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 چکیده
مرز مشترک میان دو کشور، وزن اندک گرجستان در  از جمله نبود مختلف و لیدال به، شوروی پس از فروپاشی

 و نداشتپیشرفتی روابط ایران با گرجستان  ،به ارتباط با این کشور ایران ا. عالقگی ج. بی نیزای و  منطقه ۀعرص
نظامی سنگین روسیه به گرجستان  ۀحملپس از  ژهیو به ،چند سال اخیر در .در سیاست خارجی ایران نیافت یاولویت

تفلیس -نتهرا ۀجانب، سطح مناسبات دو2101در نوامبر  و برقراری رژیم لغو روادید میان دو کشور 2112اوت  در
پاسخ گرجستان به امل بیرونی و وبه عتا حدودی ، نیز روابط میان دو کشور توسعۀتحول در  ینهم .یافت ارتقا
بازیگرانی  بر این اساس، .ارتباطی نداشت گسترش روابط تفلیس با تهران فهم ضرورت بهو  غرب بود یتوجه کم

اند.  بوده تفلیس اثرگذار-تهران ۀدوجانبای متفاوت بر روابط  گونه به ،، آمریکا، ترکیه و همچنین اسراییلروسیه مانند
یران با روابط ا گسترشاهمیت  در آیندهاما  ،نداشتهای ایران  در سیاست منطقه هرچند این کشور جایگاه مهمی

نویسندگان ، راستا. در این کند     تغییر پیدا میو مالحظات جغرافیایی اقتصادی  ژهیو بهو  مختلف های جنبهاز  گرجستان
تمرکز )با  موانع موجود نیزو  ها تیمحدوددن دا     نشانتا با  ندستهتحلیلی، بر آن -با رویکردی توصیفی نوشتاردر این 

 انداز چشم ،و در پایاند بپردازن روابط دوجانبه چهار بازیگر یادشده در آفرینی نقش، به تبیین عوامل خارجی( بر
 شود.     تجزیه و تحلیل میاری ایران و گرجستان همک
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 مقدمه

اما  ،اند بوده تأثیرگذارکنونی قفقاز  ۀمنطق با ایرانروابط  درهمواره های بریتانیا، عثمانی و روسیه  وریتامپرا ،گذشته در

اروپا  قۀمنطترین  در شرقی یا تازه یکتیژئوپل یفضا ایجاد، به پیشین یتیب امنیخوردن ترت     برهم و یشورو اتحاد یفروپاش

شده      تقلد تا روابط جدیدی را با واحدهای تازه مسفس جدیدی را برای ایران فراهم کرفضای تن نیز دنبال آن،     . بهدر شنجم

سم و جایگاه یالیراث دوران سوسی، میائیجغراف ۀژیط ویشرا ،حال نیا با(Koolaee, 2010) . ددر این منطقه برقرار ساز

د یپد منطقهرا در این  یشگرف یها یدگرگون ،یا فرامنطقهو  یا منطقه یها درترقابت قو همچنین  این قلمرو راهبردی

در  در این میان،(. 01: 0031، ییرضا) که بر قدرت مانور و سالمت روابط ایران با این کشورها اثرگذار است آورده است

 که ج. گونه آن ،گرید  عبارت به .کرده استگرجستان تجربه کشور در روابط با  کمترین توفیق راایران  قاز جنوبی،قف ۀمنطق

موفق شد روابط و مناسبات خود را گسترش دهد؛ این  -یعنی جمهوری آذربایجان و ارمنستان - ایران با دو کشور دیگر ا.

بین دو  یکه هیچ مرز مستقیم استعوامل جغرافیایی  ،مورداین گرجستان اتفاق نیفتاد. یکی از عوامل مهم در  موردامر در

اهمیت،  ۀلحاظ درج     موضوع مهم این است که گرجستان به از موضوع محدودیت جغرافیایی، جداکشور وجود ندارد. 

سبات دو خود نقش مهمی در عدم پیشرفت منا ۀنوب بههم  خارجیعوامل  ر این اساس،ب. نداردهم ایران  ا. جایگاهی نزد ج.

این  وابستگیِغرب و نفوذ مسلط  که بیشتر ،مفهوم     بدین .است ها آنپرداختن به  ،هدف در این مقالهاند که  کشور داشته

در را واشنگتن قرمز  خطوطدهد که  نمیتفلیس  این آزادی عمل را به آمریکابه حمایت اقتصادی و سیاسی  کشور کوچک

در این روند  نیز روسیه، ترکیه و رژیم اسرائیل مانندای  کنار این واقعیت، بازیگران منطقهکند. در  ردخود با تهران  روابط

این رو،  از همیناند.  مؤثر واقع شدهدر این ناکامی اثرگذاری متفاوت  ۀدرجبا طور  خود و همین یها یل و انگیزهبه دال

سرائیل در ابعاد اثرگذاری چهار متغیر آمریکا، روسیه، ترکیه و اعوامل واگرا و ضمن شناسایی  تا استپی آن در  نوشتار

 قرار دهد. روابط دو کشور را مورد بررسی انداز آتی و چشم گرجستان یا منطقهجایگاه  ناکامی روابط دو کشور،
 

 مبانی نظری

 المللی را در سطح بین یا کننده نییتع هویتی یها ییایپو .برخوردار است یا العاده فوقاز اهمیت  تاریخ سیاست خارجی کشورها

ها و رفتارهای  ، تصمیماهدافها،  بر این اساس، انگیزه کند. میو تعریف را تعیین  ها آن یها تیفعال ۀو دامن دهد یمشکل 

مکاتب گوناگون تحلیل و تبیین و  ها هینظراهیم توان براساس منطق و مف سیاست خارجی دو کشور ایران و گرجستان را می

قابلیت و  ییتنها بهالملل و سیاست خارجی،  های متعارف روابط بین ، باید توجه داشت که هریک از این نظریهحال نیا باکرد. 

و مباحث  ها موضوع، یکی از ر این اساسبرند. توان کافی برای تحلیل تمامی ابعاد و کلیت شرایط حاکم بر روابط دو کشور را ندا

های  نظریههریک از  چراکه، انتخاب رهیافت و رویکرد نظری مناسب است؛ تهران و تفلیسسیاست خارجی  ۀمهم در مطالع

یندها و مفاهیم خاصی را در تجزیه و امتمایزی استوار هستند که گزینش متغیرها، عوامل، فر یها مفروضموجود بر اصول و 

وجود  نظر اتفاقضوع نیز در میان کارشناسان اما همچنان درمورد این مو ،کنند یمهر دو کشور ایجاب  تحلیل سیاست خارجی

به ماهیت و هویت  ی دیگر،و از سو گردد یبرمدو کشور  یا منطقهبه نوع روابط دوجانبه و  ،سو     نظرها از یک ندارد. این اختالف

 شود. فراآتالنتیکی( مربوط می های گرا با گرایش عنوان کشوری غرب هعنوان کشوری انقالبی( و گرجستان )ب ایران )به

در روابط ایران و گرجستان، فضای حاکم، معلول متغیرهای متعدد و متفاوتی در سطوح مختلف تحلیل ملی،  ،مفهوم     بدین

برای شناخت و سپس تحلیل ماهیت و رفتار سیاست خارجی دو کشور، چارچوب  بر این اساس، المللی است. ای و بین منطقه

گرا یک  مادی ،قرار خواهد گرفت. در اصل مورد توجه 0«گرایی واقع» ۀسطوح نظریبر      در رویکردی تقلیلی مبتنیرو      تحلیلی پیش

                                                                                                                                               
1. Realism 



 499 و گرجستان رانیروابط ا یافتگین مؤثر بر توسعه یعوامل خارج

به  افزایش قدرت و امنیت خود هستند. برای حفظ و مند به رقابت ها عالقه الملل است که در آن دولت مدل رفتاری در روابط بین

همیشه بر  گراها واقع(. 00: 2101، بتس« )ها کنند تا انگیزه روی نتایج تمرکز می زیهر چبیش از  گراها واقع  »تعبیر ریچارد بتس، 

د و در برابر شون ها متمرکز می بر هزینه ،دلیل نیبه هم و میان بد و بدتر استها همیشه  این مسئله تأکید دارند که انتخاب

رجستان را پس آمریکا روابط امنیتی خود با گ، رای مثالب .اندازند     نمیرا به خطر  منافعشانو دهند      نمیغیرعملی هزینه  تعهدهای

به شمشیری  ،مهم سیاست خارجی آمریکا و این دستاورد (33 -21: 0031)کوالیی،  داد با روسیه کاهش« بازشروع»از سیاست 

بود و  زده  گرهخود را به آمریکا و اتحادیه اروپا « راهبردیسرنوشت »برای گرجستان تبدیل شد. تا آن زمان، گرجستان  لبه دو

قفقاز  ۀاحساس کاهش نقش گرجستان و منطقاما  ،دیرس یمنظر      مناسبات نزدیک با غرب برای پیشرفت گرجستان ضروری به

 برای امنیت خود تواند ینمآورد که مشخص کرد گرجستان  وجود بهشرایطی را  2112پس از سال در سیاست خارجی آمریکا 

خود با کشورهای  پیشبرد مناسباتگرایانه،  تفلیس با رویکردی واقع ،رو از همینبه حمایت کشورهای غربی تکیه کند.  فقط

بخشی از نیازهای امنیتی و دفاعی گرجستان را  ،با واشنگتنتفلیس نزدیک  باط راهبردیارت منطقه را در دستور کار قرار داد.

