاده مي كنند

انتقاد مي كنند، در حالي كه روس ها تأكيد مي كنند كه عملكردشان مطابق با نقشه تعيين مرز اتحاد 

به نظر مي آيد كه تنها نتيجه مثبت نصب اين حصارها اين باشد كه از تعداد .  است

  .كاسته شده است» بازداشت ها«عبور هاي ناخواسته از مرز و درنتيجه 
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يا درواقع جريمه اي كه رسما از طرف دولت اوستيا» باج«اين 

٠٠مدت هاي زيادي حدود 

الريس در ماه زندگي مي كنند ٣٠٠تا  ٢٠٠بين 

دانشگاه خود در اين مورد تحقيق مي كند، با تأكيد مي گويد

الريس افزايش يافت ٨٠٠سپس 

هاي  منتشر شده، بين سال

مورد در مرز آبخازي رخ مي دهد  ٤٠٠تا  ٢٠٠اوستيا و 

  

متري جلوي ما، در ميانه دشت، يك مانع فلزي به چشم مي خورد ٣٠در 

با مردم محلي يا دولت گرجستان كارگذارد

كيلومتر حصار، كه از سال 

روستاييان به مزارع، كاهش امكان عرضه محصوالت و غيره مي داند

متوجه هستيد؟  مردم حتي نمي توانند سرِ مزار والدين خود بروند« : گويد

وك موضوع كارهاي نرفته اما در فيسب

ها به اتفاق باور دارند كه روس ها از اين حصارها

اشغال بيفزايند استفاده مي كنند

انتقاد مي كنند، در حالي كه روس ها تأكيد مي كنند كه عملكردشان مطابق با نقشه تعيين مرز اتحاد » خزنده

است ١٩٨٤ شوروي در سال

عبور هاي ناخواسته از مرز و درنتيجه 



 
  
 
 
 

خانه در وضعيتي رقت بار، با يك ايوان چوبي درحال 

شكسته شدن است اما باغچه صيفي كاري پرباري دارد كه به نظر مي آيد در آن بدون تالش گوجه فرنگي، 

ميز از پيش زير يك .  ، آويشن و غيره به بار مي آيد

من در «: مادر خانم تاتا مي گويد.  

ناگزير از ترك شهرم  ١٩٩٣

از اين رو من  . ما دوران خيلي سختي را گذرانديم

خود تاتا در تسخينوالي به دنيا آمده، مدت 

زيادي در تفليس كار كرده و بعد براي پيوستن به مادرش به روستاي كردي آمده و در اين قطعه زمين كم 

اوستيايي ها را نسبت به گرجي وس ها هستند كه نفرت 

صرف غذا آغاز مي شود و تاتا يك بطري پالستيكي آب معدني پر از شراب قرمز سرِ ميز مي آورد و با 

مي تواند خاطرجمع باشيد .  حصول خانگي است

ما از او مي پرسيم كه پيش از آن كه نزد مادرش بيايد كارش در 

يك آژانس كوچك گردشگري داشتم كه بيشتر مشتريان آن روس ها 

آري من زبان روسي را خيلي دوست 

آنها هم گرجستان را خيلي .  گردشگران روس بسيار مهربان هستند
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خانه در وضعيتي رقت بار، با يك ايوان چوبي درحال .  به خانه خانم تاتا جاالبادزه، دختر عموي ناتيا مي رسيم

شكسته شدن است اما باغچه صيفي كاري پرباري دارد كه به نظر مي آيد در آن بدون تالش گوجه فرنگي، 

، آويشن و غيره به بار مي آيد مرزهخيار، بادمجان، پياز، سيب زميني، جعفري، گشنيز، 

.  ه شده و خانم تاتا و مادرش از صبح آن را چيده اند

٣در سال .  در تسخينوالي، در يك خانواده گرجي به دنيا آمده ام

ما دوران خيلي سختي را گذرانديم.  شدم، زيرا درغير اين صورت اوستيايي ها مرا مي كشتند

خود تاتا در تسخينوالي به دنيا آمده، مدت .  »به اينجا آمدم و در اين خانه ييالقي قديمي خانواده ساكن شدم

زيادي در تفليس كار كرده و بعد براي پيوستن به مادرش به روستاي كردي آمده و در اين قطعه زمين كم 

وس ها هستند كه نفرت اين ر«به نظر او .  و بيش با هم روزگار مي گذرانند

  .»ها برمي انگيزند؛ پيشتر ما با هماهنگي كامل با هم زندگي مي كرديم

صرف غذا آغاز مي شود و تاتا يك بطري پالستيكي آب معدني پر از شراب قرمز سرِ ميز مي آورد و با 

حصول خانگي استم.  اين را خودم درست كرده ام«: 

ما از او مي پرسيم كه پيش از آن كه نزد مادرش بيايد كارش در .  »كه هيچ ماده شيميايي در آن نيست

يك آژانس كوچك گردشگري داشتم كه بيشتر مشتريان آن روس ها «: تفليس چه بوده و پاسخ مي دهد

آري من زبان روسي را خيلي دوست «: م اما او تأكيد مي كند كهما فكر مي كنيم اشتباه شنيده اي

گردشگران روس بسيار مهربان هستند.  دارم و فرهنگ آن را تحسين مي كنم
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به خانه خانم تاتا جاالبادزه، دختر عموي ناتيا مي رسيم

شكسته شدن است اما باغچه صيفي كاري پرباري دارد كه به نظر مي آيد در آن بدون تالش گوجه فرنگي، 

خيار، بادمجان، پياز، سيب زميني، جعفري، گشنيز، 

ه شده و خانم تاتا و مادرش از صبح آن را چيده انددرخت گيالس گذاشت

در تسخينوالي، در يك خانواده گرجي به دنيا آمده ام ١٩٥٢سال 

شدم، زيرا درغير اين صورت اوستيايي ها مرا مي كشتند

به اينجا آمدم و در اين خانه ييالقي قديمي خانواده ساكن شدم

زيادي در تفليس كار كرده و بعد براي پيوستن به مادرش به روستاي كردي آمده و در اين قطعه زمين كم 

و بيش با هم روزگار مي گذرانند

ها برمي انگيزند؛ پيشتر ما با هماهنگي كامل با هم زندگي مي كرديم

  

صرف غذا آغاز مي شود و تاتا يك بطري پالستيكي آب معدني پر از شراب قرمز سرِ ميز مي آورد و با 

: تفاخر توضيح مي دهد كه

كه هيچ ماده شيميايي در آن نيست

تفليس چه بوده و پاسخ مي دهد

ما فكر مي كنيم اشتباه شنيده اي.  »بودند

دارم و فرهنگ آن را تحسين مي كنم

  .»!دوست دارند



 
  
 
 
 

  به سوي روزنامه نگار معروف مسكو

مردمي كه از تحت اشغال بودن يك پنجم سرزمين 

خود رنج مي برند، و در عين حال، هرسال بدون آن كه از قواعد افسانه اي مهمان نوازي گرجستان تخطي 

تا مي اق هاي تميز و مرتب، برخوردي گرم، شراب 

، درست پيش از بروز همه گيري 

درصد توليد ناخالص  ١٨غذاي ايشان 

شوراي سفر و «با توجه به بازده اقتصادي اين گردشگري، طبق نظر 

 نفرميليون  ١.٥روس ها با حدود 

  .مرتب رو به افزايش است

همسايه بزرگ .  ، پيوندهاي اقتصادي همچنان بسيار قوي است

درصد از صادرات  ١٥شريك نخست بازرگاني گرجستان هستند و 

دربرابر .  مس، منگنز، گوجه فرنگي، گردو، آب معدني، شراب و ديگر مشروبات الكلي آن را جذب مي كنند

  .تفليس مواد سوختي، گندم و انواع ماشين و دستگاه هاي برقي وارد مي كند
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به سوي روزنامه نگار معروف مسكوپرتاب تخم مرغ، گوجه فرنگي و سنگ 