حتی ممکن  ،در برخی موارد تی حیاتی گرجستان را تضمین کنند.برای همیشه منافع امنی توانستند ینم ها آناما  ،کند یمتأمین 

، هدف دیپلماسی گرجستان جهیدرنتدرحال ظهور محدود کند.  یا منطقه یها قدرتمناسبات با  ۀبود اختیار تفلیس را برای توسع

ایران نیز دلیلی  ا. ج. است.بوده به سبد سیاست خارجی خود  یبخش تنوعایجاد توازن مناسب قدرت در منطقه و ارتقای آن و 

که  2100تا  2101های  سال بین ،فرصت تجاری و جغرافیایی گرجستان را نادیده بگیرد. این فرصت برای ایران بیند که نمی

با رونق تجارت بخش دولتی و خصوص در بنادر گرجستان خود را نمایان  ،های غرب علیه ایران افزایش یافت فشار تحریم

بررسی و تفلیس و تهران  جدید ییگرا منطقه یکردهایاز رو یکی عنوان به ییگرا واقعنظری  ین مقاله الگویادر  ؛ بنابراین،ساخت

 .شود     تحلیل می

 

 روش پژوهش

و  مناسبات ایران ۀپیشین به بررسی ،انگلیسیو  فارسیو با استفاده از منابع  تحلیلی-به روش توصیفی حاضرپژوهش 

 یراستا در دو کشور اتاقدامدرنظرگرفتن  با . همچنینپردازد می ها آن تنش و اختالف یها همچنین زمینه گرجستان و

واگرایی مؤثر در  خارجی به مجموعه عوامل خصوصشواهد در این  بر هیتکبا ، گذشته یها سوءتفاهم رفع و روابط بهبود

 یاست خارجیشود که س ها پاسخ داده ن پرسشیشود به ا ین پژوهش تالش میدر اهمچنین . پردازد میدو کشور 

چه  ؟کند یرا دنبال م یاهداف راهبردچه قفقاز جنوبی و گرجستان  ۀدر منطق ، روسیه، ترکیه و اسرائیلمتحده االتیا

 ؟داشته استبا گرجستان ران یا. ا ج.تضعیف جایگاه و روابط بر  ینامطلوب یامدهایپ

 

 ها بحث و یافته

 اهمیت راهبردی گرجستانو  قفقاز جنوبی

 ،منطقهآن  و تالقی دارند هم بادر جهان وجود دارد که سه قدرت بزرگ یعنی روسیه، ترکیه و ایران در آن  ای منطقه

 ۀرودخان»روسیه در شمال،  2«استاوروپل»و  0«کراسنودار» ۀمحدودقفقاز در  ۀمنطقاز نظر جغرافیایی، »قفقاز جنوبی است. 

قفقاز  عبارت دیگر،     به (.0: 2112، )کریگو مرزهای ایران و ترکیه در جنوب و دریای سیاه قرار گرفته است  0«ارس

                                                                                                                                               
1. Krasnodar 

2. Stavropol 

3. Araxes River 
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رود ارس در جنوب، ترکیه در جنوب  نیب  ۀمنطقبین دریای خزر در شرق و دریای سیاه در غرب است و شامل  یا منطقه

منطقه  تاریخی، این و دریای خزر در شرق است. از نظر قفقاز بزرگ در شمال یها کوه رشته ،دریای سیاه در غرب ،غربی

 .روسیه، عثمانی و ایران عمل کرده است یها یامپراتورتجاری و محلی برای رقابت بین  یک راهروی عنوان بههمواره 

در  ها رساختیزرفتن      از بین لیدل بهکه تا حدی  -شود یمدریا انجام  تجارت کشورهای قفقاز جنوبی بیشتر از راه ،هامروز

 (.2: 2102، )منکوف اند نبردهاز یاد  تر بزرگ یها قدرتعنوان میدان نبرد  نقش خود را به ها آناما  -قفقاز است

همین دو کشور به گرجستان  مسیراز  جمهوری آذربایجان است وارمنستان و  مرز همهمسایگی این منطقه و در  ایران

با گرجستان  لاسرائینزدیکی در این مناطق و همچنین  متحده االتیاحضور و نفوذ  ،اصلی تهران ۀدغدغ .شود وصل می

تا حدی بیانگر  ،خود را نسبت به این کشور داشته باشد. این موضوع خاص ایران مالحظات امنیتی سبب شده، که است

 -012: 2110، )احتشامی ترسیم کرده است متحده االتیاکه  ژئوپلتیکی اوراسیا است ۀنقشایران درمورد  یها ینگران

اقتصادی -سیاسی یها آموزهخأل قدرت ناشی از سقوط شوروی در قفقاز جنوبی، محیط مناسبی را برای ترویج  (.022

 یکاهش نفوذ روسیه و ایران و ارتقا منظور بهآمده و وجود بهفرصت  ازنیز با استفاده  متحده االتیاغرب فراهم کرد. 

نواستقالل و تکثرگرایی ژئوپلتیکی در فضای پساشوروی، تضمین دسترسی به منابع دریای خزر،  یها دولتحاکمیت 

درونی آسیا، به  یها بخشخود به  راهبردیو امکانات نظامی بالقوه و نیز گسترش عمق  یا منطقهآوردن متحدان  دست به

حفظ ثبات در این منطقه همواره ، بر آن     عالوه(. 22: 2110، )دکمجیان و سیمونیان تمایل پیدا کرده استاین منطقه 

بازارهای جهانی و پشتیبانی از  بهنفت و گاز  تأمین جریان آزاد ،بوده است. در این زمینه متحده االتیااولویت امنیت ملی 

 عنوان اهداف آن مطرح شده است. به ها آنای در برابر تهدیدهای خارجی و حفظ امنیت  های متحد منطقه دولت

با  ها آنرا براساس میزان نزدیکی  ها دولتروابط تهران با دیگر  در ایران رانیگ میتصم کارشناسان،برخی  از دیدگاه

: 0030، )عطایی دکن یم، دوری داند یمرا به واشنگتن نزدیک  ها آنکه  ییها دولت. یعنی تهران از کنند یممریکا تعریف آ

برای  یا فرامنطقهدرمورد گرجستان تا حدی درست است. تفلیس هم واشنگتن را منبعی  این موضوع .(000 -002

، بخشی رو نیهم. از داند یمدر زیرساخت و رشد اقتصادی خود  یگذار هیسرماپشتیبانی دیپلماتیک، امنیتی و کانونی برای 

آمریکا و سپس روسیه،  ۀمداخلو  نفوذ اعمالاقتصادی ایران با گرجستان در قفقاز جنوبی، تا حد زیادی از -از روابط سیاسی

اما این  ،ندارداهمیت راهبردی برای ایران  ،اگرچه گرجستان در شرایط کنونیبنابراین،  ؛پذیرد     تأثیر می ترکیه و اسرائیل

 و جنوبی قفقاز به تأثیرگذاری در توجهکه با  استتیک قفقاز و دریای سیاه یمعادالت ژئوپل ۀهمواره بخشی از صحن کشور

 ۀرا دروازگرجستان  ،کشورهای غربی. توان آن را در آینده نادیده گرفت ، نمیمنطقهدر این  گوناگون یها قدرترقابت 

از طریق دریای سیاه که سواحل شرقی آن سراسر مرزهای غربی  ورود به قفقاز از اروپا،دانند. یعنی  ورود اروپا به قفقاز می

بودن سرزمین      توجه به کوچک با .قرار دارد« دشت کولخیس» هیناحاین . در ردیپذ یمانجام ، دهد یمگرجستان را تشکیل 

 گرجستانمحور اصلی سیاست خارجی  عنوان به «یارگیری»همواره اصل  ها،دفع تهدید ناتوانی دراقوام مختلف و  حضور و

به منابع نفتی دیگر همسایگان، پل  ترسی به دریای سیاه، نزدیکمنبع اصلی دسگرجستان  ،ژئواکونومیک از نظر است.

وب به شرق به غرب و تا حدودی جن راهرویدر معادالت  گرفتنی خزر به دریای سیاه، قرارژئوپلیتیکی برای اتصال دریا

میان  ،ن روسیه، ترکیه و ایرانایمتعادل  ۀنقط نیزآذربایجان و جمهوری ن ارمنستان و ایمامنیتی  ۀشمال، عامل موازن

 درگرجستان ، درواقع .(2 -1: 0031)کلینی،  است اروسیه، اروپا و امریک راهبردیکشمکش  ۀو حوز یا منطقه یها قدرت

قفقاز شمالی در  ۀست. قرارگرفتن منطقا اتصال آسیا به اروپا ۀحلق چهارراهگذرگاه و  خزر و دریای سیاه،ای میان دری

و صدور قفقاز . وجود منابع چشمگیر نفت و گاز در دیافزا یم کشور این نظامی-ترکیب فدراسیون روسیه، بر اهمیت امنیتی

ن در تولید کاربری ژئوپلیتیکی گرجستا شوروی افزوده است. وپاشیآن به بازارهای جهانی، بر اهمیت این کشور پس از فر

مبنای  عنوان به ،روسیه راهبردیاهمیت گرجستان در سبد  برگشتقوس بحران برای محدودکردن روسیه و جلوگیری از 
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درونی در گرجستان که به  یها بحراناخیر،  یها سال در .شود میغرب در برابر روسیه معنا  ۀلیاو یها اقدام یریگ شکل

و ارزش امنیت ه را به چالش کشید یا منطقهمنیت تحریک نیروهای خارجی شکل گرفت، موضوع ثبات امنیتی و ساخت ا

انرژی جمهوری آذربایجان  انتقال غربی برای یکشورهاتالش  .ه استاز ابهام فرو برد یا هالهدر قفقاز را در  یجمع دسته