مردمي كه از تحت اشغال بودن يك پنجم سرزمين .  تناقض بزرگ گرجستان است

خود رنج مي برند، و در عين حال، هرسال بدون آن كه از قواعد افسانه اي مهمان نوازي گرجستان تخطي 

اق هاي تميز و مرتب، برخوردي گرم، شراب دشگر روس را پذيرا مي شوند و ات

، درست پيش از بروز همه گيري ٢٠١٩در سال .  ر آنها مي گذارندو غذاهاي لذيذ در اختيا

غذاي ايشان   فقط  درآمد ازگر بود كه شميليون گرد ٥، كشور پذيراي 

با توجه به بازده اقتصادي اين گردشگري، طبق نظر  – را تشكيل مي داد 

WTTC ( روس ها با حدود  در آن سال،. درصد مي رسد ٢٦اين رقم به

مرتب رو به افزايش است ٢٠١٠در رأس اين گردشگران بودند، رقمي كه از سال 

، پيوندهاي اقتصادي همچنان بسيار قوي است٢٠٠٨سال به رغم قطع روابط ديپلوماتيك از 

شريك نخست بازرگاني گرجستان هستند و  ٣شمالي، همراه با آذربايجان و تركيه، 

مس، منگنز، گوجه فرنگي، گردو، آب معدني، شراب و ديگر مشروبات الكلي آن را جذب مي كنند

تفليس مواد سوختي، گندم و انواع ماشين و دستگاه هاي برقي وارد مي كند
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پرتاب تخم مرغ، گوجه فرنگي و سنگ 

  

تناقض بزرگ گرجستان استتاتا، به شيوه خود تجسم 

خود رنج مي برند، و در عين حال، هرسال بدون آن كه از قواعد افسانه اي مهمان نوازي گرجستان تخطي 

دشگر روس را پذيرا مي شوند و اتكنند، صدها هزار گر

و غذاهاي لذيذ در اختيا بنوش اهيخو

، كشور پذيراي ١٩-كوويد

را تشكيل مي داد ) PIB(داخلي 

WTTC(» گردشگري جهاني

در رأس اين گردشگران بودند، رقمي كه از سال 

  

به رغم قطع روابط ديپلوماتيك از 

شمالي، همراه با آذربايجان و تركيه، 

مس، منگنز، گوجه فرنگي، گردو، آب معدني، شراب و ديگر مشروبات الكلي آن را جذب مي كنند

تفليس مواد سوختي، گندم و انواع ماشين و دستگاه هاي برقي وارد مي كند اين صادرات،

  



 
  
 
 
 

روس ها هميشه دوست «: خانم نينو خارازيشويلي، يك آموزگار زبان فرانسه اهل سورامي توضيح مي دهد كه

ما از ديد آنها مردمي خوش مشرب و خوش زيست هستيم كه جشن 

تفليس براي بهره گيري از اين جذابيت مقررات مرزي را به حداقل كاهش داده، از 

، درحالي كه يك گرجي براي رفتن به روسيه بايد تشريفات كنسولي زيادي 

ده زيادي به آن صحبت درمورد زبان روسي، كه در زمان اتحاد شوروي اجباري بود، هنوز ع

سال پيش، شهرك ساحلي باتومي در كنار درياي سياه تبديل به نوعي الس وگاس با هتل هاي 

پيروز بولكوادزه، روزنامه نگار اقتصادي تلويزيون 

در دوران اتحاد شوروي، مسكو يك پايگاه نظامي 

كيلومتري اينجا را تحت  ١٥خيلي بزرگ در جنوب شهر مستقر كرده بود تا مرز اتحاد شوروي با تركيه در 

اكنون برخي از كساني كه در اين پايگاه كار مي 

آيا حضور اين سربازان خاطرات بدي بجا نگذاشته 

به عكس، سربازان در شهر !  نه، ابدا

آنها را نه  ما.  زندگي مي كنند، همه روسي حرف مي زنند و ما خود را به آنها بسيار نزديك حس مي كنيم

جهاني دوم خون خود را  به چشم اشغالگر، بلكه به صورت همرزماني مي بينيم كه با پدران ما در طول جنگ
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خانم نينو خارازيشويلي، يك آموزگار زبان فرانسه اهل سورامي توضيح مي دهد كه

ما از ديد آنها مردمي خوش مشرب و خوش زيست هستيم كه جشن .  داشته اند كه به گرجستان بيايند

تفليس براي بهره گيري از اين جذابيت مقررات مرزي را به حداقل كاهش داده، از .  

، درحالي كه يك گرجي براي رفتن به روسيه بايد تشريفات كنسولي زيادي روس ها رواديد خواسته نمي شود

درمورد زبان روسي، كه در زمان اتحاد شوروي اجباري بود، هنوز ع

سال پيش، شهرك ساحلي باتومي در كنار درياي سياه تبديل به نوعي الس وگاس با هتل هاي 

پيروز بولكوادزه، روزنامه نگار اقتصادي تلويزيون .  خيلي بزرگ و قمارخانه هاي پر زرق و برق شده است

در دوران اتحاد شوروي، مسكو يك پايگاه نظامي .  كرده ايم ما همواره با روس ها زندگي

خيلي بزرگ در جنوب شهر مستقر كرده بود تا مرز اتحاد شوروي با تركيه در 

اكنون برخي از كساني كه در اين پايگاه كار مي .  بسته شد ٢٠٠٦اين پايگاه در سال 

آيا حضور اين سربازان خاطرات بدي بجا نگذاشته .  »اندن تعطيالت به اينجا مي آيند

نه، ابدا«: است؟  او چنان كه گويي با پرسش نابجايي روبرو شده پاسخ مي دهد

زندگي مي كنند، همه روسي حرف مي زنند و ما خود را به آنها بسيار نزديك حس مي كنيم

به چشم اشغالگر، بلكه به صورت همرزماني مي بينيم كه با پدران ما در طول جنگ
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خانم نينو خارازيشويلي، يك آموزگار زبان فرانسه اهل سورامي توضيح مي دهد كه

داشته اند كه به گرجستان بيايند

.  »را دوست داريمگرفتن 

روس ها رواديد خواسته نمي شود

درمورد زبان روسي، كه در زمان اتحاد شوروي اجباري بود، هنوز ع.  را تحمل كند

  .مي كنند

  

سال پيش، شهرك ساحلي باتومي در كنار درياي سياه تبديل به نوعي الس وگاس با هتل هاي  ١٠از حدود 

خيلي بزرگ و قمارخانه هاي پر زرق و برق شده است

ما همواره با روس ها زندگي«: محلي مي گويد

خيلي بزرگ در جنوب شهر مستقر كرده بود تا مرز اتحاد شوروي با تركيه در 

اين پايگاه در سال .  نظر داشته باشد

اندن تعطيالت به اينجا مي آيندكردند براي گذر

است؟  او چنان كه گويي با پرسش نابجايي روبرو شده پاسخ مي دهد

زندگي مي كنند، همه روسي حرف مي زنند و ما خود را به آنها بسيار نزديك حس مي كنيم

به چشم اشغالگر، بلكه به صورت همرزماني مي بينيم كه با پدران ما در طول جنگ

  .»ندبزمين ريخت

  



 
  
 
 
 

زماني كه .  ، شكل هاي مختلفي به خود مي گيرد

ين شهر كشور است در بهترين مدرسه درس مي خواند، 

» اشغال شده«در تيك تاك ويديويي را ديد كه يك روس را در حال شنا كردن در سوخومي، پايتخت 

: او ناگهان ازجا در مي رود و مي گويد

دقيقه بعد، اين دختر جوان به 

تعريف و تمجيد از خواننده محبوب خود، كتي توپوريا مي پردازد كه يك خواننده گرجي است كه در مسكو 

او به روس ها نشان داده كه ما «

با آن كه گرجستان هيچ مخالفتي با پذيرايي صميمانه از گردشگران ندارد، برخي بر اين باورند كه چنان كه 