تهدید و » پرتوگرجستان در  راهبردیاهمیت  ،دسبب ش (21 -02 ،0022کوالیی، ) یانرژالت دادن به معاد     سرعتو 

 (.2 -1: 2102، )چیتاتزه ن رقبا تبدیل شودایم «فرصت توأمان

های اثرگذار بر  قفقاز و قدرت تان برای هریک از بازیگرانگرجس راهبردیاهمیت  ،شد سبب این مسائل و مالحظات

دنبال تعمیق روابط خود با      گرجستان برای نجات از وضعیت موجود به. متفاوت ارزیابی شود یا گونه به ،این حوزه

در  یا فرامنطقهو  یا منطقه یها قدرتبازسازی توان  ،در این میان ه است.دمناتو برآ مانندامنیتی و نظامی  یها سازمان

جهانی و  ۀهای موجود در عرص نبر معادالت و بحرا ها قدرتبخشی ود و میزان نزول و صعود توان اثرشرایط موج

در چگونگی  یا کننده نییتعرو، نقش      های پیش و فرصت هارت و معنایابی از تهدیدهمچنین چگونگی تغییر و توزیع قد

 .گرجستان در وضعیت جدید خواهد داشت راهبردیساخت قدرت در گرجستان و تعریف از حدود اهمیت 

 

 و مناسبات دوجانبه گرجستاننگاه ایران به 

، روابط گرجستان و ایران در حالت انجماد و 2111سال تا است.  انکار رقابلیغبرای ایران  بلندمدتاهمیت گرجستان در 

د و در زمستان کراعمال  را های شدید اقتصادی علیه گرجستان تحریم 2111در سال روسیه  که     زمانیرکود قرار داشت. 

به قطع عرضه  دالر افزایش داد که منجر 201را به  مترمکعبدالر در هر  001همان سال نیز قیمت گاز ارسالی خود از 

گاز  و برداشت -ودر برابر خواست مسک -گامی در حمایت از گرجستان ،ایران در آن مقطع ا. ج. .شد گاز به گرجستان

: 2102، )چیتاتزه دفرستااین کشور  بهسال آن جایگزین، برای کمک به گرجستان برای تحمل زمستان  عنوان بهایران را 

کی بیشتر روابط و نزدی یارتقا اینگرانی و مخالفت واشنگتن، با درخواست تهران بر دلیل     ه، تفلیس بحال نیا با. (3 -2

ایران در روابط با خود، مالحظات مسکو را درنظر  که نگران بود از این موضوع . گرجستانتوجهی نکردتفلیس -تهران

 بامستقیم  طور بهآزاد این کشور،  ۀکه حق حاکمیت گرجستان و اراد برای این اهمیت داشتاین مسئله  داشته باشد.

 .گیردبو قدرت مانور را از گرجستان  شودتضعیف ایرانی روسیه  راهبرد

شویی و  به اتهام قاچاق، پول متحده االتیاگرجستان با استرداد یک شهروند ایرانی به  که یهنگام نیز 2112در سال 

روابط را با تردید  ۀتوسعو امید به  دیک عمل ضد ایرانی ارزیابی ش عنوان بهاین موضوع در تهران  ،توطئه موافقت کرد

و این واقعیت را نزد  و دگرگونی مهمی شد روابط ایران و گرجستان دستخوش تغییربه یکباره  ،در همان سال .مواجه کرد

بر      بوده و مبتنی انهیگرا عملهای منطقه و  گرجی به اثبات رساند که نگاه ایران به گرجستان براساس واقعیت یها مقام

خودمختار  ۀز منطقکمر) 0ینوالیگرجستان به تسخ یبا تهاجم نظامو  2112در هشتم اوت  .مالحظات مسکو نیست

نیز  خودمختار و ۀاز این منطق روسیه با قدرت در مقام دفاع ،نکپ یکالمپ یها یو همزمان با آغاز باز (یجنوب یایاوست

اطق از قلمرو شد که به جدایی این من روزه پنجآبخازیا، با دولت مرکزی گرجستان وارد جنگی جمهوری خودمختار 

 یها مقامگرجستان در این بحران، برای غرب از  روسیه و نبود حمایت جدی ۀحمل ،درواقعد. شمنجر حاکمیت گرجستان 

 و افتهی  کاهش واشنگتن و بروکسلقفقاز در سیاست خارجی  ۀتفلیس این باور را قوت داد که نقش گرجستان و منطق

های  روابط با کشورها و قدرت ۀتوسع ،رو به حمایت غرب برای امنیت خود تکیه کند. از همین تواند تنها گرجستان نمی

، هدف جهیدرنت حیاتی آن در دستور کار تفلیس قرار گرفت. و از منافع امنیتی بخشی ای در راستای اطمینان منطقه

                                                                                                                                               
1. Tskhinvali 
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ایجاد و ترویج یک تعادل مناسب از قدرت در منطقه و تنوع در سیاست خارجی  ،2112پس از بحران  دیپلماسی گرجستان

اعتبار و تصویر ایران زمانی در گرجستان سیر  ،درواقع(. 1: 2100، )نودیا دش ایران ا. ج.که شامل افزایش روابط با بود  خود

طلب اوستیای جنوبی و آبخازیا را به رسمیت نشناخت و بر  استقالل مناطق جدایی ،صعودی به خود گرفت که ایران

 تمامیت ارضی گرجستان صحه گذاشت.

انرژی ایران از مسیر گرجستان به  ۀشدن خطوط لول     درمورد عملیاتی ،برخی از منتقدان در شرایط کنونی ۀگفت هرچند

 وقعیت ترانزیتی انرژی وم شتندا امروزه ویژگی یک کشور باواقعیت این است که اما  ،کنند یم برآورد یاپردازیوراروپا را 

 با توجه. هستند مند بهرهاز آن  فسیلی منابع که کشورهای صاحب دارد راخطوط لوله، همان امتیازی  ساختن     فعالسیاست 

، اهمیت منطقه استکشور این  نیتر بزرگگرجستان این مسئله که  و جنوبی قفقاز گرجستان در موقعیت جغرافیاییبه 

 جهتبرخوردار است و در  نفت و گازمنابع فراوان که از  -ایران  ماننداین کشور بیش از گذشته برای کشوری  راهبردی

 بر این اساس، .دارد روزافزونیاهمیت  -دارد یبرمژی به اروپا گام و تسهیل ترانزیت انر یونقل حملافزایش ظرفیت داالن 

 ۀگرجستان تنها کشور منطق با توجه به اینکه .ایران است بخشی به اقتصاد و تنوع بخشی از نیاز امنیت ملی ،توجه به قفقاز

 زمانمهاین ویژگی  ،رود یم شمار بهرود غرب به قفقاز و ۀدرواز نیتر مناسبدارد و  راه آزاد یها آبقفقاز است که به 

آن  ۀ. نمونبرده استهای امنیتی این کشور را باال  و هزینه کرده در سیاست خارجی گرجستان ایجاد نیز را ییها تیمحدود

گسترش روابط ایران و گرجستان و تأثیر این تعامل بر تقویت  ،زمینه. در این استبا روسیه  2112جنگ اوت 

در قفقاز و امنیت گرجستان  ۀو دیپلماسی عمومی به ثبات منطق ونقل حملانرژی،  یها حوزهدر  یا منطقه یها یهمکار

قفقازی ایران را های مهم سیاست  گیری یکی از جهت روابط با گرجستان در آینده ،بنابراین ؛دکرخواهد  کمک آینده

 ،قتصادی خودهم برای پیشبرد منافع ژئواستراتژیکی و او  دهد. تهران در روابط با تفلیس هم از بعد سیاسی تشکیل می

این  ی درمهم ۀحلق گرجستان .است مسئله این گویای جنوب-لشما راهروتوجه ایران به  و اهمیت بسیاری قائل است

گرجستان در  شدن واقع دارد. بسیار برای جمهوری اسالمی ایران اهمیت مسیرکه پیوستن آن به این  شود می عنوان راهرو

اخیر، اگرچه ایران و  ۀدهدو  دربنابراین، ؛ است توجه قابلاروپا ایران و  میانبرای روابط بازرگانی  دریای سیاه ۀحاشی

اقتصادی  های سیاسی و های مشترک همکاری در حوزه خود را براساس منافع متقابل و زمینه ۀگرجستان روابط دوجانب

است تا این روابط از کشورهای تردید ایران در این زمینه تالش بیشتری داشته  اما بی ،اند برده شیپ به ای ضعیف گونه به

که  این است واقعیت بر این اساس، .ترسیم و تعقیب کند گرایانه عملاثر نپذیرد و روابط دوجانبه را براساس الگویی  دیگر

 ۀمحدوددر  ابط ایران با این کشور نیز بیشترروو چارچوب  شود کشوری کوچک و ضعیف محسوب می گرجستان

 است.تعریف شده  ،بازمالحظات و متغیرهای خارجی 

 

 دو کشورگسترش روابط  ناکامی دالیل

از نگاه  ،سو کیاز  هر دو کشوردینی، سیاسی و امنیتی -مرزی، اقتصادی، فرهنگیی، جمعیتی، یهای جغرافیا موقعیت

ای و  برای سایر بازیگران منطقهو یکدیگر برای  ها آناهمیت  نظراز  ،دیگر یسو و از ای منطقه قدرت یها مؤلفه

 ها آنتوان از  که می وجود دارددو کشور . همچنین مسائلی میان اهمیت یکسانی نداردای متفاوت بوده و  فرامنطقه