ما روس ها مي توانند خيلي آزارنده باشند، زيرا به 

كه گويي به يك استان  آنها به صورت كسي به گرجستان مي آيند

آنها .  كوچك و زيباي جنوب كشور خود نزد وحشي ها سفر كرده و بايد فرهنگ خود را براي آنها ببرد

انند پوزش بخواهند مستقيما با شما به زبان روسي حرف مي زنند، بدون آن كه از اين كه زبان گرجي نمي د

سفر يك روزنامه نگار مسكويي به نام 

ر و سالگي خود با هواپيماي جت خصوصي به تفليس سف

در يك قصر اقامت كرده بود، 
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، شكل هاي مختلفي به خود مي گيرداين رفتار متناقض، كه آميخته اي از عشق و نفرت است

ين شهر كشور است در بهترين مدرسه درس مي خواند، تسيتسي خاچاپوريدزه جوان، در كوتاييسي كه دوم

در تيك تاك ويديويي را ديد كه يك روس را در حال شنا كردن در سوخومي، پايتخت 

او ناگهان ازجا در مي رود و مي گويد!  »در آب غرق كند«آبخازي نشان مي داد، ميل داشت آن روس را 

دقيقه بعد، اين دختر جوان به  ١٠.  »!متنفرم، از كشورشان هم متنفرم من از روس ها متنفرم، از زبانشان

تعريف و تمجيد از خواننده محبوب خود، كتي توپوريا مي پردازد كه يك خواننده گرجي است كه در مسكو 

«: ي مي خواندس ازدواج كرده و فقط به زبان روس

  .»!مي توانيم خواننده هاي خوب، حتي بهتر از آنها داشته باشيم

با آن كه گرجستان هيچ مخالفتي با پذيرايي صميمانه از گردشگران ندارد، برخي بر اين باورند كه چنان كه 

روس ها مي توانند خيلي آزارنده باشند، زيرا به «: زوياد ايزياني، مدير جشنواره سينمايي باتومي مي گويد

آنها به صورت كسي به گرجستان مي آيند.  به صورت زيردست نگاه مي كنند

كوچك و زيباي جنوب كشور خود نزد وحشي ها سفر كرده و بايد فرهنگ خود را براي آنها ببرد

مستقيما با شما به زبان روسي حرف مي زنند، بدون آن كه از اين كه زبان گرجي نمي د

  .»و چنان رفتار مي كنند كه گويي در يك كشور تصرف شده هستند

سفر يك روزنامه نگار مسكويي به نام .  در آوريل گذشته، اين آزارندگي در تفليس شكلي خشونت بار يافت

سالگي خود با هواپيماي جت خصوصي به تفليس سف ٨٧والديمير پوزنر، كه براي برگزاري جشن تولد 

در يك قصر اقامت كرده بود،  -به رغم ممنوعيت هاي شديد بهداشتي – تن مهمان 
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اين رفتار متناقض، كه آميخته اي از عشق و نفرت است

تسيتسي خاچاپوريدزه جوان، در كوتاييسي كه دوم

در تيك تاك ويديويي را ديد كه يك روس را در حال شنا كردن در سوخومي، پايتخت 

آبخازي نشان مي داد، ميل داشت آن روس را 

من از روس ها متنفرم، از زبانشان«

تعريف و تمجيد از خواننده محبوب خود، كتي توپوريا مي پردازد كه يك خواننده گرجي است كه در مسكو 

س ازدواج كرده و فقط به زبان روسزندگي مي كند، با يك رو

مي توانيم خواننده هاي خوب، حتي بهتر از آنها داشته باشيمنيز 

  

با آن كه گرجستان هيچ مخالفتي با پذيرايي صميمانه از گردشگران ندارد، برخي بر اين باورند كه چنان كه 

زوياد ايزياني، مدير جشنواره سينمايي باتومي مي گويد

به صورت زيردست نگاه مي كنند

كوچك و زيباي جنوب كشور خود نزد وحشي ها سفر كرده و بايد فرهنگ خود را براي آنها ببرد