نون شوروی تاک های از زمان استقالل جمهوری این است که قطعیت دارداما آنچه  ،نام برد ها تفاوت و پیوندها عنوان به

گرجستان تنها کشور قفقاز که اشاره شد،  گونه همان، حال نیا با میان دو کشور وجود نداشته است. اساسی ۀهیچ دغدغ

 گذاشته ریتأثعوامل جغرافیایی بیش از دو دهه بر روابط دو کشور  ،بنابراین؛ مرز مشترکی با ایران ندارد جنوبی است که

محل در این روند ای و جهانی  منطقه یها قدرتبیش از هر چیز مالحظات ای نبوده و  کننده ره عامل تعییناما هموا ،است

تأثیر واگرایی روسیه و  .نبود آشکار نوبیروابط ایران با گرجستان در قفقاز ج 2101تا سال  ،رو . از همینتوجه است
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حضور  ،گرجستان یمحور     تفلیس، رویکرد غرب-مناسبات تهران شدن     گرجستان و نزدیکی روسیه به ایران در کمرنگ

، ویآو تل-تفلیس نزدیکروابط و همکاری  تهران،-مداوم واشنگتن یها تنشمنطقه و فعال کشورهای غربی در این 

قفقاز جنوبی، دستگیری یکی از شهروندان  ایران از داشتن نگاهر دور امنیتی و نظامی، نقش ترکیه د یها حوزهدر  ژهیو به

روسیه،  درنظرگرفتن مالحظاتران با ایی قفقاز سیاست خارجی و 2112آن به آمریکا در سال  ایرانی در تفلیس و تحویل

ترتیب      در این راستا، بهسطح خود باقی بماند.  نیتر نییپادر ایران و گرجستان  یها یهمکارو مناسبات  شده است سبب

 شوند:     بررسی و تحلیل می ،اند چهار کشوری که در این روند نقش داشته

 

 آمریکامتغیر  .6

اما برای رسیدن به هدفش  ،آگاه است یخوب بهای یعنی روسیه، ترکیه و ایران  گرجستان از وضعیت بازیگران بزرگ منطقه

دهد و برای  است، بیشتر اهمیت می متحده االتیاپیمان مهمش  با حمایت هم و ناتو اروپا ۀکه همان عضویت در اتحادی

در منشور  که مناسبات آمریکا و گرجستان ۀگستردر این راستا،  در این مسیر خللی وارد نشود.همین تالش دارد تا 

 آمریکا و گرجستان راهبردی. هیئت همکاری شود     بررسی می ،تدوین شده است 2113دو کشور در سال  راهبردهمکاری 

دفاع و  ،: دموکراسیشود یمدر این منشور تشکیل  شده مشخص دار تیاولو یها حوزهدرمورد  ،از چهار کارگروه دوجانبه نیز

بر      عالوه(. 30 -31: 2100، دزمنر)کو نفر نفربهتبادالت فرهنگی  مسائل اقتصادی، تجاری و انرژی و سرانجام ،تامنی

جلساتی را با  هرسالارشد آمریکا و گرجستان  گذاران استیسجلسه عمومی سطح باالی این هیئت،  ۀساالنبرگزاری 

ند. از زمان آتی را تعیین کنز کنند و اهداف رورا ب ها تیفعال، کردهرا بررسی  تا تعهدها کنند یمها برگزار  هریک از کارگروه

خود را براساس پشتیبانی آمریکا از یکپارچگی حاکمیتی و  ۀدوجانب یها یهمکارامضای این منشور، آمریکا و گرجستان 

(. 0: 2102، )کوسرا اند گرجستان و تعهد گرجستان به پیشبرد اصالحات دموکراتیک و اقتصادی تقویت کرده یا منطقه

تحت نفوذ روسیه در قفقاز است. این روابط  ۀدر کاهش منطق ها آنبر منافع مشترک      مبتنی نیزواشنگتن -مناسبات تفلیس

شامل همکاری نظامی، پشتیبانی سیاسی در مذاکرات و تالش گرجستان برای اصالح اقتصاد و سیستم سیاسی مطابق 

 2102گرجستان در سال تخابات مجلس مناسبات آمریکا و گرجستان پس از ان برایکشورهای غربی است. هرچند 

 ندارند. یتوجه قابل یها اختالفاما واشنگتن و تفلیس  ،تر شد مبهم

نزدیکی هرچه بیشتر به غرب و همکاری در تعامالت و تبادالت ، اولویت اول تفلیس در سیاست خارجیبر این اساس، 

مریکا، ترکیه و اوکراین شریک آاعالم شد،  2111امنیت ملی گرجستان که در سال  ینآی. براساس است فراآتالنتیکی

مالحظات  وجود باو  اند شدهدوم معرفی  ۀو درج راهبردیو روسیه، جمهوری آذربایجان و ارمنستان شرکای غیر راهبردی

 ۀای جهان، در نقش بندی قاره گرجستان در تقسیم نکهیابا توجه به  .مهمی ندارد ایران جایگاهآمریکایی گرجستان، 

و خود را  کند وارد ساختارهای اروپایی شده اول سعی می ۀدر درج همین دلیل،به جغرافیای سیاسی اروپا قرار گرفته است، 

ن دو ساختار و تشکلی است که تاکنو «سازمان امنیت و همکاری اروپا»و  «اروپا پارلمان»د. کندر چارچوب آن عرضه 

اروپا در  ۀو همچنین اتحادییک عضو فعال در این دو ساختار  عنوان بهکند  و تالش می درآمده ها آنگرجستان به عضویت 

 د.آتی اقدام کن ۀسال ده روند کی

 از تهدیدکننده و جویانهمداخله تصویری ۀارائبا  ایران، حذف حتی و تخریب تضعیف، برای آمریکا تالشاز طرفی 

 و سیاسی دۀگستر حمایت همسایه، کشورهای با ایران یها اختالف به زدن     ندام ای،هسته دۀپرون جریان در ژهیو به ،تهران

در  ایران نقش ایفای و همگرایی ناکامی بر ،ردیگ یم نادیده را ایران تیک و ژئواکونومیکیژئوپل نقش که هاییطرح از مالی

تنها کشور  عنوان بهجغرافیایی ایران،  ۀبالقوهای  ، قابلیتآمریکادر رویکرد ژئوپلیتیکی  .است گذاشته منفی تأثیرگرجستان 

ی در ژئوپلیتیک مهمآوردن نقش      دست بهامکان  ،خزر-فارس جیخل جهان یعنیانرژی  ۀکنند نیتأم کانوندو  ۀدهند ارتباط
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و جهانی مورد تفسیر  یا منطقهو این امکان باید خنثی شود تا امنیت  گذارد یمرا در اختیار ایران  20جهانی قرن 

امنیتی نیز به روابط ایران و  ۀجنب ،میان ایران و آمریکا . دشمنی(201 :0020، )مجتهدزاده حفظ شود متحده االتیا

منطقه اظهار این در  متحده االتیاحضور نظامی  ۀاز توسع بارهان ایرانی مسئوال، مثال برایگرجستان بخشیده است. 

 با امنیت ایران و همکاری گرجستان با غرب ؛ بنابراینتهران، تفلیس متحد واشنگتن در قفقاز است از نظر. اند کردهنگرانی 

 حضور و نظامی کمک آمریکایی،-یهای گرج ترین محور همکاری مهمدر این میان،  .گیرد قرار میارتباط مستقیم  در

الل گرجستان به استق و امنیت ضمانت» را این موضوع تحلیلگران برخی از است. گرجستان در متحده االتیا نظامی

های  برای جنگ متحده االتیا»برخی نیز بر این باورند که  .گیرند درنظر می« برکت اعتبار نظامی و سیاسی آمریکا

وارد  متحده االتیاسان پدافند هوایی کارشنا ئتیه 2102سپتامبر  02در  ،برای نمونه«. ندک ایجاد می گاه هیتکای  منطقه

بود،  شده امضا 2113 ۀژانوی در که واشنگتن-ساین دیدار در قالبی که در منشور مشارکت راهبردی تفلی .گرجستان شدند

 ۀآمریکا و رژیم اسرائیل موضوع برنام 2102در سال  که اهمیت دارد به این دلیل این موضوع. (2: 2101، )ولت برگزار شد

که فرض مطرح بود این  ،نیبنابراالمللی و جنگی تبدیل کرده بودند؛  ای ایران را در شدیدترین حالت به بحرانی بین هسته

عنوان پایگاه تدارکاتی  جنگ علیه ایران، از خاک گرجستان به یانداز راهدرصورت  ،کند آمریکا تالش می ۀمتحد االتیا

و  0«وازیانی»را به بازسازی فرودگاه نظامی در  یتوجه قابل ۀها، واشنگتن بودج اصلی استفاده کند. در همان سال

 خود ۀنوب بهمهم،  موضوع نای(. 1: 2102، )روزوف و همچنین در بنادر پوتی و باتومی اختصاص داده بود 2«مارنیئولی»

ن ایم دفاعی که ۀتوافقنام براساس ،بنابراین ؛نی به گرجستان تقویت کردایرا یها مقاماعتمادی  درمورد بی را هایی     گمان

 لیتبدهای اصلی آمریکا در قفقاز جنوبی  گرجستان به یکی از پایگاهامضا رسید، به  2102سپتامبر  در گرجستان و آمریکا

 د.دارناتو در منطقه  راهبردیهای  و نقش مهمی در برنامه شده 

باشد، اما  برداشتهتان درهای سنگین امنیتی برای گرجس هرچند بعید است که افزایش تنش بین آمریکا و ایران، هزینه

دهد.  دست می برداری از ظرفیت جغرافیایی خود در ارتباط با منابع صادراتی ایران را از های بهره اقتصادی فرصت رظن از

نابوکو، فرصت ورود به -ساخت خط لوله تاناپ ۀپروژ ی روسیه در موردکارشکنی آمریکا و حت وجود بادر مقابل، ایران نیز 

گذاری و محدودیت  های باالی سرمایه با توجه به هزینه .است داده  دست ازساختار چندملیتی برای قراردادهای خط لوله را 

ها شود، این محرومیت توسط آمریکا، سیاست گاز طبیعی  جدید که باید وارد این خط لوله ۀشد شناختهمنابع زیرسطحی 

قفقاز  ۀایران همچنان جزء اهداف فرعی آمریکا در منطق خواهد کرد. مشکلآینده دچار  ۀده چند برایحتی ایران را 

 فردی، تجارت، کمک و ارسال منابع مالی،بط روا مانند اتیاقدامکردن      مریکا از طریق دنبالجنوبی است و قدرتی که آ

بر کند.  اقتصادی ایران را فراهم می توانایی محدودکردن نفوذ ،دست آورده است     به اسبات نظامی و سایر روابط امنیتیمن

منابع انرژی نفت و گاز  انتقال گرجی درمورد یها مقامایرانی با  یها مقامدهد تا گفتگوهای  به آمریکا اجازه می این اساس،

 .دنکخنثی را از مسیر گرجستان به دریای سیاه 

 

 تفلیس-نمسکو بر مناسبات تهرااثرگذاری  .9

 ۀمنطقدر واگرایی ایران و گرجستان نقش داشته و اثرگذار است. همواره است که  کشورهاییاز دیگر روسیه یکی 

تأثیر روسیه بر  ،نیز بزرگ بوده است. تاریخ تحوالت قفقاز یها قدرتل رقابت در طول تاریخ همواره محکنونی، گرجستان 

ا استقالل ب 0330سال  از. سازد می آشکار را اخیر روابط دو کشور یها سالایرانیان و گرجیان و در  نوع تعامل

                                                                                                                                               
1. Vaziani 

2. Marneuli 



 499 و گرجستان رانیروابط ا یافتگین مؤثر بر توسعه یعوامل خارج

و مناطق خودمختار  ها یجمهور، همجواری گرجستان با مناطق جنوبی و مستعد واگرایی روسیه )های شوروی جمهوری

روابط  و است برداشتهرا دریه به این کشور روس حساسیت ،غرب به گرجستان ۀتوجه ویژهمراه با قاز شمالی( قف

رهای مناطق و کشو ،که مسکواین با توجه به .یافته استادامه  ینیب شیپ  رقابلیغ یا گونه به روسیه-گرجستان

نسبت به هرگونه تحرک و  ،کند خارج نزدیک و حیات خلوت خود ارزیابی می عنوان بهرا همچنان  از شوروی افتهی استقالل

 بسیار یوندهایپ وجود باایران نیز  ا. دهد. در این میان، ج. فعالیت کشورهای ثالث در این قلمروها حساسیت نشان می

 تهراننقش  افزایششدت با  به در نهان مسکو ،رو از همین .یستمستنثنی ن از این قاعده ،که با روسیه دارد نزدیکی

اقتصادی خود با -و مایل است در معادالت امنیتی بوده مخالف در قفقاز جنوبی و گرجستان یا منطقهقدرت  عنوان به

قابلیت آلترناتیوی منبع انرژی ایران با و  در دست بگیرد را اروپابه و گاز انحصار مسیر انتقال انرژی  غرب، همچنان

بر این اصل خودخواهانه استوار  سیاست خارجی روسیه در این مورد ،درواقع. دخنثی شو گرجستانهمکاری جغرافیای 

و  روسیه و اوکراین ۀدر مناقشتوان  می را بارز آن ۀنمون «.شود برای ما خوب است، عادالنه شمرده می آنچه»است: 

ون وزیر خارجه و رئیس تیم معا 0«سرگئی ریابکوف» که یهنگام .قرار داد نظردم کریمه به خاک خود پیوستن

یک  عنوان بهبا ایران  یا هستهروسیه مایل نیست از مذاکرات » گفت با ایران یا هستهروسیه در مذاکرات  ۀکنند مذاکره

اروپا واکنش نشان دهد، شاید  ۀو اتحادی متحده االتیابخواهد به اقدامات  که یدرصورتاما  ،استفاده کندعلیه غرب اهرم 

لحاظ قابلیت      بهاول جهانی است و  ۀرتبایران گاز،  ۀشد ثابت ریذخامجموع  رظناز ، ی دیگراز سو .2«این اقدام را انجام دهد

ا را در درصد از کل ذخایر گاز دنی 2/02تریلیون مترمکعب گاز طبیعی،  00معین، معادل  ریذخادستیابی نیز، با داشتن 

اول دنیا را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که پس از  ۀرتب 2100سال  مانند، اختیار دارد و از این نظر

این موضوع در روابط دو  0.است قرارگرفتهخایر گازی دنیا حجم ذ در جایگاه دومتریلیون مترمکعب  1/02ایران، روسیه با 

عنوان رقیب جدی  و تنظیم بازار( و منافع واگرا به ها متیقبردن      در جهت باال)تولیدکنندگان  عنوان بهکشور منافع همگرا 

 یآسان به طبیعی ، خریداران گازکننده نیتأمجریان گاز از سوی  وقفدر صورت ت با توجه به اینکه. دارنددر این عرصه 

و  کندانرژی ایجاد  نامتقارن برای خریداران، وابستگی تواند یم یا گونه به مهم امر این ،جایگزینی داشته باشند توانند ینم

 ۀصانداز ارتقای جایگاه ایران در عر اخیر، چشم سال کی در ،در این راستادر معامالت سیاسی تأثیرگذار باشد.  قادر است

های اولیه  زمینه شدن     ای و فراهم توافق هسته در پی رسیدن ،ویژه به .استتری مطرح شده  طور جدی تولید جهانی گاز به

افزایش تولید گاز طبیعی ایران، بیش از هر زمان  نفت و گاز، ظرفیت ۀخارجی در حوزهای  سرمایه ۀبرای جذب دوبار

آن را در ارتباط با کاهش  شدت بهبه آن،  آگاهیها با  که روس واقعیتی .است افتهی  شیافزاچند سال اخیر  ی دردیگر

، انرژی ایران، تهدیدی جدی برای اقتصاد روسیه تحقق کنند که در صورت ارزیابی می زنی خود در برابر غرب قدرت چانه

به همراه شود، چراغ سبز آمریکا و اروپا به انتقال نفت و گاز ایران به غرب  اگر زمانی باشود. امری که  وب میمحس

های  و زمزمه گازی ایران برداشته شودهای صادرات نفتی و  محدودیتاگر  ر این اساس،. بخواهد شدکابوس روسیه تبدیل 

اهرم فشار روسیه علیه  یطبیع طور بهناباکو مطرح شود،  ۀر پروژگرجستان یا جذب ایران د مسیرانرژی ایران از  انتقال

روسیه تالش  ،درنتیجه .رود     از بین میبرای کرملین « اوراسیا ۀاتحادی»دهد و رویای ایجاد  غرب معنای خود را از دست می

متصل به ایران » ۀگزار اساسدر این کشور  چراکه ؛ایران و گرجستان جلوگیری کندهرچه بیشتر کند از نزدیکی  می

                                                                                                                                               
1. Sergei Ryabkov 

 :برای مطالعۀ بیشتر ر.ک. 2
- Russia warns west it may change its stance on Iran, Mar. 19, 2014, http://bigstory.ap.org/article/russia-

warns-west-it-may-change-its-stance-iran 

3. British petroleum Statistical Review of World Energy, June 2015: 20 
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و  یتیکیژئوپل ۀموازن، آندر صورت تحقق  و معتقد است تابد را برنمی« از مسیر قفقاز ترانزیت انرژی به اروپاهای  پروژه

 آن تغییر خواهد کرد. زیاندر قفقاز و آسیای مرکزی به  یاستراتژیکژئو

. طبق نظر اند داشتهدر ارتباط با نفوذ روسیه در منطقه  ینگرانی مشترکصورت غیرعلنی  به هموارهگرجستان و ایران 

و تا گرجستان را تضعیف که در آن مسکو تالش کرد  با روسیه 2112 سال پس از جنگ اوت» ،یکی از تحلیلگران گرجی

و کیفیت مناسبات خارجی خود را افزایش دهد. تغییر سریع معادالت در توازن  تیکمتفلیس تمایل داشت تا  منزوی کند،

آبخازیا و اوستیای جنوبی از سوی روسیه،  ۀطرف کیشدن      شناخته تیرسم به، قدرت و نیز پیامدهای احتمالی یا منطقه

سوم و  در .(2 -0: 2100، )کاکاچیا «کند و آن را تغییر دهد دنظریتجدگرجستان را وادار کرد تا در سیاست خارجی خود 

و  شد روادید میان دو کشور لغورژیم ، به تفلیس ایران ۀوزیر امور خارجمتکی  سفر رسمی در 2101 سال چهارم نوامبر

مناسبات فرهنگی و سیاسی و همچنین حجم  ۀاما این روند که توسع ،تفلیس افتتاح شد-ناپروازهای مستقیم میان تهر

با فشار آمریکا، گرجستان مجبور شد تنها سه سال دوام آورد.  ،طور چشمگیری افزایش داده بود مبادالت دو کشور را به

د. با توجه به برخی از کنیران را مسدود حساب بانکی متعلق به تجار ا 011کند و بیش از  لغولغو روادید با ایران را  ،رژیم