مستقيما با شما به زبان روسي حرف مي زنند، بدون آن كه از اين كه زبان گرجي نمي د

و چنان رفتار مي كنند كه گويي در يك كشور تصرف شده هستند

  

در آوريل گذشته، اين آزارندگي در تفليس شكلي خشونت بار يافت

والديمير پوزنر، كه براي برگزاري جشن تولد 

تن مهمان  ١٠٠همراه با حدود 



 
  
 
 
 

خبر رويداد از طريق شبكه هاي اجتماعي منتشر شد و دو ساعت بعد، هزاران 

به خشم مردم  آنچه.  تظاهر كننده خشمگين به سوي او تخم مرغ، گوجه فرنگي و سنگ پرتاب مي كردند

دامن مي زد اين بود كه او چند سال پيش، از گرجستان و مطالبات آن درمورد اوستياي جنوبي انتقاد كرده 

تاالر مجلس براي برگزاري يك 

همايش آقاي سرگئي گاويرلوف .  

خواسته شد كه  )مجلس نمايندگان روسيه

با انتشار .  سخن بگويد، او روي صندلي اي كه در حالت عادي خاص رييس مجلس گرجستان بود نشست

اپوزيسيون از .  ز كرداتصوير نشستن يك روس بر كرسي رياست مجلس گرجستان، زخم استعماري سرب

.  خواند و خواستار استعفاي فوري دولت شد

چند .  به راه انداخت» روسيه بس كن

يس جمهوري روسيه فرمان داد كه پروازهاي مستقيم بين مسكو و تفليس ممنوع 

فصل گردشگري تابستان .  نيست

در ها آن ان روسي نگذاشت چون بسياري از

كه همراه با  ساله ٣١گوكادزه، خانم مارينا 
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خبر رويداد از طريق شبكه هاي اجتماعي منتشر شد و دو ساعت بعد، هزاران .  

تظاهر كننده خشمگين به سوي او تخم مرغ، گوجه فرنگي و سنگ پرتاب مي كردند

دامن مي زد اين بود كه او چند سال پيش، از گرجستان و مطالبات آن درمورد اوستياي جنوبي انتقاد كرده 

  »نفرت اوستيايي ها نسبت به ما خيلي شديد است

تاالر مجلس براي برگزاري يك .  هم حادثه اي مشابه در مجلس گرجستان رخ داده بود

.  همايش در اختيار نمايندگان كشورهاي مختلف ارتدكس گذاشته شده بود

مجلس نمايندگان روسيه(را به عنوان رييس انتخاب كرد و هنگامي كه از اين عضو دوما 

سخن بگويد، او روي صندلي اي كه در حالت عادي خاص رييس مجلس گرجستان بود نشست

تصوير نشستن يك روس بر كرسي رياست مجلس گرجستان، زخم استعماري سرب

خواند و خواستار استعفاي فوري دولت شد بين حزب حاكم و روسيه » تباني«موقعيت استفاده كرد و آن را 

روسيه بس كن«اين امر موجي از تظاهرات به شدت خشونت بار همراه با فريادهاي 

يس جمهوري روسيه فرمان داد كه پروازهاي مستقيم بين مسكو و تفليس ممنوع ئروز بعد، والديمير پوتين، ر

نيست» كشور امن«توضيح داد كه گرجستان يك  

ان روسي نگذاشت چون بسياري ازتازه آغاز شده بود اما اين دستور اثر زيادي بر گردشگر

خانم مارينا .  توقفي در مينسك مي كنندورشو يا استانبول 
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.  موجب بروز خشونت شد

تظاهر كننده خشمگين به سوي او تخم مرغ، گوجه فرنگي و سنگ پرتاب مي كردند

دامن مي زد اين بود كه او چند سال پيش، از گرجستان و مطالبات آن درمورد اوستياي جنوبي انتقاد كرده 

  .بود

  

  

نفرت اوستيايي ها نسبت به ما خيلي شديد است«

  