، )باقاتوریاانجام داده بود  آمریکاالبی روسیه نقش بزرگی را در اغراق روابط اقتصادی گرجستان و ایران در اطالعات، 

در آینده تالش  ،همین رویکردو در مسیر  روسیه مایل به گسترش روابط تهران و تفلیس نیست ،بنابراین ؛(01: 2101

شاید به این دلیل  ،یکپارچگی و ثبات در منطقه است گرجستان آگاه است که ایران بیشتر خواستاردر مقابل، د. خواهد کر

. هرچند ایران تالش کرد این شراکت را طوری دهد یمکند و نقش تهران را کاهش  نقش مسکو را بیشتر می ،یثبات یبکه 

اما  ،نشان داده بود( اعتماد رقابلیغآمریکا، که گویا  یجا بهیافته است ) دهد که گویی گرجستان یک شریک جدیدجلوه 

 (.0: 2100، )کورنلی دانست یمعنوان مکمل روابط نظامی و سیاسی خود با آمریکا      بهرا سیاسی  ۀگرجستان این رابط

 

 ترکیه یا منطقهنقش  .9

گتن واشن ۀژیو یها تیحماقفقاز و رقابت با ایران از  ۀمنطق، ترکیه در راستای منافع آمریکا در فروپاشی شوروی ازپس 

 ۀدهدو  درترکیه  ،رو نیهم. از شود یمحسوب رقیبی برای ایران و روسیه در گرجستان م یطورجد به برخوردار بوده است و

د. لغو سهم اهش دهیه و ایران در منطقه را کروس اقتصادینقش و حضور ی تا حدگذشته با کمک آمریکا توانسته است 

 یها دولتغرب و حمایت از  یسو بهمسیر خط لوله از جنوب و شمال  ، تغییر0331ایران در کنسرسیوم نفت خزر در سال 

، کمک به سرکوب آتالنتیکی-روا عضویت در ناتو و دیگر ساختارهایمنطقه، تشویق کشورهای قفقاز جنوبی به غیردینی 

 پی آن همواره درکیه ترکنارنهادن ایران و روسیه بوده است.  جهت، در مشابه موارددیگر مذهبی و -ینیروهای مستقل مل

خزر،  ۀحوزخام و گاز طبیعی  نفتیتی خود در انتقال و بارگیری بر موقعیت ترانز شیازپ شیببا تمرکز که  بوده است

 ژئواستراتژیک خود ارائه داده و موقعیت خویش را ارتقا بخشد.تیک و یتعریفی نوین از جایگاه ژئوپل

بر منافع ملی ایران تأثیر بگذارد.  تواند یم ،قفقاز جنوبی و از جمله گرجستان یها یجمهورترکیه به هریک از  نزدیکی

 شدن لیتبد نقش بهدر صورت همکاری ایران با ترکیه برای صدور گاز به بازارهای جهانی، موقعیت ترکیه برای دستیابی 

ایران  نامتقارن وابستگیو به همان میزان شود      می، تقویت کنندگان مصرفبه مرکز مبادالت انرژی بین تولیدکنندگان و 

رجب طیب »با سفر  .رود یم شمار بهک تجاری گرجستان شری نیتر بزرگترکیه خواهد شد.  در منطقه بیشتربه ترکیه 

گوناگون بین دو کشور به  یها حوزهمتعددی در  یها پروژه، 2101 هبه تفلیس در ماه مترکیه وقت  ریوز نخست« اردوغان

در ترکیه اشاره داشت  0«قارص»به  یآخالکاالک آهن راهمشترک اقتصادی  ۀبه پروژ توان یمامضا رسیده است که از جمله 

                                                                                                                                               
1. Kars 
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 0«ترابوزان»آنکه دو کشور در پیمان ضمن (. 1: 2101، )ماتئوس دهد یمکه گرجستان را به اروپا بیش از گذشته پیوند 

در ترابوزان ترکیه در کنار  2110جانبه است که در سال  نظامی سه-این یک پیمان مهم امنیتی ،دارند راهبردیهمکاری 

د نجدت سزر، رؤسای جمهور آذربایجان، گرجستان و ترکیه م، ادوارد شواردنادزه و احاف یدرعلیحدریای سیاه به امضای 

 لحاظ     بهقفقاز جنوبی  ۀدادن منطق     سپتامبر، با پشتیبانی واشنگتن برای پوشش 00 یدادهایرورسید. این پیمان پس از 

، اما این پیمان شده اعالم افتهی سازمان جرائممشترک با تروریسم و  ۀامنیتی شکل گرفت و اگرچه هدف از برپایی آن مبارز

ترکیه از جمله  .است جادشدهیامنطقه  برای جلوگیری از گسترش نفوذ روسیه و نیز ایران در 2«گوام»مان ینیز مانند پ

هژمونی  ستارو هم خوا ردیگ یمخود در پیش  یها استیسکه هم رویکردی اروپایی در  رود یمشمار      کشورهایی به

گرفتن رهبری جهان اسالم و      دست بهو تالش برای  روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه این روند با .است یا انهیخاورم

-باکو»گاز  ۀو خط لول 0«انحجی-تفلیس-وباک»نفت  ۀخط لول ،درحال حاضر عیت ایران قوت گرفته است.موق تضعیف

مسیر  عنوان بهترکیه را  ،دیگر سویو از  کند می نیتأمنیازهای نفتی و گازی این کشور را  ،سو کیکه از  0«ارزروم-تفلیس

ای راهبردی  جنبه آذربایجان با گرجستان را برای آنکاراجمهوری انحصار پیوند میان ، است ترانزیت انرژی مطرح کرده

 از یتوجه قابلتعداد  بر این،     عالوه بخشیده است که حاضر نیست با حضور ایران دستخوش تغییر و دگرگونی شود.

رقابت تجار لی دارند که فعاگرجستان حضور  یو خدماتهای مختلف صنعتی، تجاری  ا و اتباع ترکیه در پروژهه شرکت

 ،ندارد وجود انبا گرجست میان ایران به اینکه مرز مشترکی با توجهیست. ن سهیمقا قابلایرانی با تجار ترک در گرجستان 

 است. ایفا کردهان ایران و گرجستان میدر نقش واگرایانه را  ینوع به را به ترکیه داده است و این کشور یاین امر برتر

 

 اثرگذاری اسرائیل .9

 -اسرائیل یجمهور سیرئنخستین  -« دیوید بن گوریون»که  همین بسبرای درک روابط عمیق اسرائیل و گرجستان 

حضور انقالب رز در گرجستان،  و رخداد 2110از سال  ژهیو بهپس از فروپاشی شوروی و اما  ،بود االصل گرجستانی

 ویآو تلهای  تمایل و انگیزه همواره .رفت افزایش     هویژه در گرجستان رو ب طور بهاسرائیل و یهودیان در قفقاز جنوبی و 

 یها یتوانمندبر      عالوهاست. بیشتر از تفلیس بوده و اقتصادی  امنیتی سیاسی،دالیل  راساسب ،این روابط یبرای ارتقا

گرجستان  سو و نیاز     از یک گردشگریکشاورزی، صنعت، ساختمان و  یها بخشدر امنیتی و سیاسی،  مسائلدر اسرائیل 

 کشور تی مثبت نسبت به اینذهنی یها نهیزمبه همراه  ها بخشدر این  یگذار هیسرماعلمی و  یها روشاز  یریگ بهرهبه 

 شد سبب کشاورزی در اسرائیل نسبی نمونه، مزیت . برایه استبود متقابل یها یهمکار افزایش در کننده نییتع عواملاز 

، این همکاری 2100و در سال  پذیردبا گرجستان صورت  رژیممیان این  یا گستردههمکاری ملی تاکنون،  0322 سال از

 (.2: 2100، )لویت ای شود تازه ۀمرحلوارد 

ر یهودی د یها تیاقل، شناسایی و حمایت مادی و معنوی از سیتأس ابتدایاسرائیل از  سیاست کهبا توجه به این

یهودی هزار  021بیش از  .اهمیت دارند در همین چارچوباقلیت یهودی ساکن گرجستان نیز  ،سراسر جهان بوده است

 گوری شهر در ژهیو به از آنان نیز همچنان ساکن گرجستان هزار نفر 00تبار در اسرائیل اقامت دارند و بیش از      گرجی

 پیوندهای که انیهودی این میان پیوند برقراری(. 0: 2102، )سیسره هستند( گرجستان نینش یهودی شهر نیتر مهم)

 آسیای ۀمنطق دو یهودیان یکپارچگی و وحدت ایجاد در اسرائیل کالن اهداف راستای در دارند نیز فامیلی و خانوادگی

                                                                                                                                               
1. Trabzon 

2. GUAM 

3. Baku - Tbilisi – Ceyhan (BTC) 

4. Baku - Tbilisi – Erzurum (BTE) 
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، ایجاد یک گروه ی دیگرسو . ازردیگ یمصورت « اوراسیا یهودیان ۀکنگر»ارچوب اهداف جنوبی و در چ قفقاز و مرکزی

به سیاست خارجی گرجستان اهمیت فراوانی  یده جهتو  نفوذ  اعمالفشار بانفوذ و منسجم از یهودیان گرجستان برای 

اسرائیل معتقد است که هدف جمهوری اسالمی ایران نابودی کامل آن است و به اینکه  با توجه .داردبرای رژیم اسرائیل 

ایران را با اهداف نظامی و خصمانه علیه خود ارزیابی و موشکی  یا هسته ۀبرنامهمچنان نیز  ،ای پس از توافق هسته

 برای ،رو نیهم. از داند یمخود را ملزم به حضور در نزدیکی مرزهای ایران برای جنگ احتمالی با تهران  ،اینبنابر ؛کنند یم

گرجستان است. به همین شد، بابرای مقاصد نظامی واجد چنین جایگاه جغرافیایی  تواند یم اسرائیل یکی از کشورهایی که

 یکینزدداشته باشند و هم از  نظامی و لجستیکی معتقدند هم در این کشور حضور فیزیکی و پایگاه آویو مقامات تل ،دلیل

 قرار است سواحل غربی گرجستان در دریای سیاه نیز سوی دیگر،از ند. کن تفلیس جلوگیری-تهران یافتن مناسبات     و عمق

، رو نیا از .پهلو بگیرند ها آنترابری نظامی در  کریپ غولهای  شوند که بتوانند ناوها و کشتی نو یا اندازه بهتوسعه یابند و 

ای لجستیکی و ه هاپایگ نیتر مهمدستانه خود به ایران، گرجستان را یکی از  پیش ۀئیل برای اجرای سناریوی حملاسرا

اتمی و  ساتیتأسنظامی علیه  ۀحمل نیاز به تا در صورت هو این هدف را در دستور کار خود داد داند یماطالعاتی خود 

 یها شیگرااز تا است  تالش کردهاخیر  یها سال در رژیم اسرائیلداشته باشد. الزم را  یبردار بهرهمراکز نظامی ایران 

همزمان  یعنیبرداری کند.  بهره در راستای ایجاد یک پایگاه اطالعاتی و لجستیکی مطمئن علیه ایران تفلیس ۀگرایان بغر

گیرد. همچنین  پایگاه نظامی از گرجستان تحویل می آمریکایی به گرجستان، ۀچندمنظوری پیشرفته و ها با ارسال جنگنده

، )دمبادزه کامل در اختیار نیروی هوایی اسرائیل قرار گرفته است طور بهنیز  در جنوب تفلیس «مارنیولی»پایگاه نظامی 

2101 :0- 1.) 

هواپیماهای بدون  برخی از کدهای اسرائیل در زمان جنگ روسیه و گرجستان، که دهد یمنشان  لیکس ویکی اسناد

از راه  یها یورافناستفاده از  ابتا  داد یمنیروهای روسی اجازه  را به روسیه فروخته بود و این امر به سرنشین گرجستان

پس از جنگ،  .(3: 2100، مازاسرنگون کنند ) روزه پنججنگ  جریانگرجستان را در  هواپیماهای بدون سرنشین دور،

 وپیامدهای گسترش حضور اسرائیل در گرجستان  ،حال حاضرآویو آنچنان گسترش یافت که در پیوندهای تفلیس و تل

به  جنوبی قفقاز ۀاین کشور در منطق راهبردیافزایش عمق  دیگر،عبارت      نفوذ و قدرت مانور اسرائیل و به ۀدامن ۀتوسع

حضور  ۀمناسبات اسرائیل و گرجستان برای ایران، افزایش دامن ۀپیامد توسع ،درواقع ضرر امنیت ملی ایران است.

 نظر  از ونظامی -تشدید مناسبات اطالعاتی موازات بهاطالعاتی و لجستیکی اسرائیل در مرزهای شمالی آن خواهد بود که 

 ۀدوجانبمناسبات  ۀبر توسع تواند یم کهنیاضمن  .در پی داشته باشد جدی را برای ایران یها چالشقادر است امنیتی، 

در  یا منطقهیک قدرت  در مقامجمهوری اسالمی ایران ، ترتیب     دین. بتفلیس نیز اثر نامطلوبی برجای بگذارد-تهران

ت در تعامال یا ژهیومحیط امنیتی پیرامونی خود، شرایط  عنوان بهقفقاز جنوبی  ۀراهبردی بر منطقخاورمیانه و تمرکز 

هرگونه  چراکه؛ نظر دارددرحساسیت  را با یا فرامنطقه بازیگراننفوذ  حضور وافزایش  ،رو از همین .ندارد یالملل نیب

 ایرانراهبردی جمهوری اسالمی -امنیتی یگذار استیستوجه به با  ،اسرائیل با امنیتی گرجستان-همکاری سیاسی

مناسبات  ۀتوسع ،رو نیا از .شوددی برای امنیت ملی ایران تلقی کاهش سطح تأثیرگذاری مثبت و تهدی جهتدر  تواند یم

 .شود یمتفلیس -نواگرایی روابط تهرا سبب ،اسرائیل و گرجستان در ابعاد سیاسی، اقتصادی و امنیتی

 

 دو کشور پس از برجام مناسبات انداز چشم

از ایران به دنیا ارائه شده است. جمهوری اسالمی در دولت یازدهم تمام  یتر مناسب ۀچهرپس از استقرار دولت روحانی، 

ا رفتار هوشمند و ، بهراسانه در منطقه و جهان ایران دن فضایکر     تا ضمن خنثی خود را بر این پایه استوار ساختتالش 

ای دست پیدا کند. این امر پس از  قدرت خود را حفظ کرده و در این چارچوب به توافق هسته یها مؤلفه، مناسب یها انتخاب
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المللی انرژی اتمی در  ، شورای امنیت سازمان ملل و آژانس بین1+0گروه سال مناقشه و بحران، با همکاری جدی ایران و  00

در الملل است  توجه در روابط بین کننده و قابل ینهایی تعی ها، عناصر و مؤلفه شاخص این موارد که .حاصل شد 2101سال 

باور  به ، بلکهای ایران برآورد شودگذار بر ۀمرحلیک  عنوان بهتواند  می تنها نههای داخلی،  صورت اجماع میان نهادها و جناح

 معادالت جهانی و آغاز فصلی نوین در روابط ایران و جهان خواهد بود. ۀدر صحن راهبردیگران جهانی، چرخشی  ر تحلیلبیشت

المللی را در پی  بین ۀای در مفهوم عام برای ایران هویت و مناسبات بیشتر با جامع در این چارچوب، توافق هسته

مالحظات  یسبب آن، در پرتو بهاند تو درمورد اینکه چگونه می ییها پرسشوجودآمدن  ، بهگرجستانداشته و برای 

در مفهوم  ای به سود خویش تغییر دهد. منطقه ژئواکونومیک و ژئواستراتژیکِ پسابرجام، معادالت قدرت را نیز در سطح

روابط دو کشور ایران و  ۀتوسعبرجسته و یک فرصت تاریخی و همچنین بستری را برای  قدم  کیاما این توافق  ،خاص

متعدد های  و حوزه سیاسی-اقتصادیکه در قلمروهای  در سطوح مختلف فراهم آوردهرها سایر کشومانند  گرجستان

 .اشتدخواهد  قابلیت پیگیری یافته و اهمیت بیشتری

کردن      های واشنگتن برای منزوی مجبور به همکاری با سیاست متحده االتیافشار  گرجستان زیر ،های اخیر در سال

است.  افزایشهای دو کشور بیش از گذشته رو به  همکاریو  شده  دگرگون ی منطقهاما پس از برجام، فضا ،ایران بود

در این  ها برای یکدیگر باشد. تواند شاخص مهمی در اهمیت دولت از کشورها می دکنندهیبازد یها مقامآن، سطح  بر     عالوه

پور  رحیم است. روابط دو کشور قابل اشارهتقویت  برای 2101 ۀ سالفوریمجلس گرجستان به ایران در  سیرئسفر ، زمینه

برگزاری  ۀدر آستان 2101 سال مه 20که نیز جمهوری اسالمی ایران  ۀوزارت امور خارج ۀمعاون آسیا و اقیانوسی

گرجستان مالقات  ۀانلیدزه وزیر امور خارج با به تفلیس سفر کردهای بیست و پنجمین سالگرد استقالل گرجستان  جشن

در نیویورک با علی الریجانی  -رئیس مجلس گرجستان -« دیوید اوسو پاشویلی»نیز  2101 سال اوتد. در و گفتگو کر

کاخا »با  -ایرانمدیرعامل شرکت صادرات گاز  -علیرضا کاملی همچنین  دیدار و گفتگو داشت. -رئیس مجلس ایران -

به گاز  مترمکعبمیلیون  211با توجه به روند مذاکرات، احتمال صادرات  د وکردیدار  -وزیر انرژی گرجستان - «کاالدزه

و  2102 سال آوریل 02نیز ر امور خارجه یف وزیمحمدجواد ظر ت.قوت گرف ماهه  هفت ۀگرجستان برای یک دور

گرجستان  جمهور سیرئ «لییورگی مارگوالشویگ»ران و گرجستان با یبیست و پنجمین سالگرد برقراری روابط ا همزمان با

به ایران سفر کرد  گئورگی کویریکاشویلیوزیر این کشور  ، نخست2102 سال آوریل 20و بالفاصله در  ردکدیدار و گفتگو 

 .تهران و تفلیس به امضا رسید ۀرتب یعالهای  مشترک میان هیئت ۀشش یادداشت و بیانیآن  و در جریان

اما درحال حاضر یک توافق وجود دارد که  ،دهد یمرا بر روابط با ایران برتری  متحده االتیاروابط با  آشکارا ،گرجستان

تبادل برق بین ایران و گرجستان، تولید مشترک کاالها و تر کند.  ایرانیان نزدیک  بهدهد تا گرجستان را  اجازه می

 ۀدر زمین مؤثرهای نسبی دو کشور و همکاری  به مزیت توجهبا توجه به نیاز بازارهای هدف و با  نظر موردمحصوالت 

انداز  روابط دو کشور را با چشم ۀتواند آیند ی است که میاز دیگر مباحثو انتقال آب گرجستان به ایران نیز  کشاورزی

درحال حاضر، گرجستان تا حد زیادی  را افزایش خواهد داد. این همگاری ادیز  احتمال به ،انرژیامنیت  بهتری مواجه کند.