هم حادثه اي مشابه در مجلس گرجستان رخ داده بود ٢٠١٩در ژوئن 

همايش در اختيار نمايندگان كشورهاي مختلف ارتدكس گذاشته شده بود

را به عنوان رييس انتخاب كرد و هنگامي كه از اين عضو دوما 

سخن بگويد، او روي صندلي اي كه در حالت عادي خاص رييس مجلس گرجستان بود نشست

تصوير نشستن يك روس بر كرسي رياست مجلس گرجستان، زخم استعماري سرب

موقعيت استفاده كرد و آن را 

اين امر موجي از تظاهرات به شدت خشونت بار همراه با فريادهاي 

روز بعد، والديمير پوتين، ر

 شود و به هم ميهنان خود

تازه آغاز شده بود اما اين دستور اثر زيادي بر گردشگر ٢٠١٩

ورشو يا استانبول   بهسفر خود  مسير



 
  
 
 
 

من براي پرتاب سنگ به گاوريلوف يا پوزنر 

من تحمل اين رفتار .  نرفتم و به هيچ وجه اپوزيسيون را تأييد نمي كنم، اما با تظاهر كنندگان موافقم

: ك را مطرح كرديمجسارت كرده و پرسشي شايد دردنا

از اين دارند كه روزي براي زندگي به خانه خود در اوستيا برگردند؟  مادر با لحني مطمئن پاسخ 

را به ما رمان روس ها هرگز كشو

اين احتمال درصورتي كه گرجستان عضو ناتو شود باز هم كمتر مي شود، اين طور 

آري، درست است، اما عضويت در ناتو براي اين كه پوتين بقيه كشور ما را تسخير نكند امري 

برعكس نشدند ،  مهيضم هيروس

« Georgia : behind barbed wire
Amnesty International, Londres, 2019.
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من براي پرتاب سنگ به گاوريلوف يا پوزنر «: شوهر خود يك هتل كوچك در كوتاييسي دارد مي گويد

نرفتم و به هيچ وجه اپوزيسيون را تأييد نمي كنم، اما با تظاهر كنندگان موافقم

جسارت كرده و پرسشي شايد دردنا.  و مادرش به پايان رسيد

از اين دارند كه روزي براي زندگي به خانه خود در اوستيا برگردند؟  مادر با لحني مطمئن پاسخ 

روس ها هرگز كشو.  استنه، هرگز، اكنون نفرت اوستيايي ها نسبت به ما بسيار شديد 

اين احتمال درصورتي كه گرجستان عضو ناتو شود باز هم كمتر مي شود، اين طور 

آري، درست است، اما عضويت در ناتو براي اين كه پوتين بقيه كشور ما را تسخير نكند امري 

روس ونيمستقل عمالً به فدراس يدولتها ني، ا يدر مولداو

٢٠١.  

: behind barbed wire : Human rights toll of “borderization” in Georgia
Amnesty International, Londres, 2019. 
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شوهر خود يك هتل كوچك در كوتاييسي دارد مي گويد

نرفتم و به هيچ وجه اپوزيسيون را تأييد نمي كنم، اما با تظاهر كنندگان موافقم

  .»استعمارگرانه را ندارم

  

و مادرش به پايان رسيد صرف شام در خانه تاتا

از اين دارند كه روزي براي زندگي به خانه خود در اوستيا برگردند؟  مادر با لحني مطمئن پاسخ  آيا تصوري

نه، هرگز، اكنون نفرت اوستيايي ها نسبت به ما بسيار شديد «: داد

اين احتمال درصورتي كه گرجستان عضو ناتو شود باز هم كمتر مي شود، اين طور .  »پس نخواهند داد

آري، درست است، اما عضويت در ناتو براي اين كه پوتين بقيه كشور ما را تسخير نكند امري «نيست؟  

  .»حياتي است

  

در مولداو پريدنيسترمانند -١

١٤در سال  نياوكرا مهيكر

  

٢-  

: Human rights toll of “borderization” in Georgia », 