درصد از مصرف انرژی را از این  31نزدیک به  شود می جمهوری آذربایجان است که سببوابسته به واردات گاز طبیعی از 

 (.3: 2101، )جرجولیانی و مینت شود شرکت گازپروم روسیه تأمین می وسیلۀ     بهکشور وارد کند و ده درصد باقیمانده 

. انجامد     می، به نفوذ بیشتر روسیه در این کشور گازپرومران این مسئله هستند که هر شکلی از وابستگی به ها نگ گرجی

بخشیدن به      برای تنوع راهبردیلحاظ      این کشور به کند     میکمک )البته با مجوز آمریکا( ، فضای پسابرجام بیترت بدین

برای  2111زمستان سال رویداد یادآوری  همکاری قوی با ایران حساب کند.انرژی خود و منابع وارداتی فسیلی، روی 

منابع  وجود بابر آن،      عالوه .توانند به ایران اعتماد کنند که می بر این واقعیت است یدییتأ ،و مردم گرجستان ها مقام

 خواهند کرد.بهتر عمل یجان در آینده آذرباجمهوری برای مذاکره با  گرجی یها مقامانرژی ایرانی، 
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بر این باورند که یکی از  0«بر هژمونی     ثبات مبتنی» مانند ییها هینظربا استناد به  الملل نیببرخی از اندیشمندان روابط 

: 2110، )گیلپین خطوط و مسیرهای کنترل انرژی است ،، کنترل منابعیا دورهدر هر  یمونبنیادی قدرت هژ یها شاخص

، در منطق روابط سوی دیگربه ابزار قدرت و اهداف قدرت تبدیل کرده است. از  این واقعیت، امروزه انرژی را .(22

اد صلح و ثبات در ایج کننده نییتع ینقش تواند میو همگرایی،  ن اصل پذیرفته شده است که همکاریای نیز الملل نیب

برقراری  لویتاو ،ترتیب     دینب. (001 -013: 0322، پالنو و التون) اقتصادی در پی داشته باشد ۀتوسعرشد و  و یالملل نیب

 پیگیریبرای انتقال نفت و گاز و  و ن کشوراز جایگاه ترانزیتی ای یریگ بهرهبه ، در آینده رانیابرای  با گرجستان روابط

ایفای  چارچوبجغرافیایی در بیشتر  یبردار بهره آورد، دست به تواند یمگرجستان  آنچه است.مربوط سیاست خطوط لوله 

 منطقه نیز و س برای ارمنستانانرژی ایران به اروپا است. تعمیق روابط تهران و تفلی یها لولهنقش ترانزیتی خطوط 

ایران و  ،ارمنستان ۀبر آن، از چهار همسای     گرجستان مرز زمینی دارد. عالوه . ارمنستان با ایران ودارد اهمیت فراوان

 همجواری دارند.حسن  بر     مبتنیروابطی  ،آذربایجانجمهوری یعنی ترکیه و  دیگر ۀسایگرجستان برخالف دو هم

 ۀدهدهند. در دو زیادی انجام می یها یگذار هیسرما ،انرژی در محور غرب به شرق ۀتوسع در پیکشورهای غربی 

به آن وابسته  یا گونه بهامنیت اروپا  که ارزروم-تفلیس-گاز باکو ۀو خط لول انحجی-تفلیس-نفت باکو ۀگذشته، خط لول

جنوب که روسیه، گرجستان، ارمنستان و ایران را به هم پیوند -است با داالن شمال درصددروسیه  .دش یانداز راه ،است

ماند.  نافرجام خود روسیهکارشکنی مخالفت آمریکا و حتی  لیدل بهاما این طرح  ،ندکغرب مقابله  یها استیس، با دهد  یم

-نارمنستا-نکه مسیر زمینی و ریلی ایرا داردبا گرجستان از این نظر نیز اهمیت ایران روابط  گسترشپس از برجام، 

است که از گرجستان نیز بگذرد و  صرفه به مقرونارمنستان تنها در صورتی -آهن ایراناما راه ،کند یم احیا را گرجستان

نتقال گاز ایران به اروپا از ا ۀخط لول ساخت ۀپروژ یریپذ امکان ه،یاولت را به دریای سیاه متصل کند. مطالعا فارس جیخل

تحقیق  اما در همان روند ،گرفت انجام 2111یارد دالر در سال اوکراین به ارزش پنج میل-نگرجستان ارمنستا مسیر

در گرجستان و  2«سوپسا»گازی که از خاک ارمنستان به بندر  ۀلولیک خط  ساختناست با  امیدوار ایرانمتوقف شد. 

 ،(221 -222 :0023، )دهقانی فیروزآبادی گاز ایران را به اروپا منتقل کند، کند یمدر بندر کریمه عبور  0«فدوسیا»شهر 

و  با رفع تنگناهای دیپلماتیک بتوانداگر ایران  .خواهد ماندباقی  ایوردر حد آینده  یها سال در طی درحال حاضر والبته 

 کنترل برای روسیه-نژئوپلیتیکی ایرا یها رقابت سپس ستان را جلب کند،آمریکا، ترکیه و گرج ، نظرتوافق با غرب

تواند سهم خود از بازار جهانی را طلب کند و گرجستان این  تهران می ،شود یمآغاز  جدی صورت به اروپا به انرژی راهروی

 تا بخشی از اقتصاد ایران را به خود اختصاص دهد.قابلیت را دارد 

 

 گیری     جهینت

)برخالف ارمنستان و  مرز مشترک میان دو کشورنبود  هرچند. دارد اهمیت بسیار برای ایران و گرجستانمتقابل روابط  ۀتوسع

که  موانعی اما ،دانست روابط دو کشورنیافتن      گسترش یکی از دالیل اصلی توان یمنیز را جمهوری آذربایجان در قفقاز جنوبی( 

واقع شده است.  مؤثر ،اند کردهتفلیس ایجاد -در نزدیکی تهران خواسته یا ناخواسته و اسرائیلترکیه کشورهای آمریکا، روسیه، 

 ۀمسئلو در کنار  کنند می برآورد دارد، اقتصادی باالیی -توانایی سیاسی که یا منطقهقدرت یک  عنوان بهایران را  ،ها یگرج

 مالحظات واشنگتن ها یگرجسوی دیگر، از هایی دارند.  ینگرانایران -گسترش روابط روسیه از ینوع به ،گسترش روابط با ایران

 گرجستان، حال نیا باتفلیس دارد. -دهند که اثر معکوسی بر مناسبات تهران نظر قرار می موردرا در ارتباط با تهران  ویآو تلو 

                                                                                                                                               
1. Hegemonic Stability Theory 

2. Supsa 

3. Fedossia 



 494 و گرجستان رانیروابط ا یافتگین مؤثر بر توسعه یعوامل خارج

گاز به اروپا نیاز جدید برای صدور  به مسیر گاز ایران به اروپا و ایران نیز برای دسترسی انتقالبرای دریافت انرژی از ایران و 

علیه روسیه و جایگزینی ترکیه با  2100غرب در سال  یها میتحرپس از اعمال  .ندهست و مکمل اقتصادی یکدیگر متقابل

، در آینده احتمال همکاری در انتقال انرژی ایران و گرجستان اروپا یسو به« جریان جنوبی»انرژی  ۀلول خطوط ۀاوکراین در پروژ

اما برای رسیدن به  ،آگاه است یخوب بهیعنی روسیه، ترکیه  یا منطقه بازیگراندیگر تان از وضعیت گرجس بیشتر خواهد شد.

روابط ایران و . دهد یم است، بیشتر اهمیت متحده االتیا آن پیمان مهم اروپا با حمایت هم ۀدیعضویت در اتحا هدفش که

مفید واقع در آینده  ییاروپا انرژی ایران به بازارهای انتقالاقتصادی آن و  ۀجنب تر مهممختلف و از همه  یها حوزهگرجستان در 

معطوف به موازنه و تنظیم مناسبات  ییگرا واقعالگوهای  یساز فعالکه با  ابدی یمسیاسی نیز این قابلیت را  یها حوزهدر  .شد

 اتاقدامروابط با  یمگرایی و ارتقاتضعیف روابط و نقش اسرائیل در قفقاز جنوبی با ه و نیز ترکیه ،ایران در روابط خود با روسیه

و  اتاقدام، نیازمند در سیاست خارجی روابط تر یعالر به مراحل اگذ .دواقع شومحدود مؤثر  یا گونه به، نیاعتمادآفرملموس 

به  ت جهانی با ایران،ای شش قدر سیاسی موفقیت مذاکرات هسته رظ، از ندرنهایت است. موقع بهدقیق و  یها عالمتارسال 

روابط سیاسی و مناسبات بیشتر با ایران  ۀشده است. بر همین اساس، تفلیس توسعمنجر ایران و گرجستان  ۀرابطتوجه بیشتر به 

با توجه به  چراکهبیند؛  تر می هزینه ای بسیار کم هسته ۀمسئلهمکاری جمهوری اسالمی ایران با غرب در  یجدید را در پرتو

، ادامه در های غربی را در پی نخواهد داشت. تهران، واکنش تند سیاسی قدرت-تر تفلیس ، برقراری ارتباط عمیقپسابرجامشرایط 

 خواهد شد.مهیا در آینده انرژی نیز  ۀهای اقتصادی و خطوط لول سازی فرصت امکان عملیاتی
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