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 چكيده

عنوان همسـايه مهـم شـمالي ايـران و      با دگرگوني نظام توزيع قدرت در سطح جهاني و فروپاشي شوروي به
و روابـط  هاي متعدد در مرزهاي شمالي ايران، دوران جديدي براي جمهوري اسالمي ايران  تشكيل جمهوري

بـا اعـالم اسـتقالل گرجسـتان و      وجود آمد. هاي تازه تأسيس از جمله جمهوري گرجستان به با جمهوري آن
در دو دهـه  شناسايي آن كشورتوسط جمهوري اسالمي ايران فصل نويني در روابط دو كشور آغاز شد. البتـه  

المللـي   ، شرايط بيناي داليل مختلف مانند شرايط حاكم بر دو كشور، شرايط منطقه گذشته روابط دو كشور به
اي كـه در مقـاطعي روابـط دو     گونـه  رگزاران فراز و نشيب داشته است. بهگيران و كا و همچنين نقش تصميم

نقش عواملي مانند ساختار  نوشتار در اين كشور به اوج و در مقاطعي هم اين روابط به حد پايين نزول كرد. 
هـاي   اوتها و يـا تفـ   عنوان كارگزاران، اشتراك المللي، زمامداران و نخبگان ايران و گرجستان به بين نظامو يا 

بـر اسـاس دو    ،ها كه در فراز و فرود روابط دو كشور مهـم بودنـد   فرهنگي و تاريخي و يا هنجارها و ارزش
تـوان   انگاري بهتـر مـي   سازهبر اساس نظريه انگاري بررسي و تأكيد شده است كه  گرايي و سازه واقعنظريه نو

  و ارزيابي كرد. توضيح داد سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران و روابط ايران و گرجستان را
  ها واژه كليد

  گرايي انگاري، نوواقع سازهايران، گرجستان، قفقاز جنوبي، 

                                                            
* Email: bahram@amirahmadian.com 
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  مقدمه 
شوروي و اعالم اسـتقالل گرجسـتان، جمهـوري اسـالمي ايـران از اولـين       اتحاد با فروپاشي 

تفليس در در  ايرانبا افتتاح سفارت  .كشورهايي بود كه استقالل اين كشور را به رسميت شناخت
روابط رسمي ديپلماتيك بين دو كشور برقرار شد و پس از مدت كوتـاهي بـه سـطح     1993سال 

در  سفارت خود در تهران را افتتـاح كـرد.   1994سفير ارتقا يافت. در مقابل گرجستان نيز در سال 
داليل مختلف مانند شرايط حـاكم بـر دو كشـور، شـرايط      طول دو دهه گذشته روابط دو كشور به

هايي داشـت؛   گيران و كارگزاران فراز و نشيب المللي و همچنين نقش تصميم ، شرايط بيناي نطقهم
  اي كه زماني روابط دو كشور به اوج و زماني هم اين روابط به حد پايين نزول كرد.   گونه به

دنبال پاسخ به آن هستيم اين است كه چرا روابط ايران و  به نوشتارسؤال اساسي كه در اين 
شود  چگونه مي ؟جستان همواره روند فراز و فرود همراه با سكون و رشد را طي كرده استگر

هـاي روابـط دو كشـور را بـه كمـك       هـا و ظرفيـت   ها و موانع و همچنـين فرصـت   محدوديت
هـاي   براي پاسخ به اين پرسش اساسي بايـد ايـن سـؤال    الملل درك كرد؟ هاي روابط بين نظريه

  فرعي را نيز پاسخ دهيم:
  توانند روابط ايران و گرجستان را توضيح دهند؟  الملل مي هاي روابط بين دام يك از نظريهك .١
  روابط ايران و گرجستان چه مراحلي را طي كرده است؟  .٢
 ها در روابط دو كشور چگونه هستند؟  ها، امكانات و ظرفيت محدوديت .٣

 ها بايد گفت: صورت خالصه در پاسخ به اين پرسش به     

الملل توان توضيح و تحليل روابط دو كشور را ندارنـد   هاي روابط بين كدام از نظريه هيچ -الف
يك يـا دو نظريـه   بيش ازانتخاب  .توانند بخشي از اين روابط را توضيح دهند و هر يك مي

 نوشتاركند و سودمندتر است. برهمين اساس در اين  ما را در فهم موضوع بهتر هدايت مي
انگاري مـورد ارزيـابي و آزمـون     گرايي و سازه هاي نوواقع نظريه روابط دو كشور بر اساس

  قرار خواهند گرفت. 
هاي روابط ايران و گرجستان سه مقطع و مرحله را كـه نقطـه    براي فهم بهتر فراز و نشيب -ب

  اند، مشخص و توضيح داده شده است. عطف در روابط دو كشور بوده
بوده اسـت   ييها ها و همچنين محدوديت ظرفيت ،تها وجود امكانا دليل اين فراز و نشيب -ج

  كه در اين مقاله به آنها اشاره خواهد شد.
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توان مطرح كـرد ايـن    مي نوشتاراي كه براي اين  هاي اصلي و فرعي، فرضيه با توجه به پرسش
كنـد و بـه همـين     هايي را در روابط ايران و گرجستان ايجاد مي الملل محدوديت بين نظاماست كه 

توان ناديده  اما سهم و نقش كارگزاران و بازيگران را نيز نمي ،كننده است الملل تعيين بين نظامدليل 
از سه بهره تشكيل  نوشتارهاي توسعه است. اين  همين امر توضيح دهنده امكانات و زمينه .گرفت

 ومددهـد. بهـره    سير مراحل تاريخي روابط ايران و گرجستان را توضيح مـي اول  شده است. بهره
هـاي   به نظريـه سوم  نيز بهره و  گذارد ها و امكانات در روابط دو كشور را به بحث مي محدوديت
  اختصاص دارد. بر اساس آن الملل و مطالعه روابط ايران و گرجستان روابط بين

  
  روند روابط نوين ايران و گرجستان

فرصـتي را   جمهـوري جديـد،   15و اعالم استقالل  1991شوروي در سال اتحاد فروپاشي 
اي براي حضور در كشورهاي تازه استقالل يافته فراهم  اي و فرامنطقه هاي منطقه فراروي قدرت

اي تالش كرد تا از  گذار منطقه هاي تأثير عنوان يكي از قدرت كرد. جمهوري اسالمي ايران نيز به
ا افزايش دهـد.  وجود آمده استفاده كند و با برقراري روابطي دوستانه نفوذ خود ر اين فرصت به

عنوان يكي از كشـورهاي تـازه اسـتقالل يافتـه در      در همين راستا توسعه روابط با گرجستان به
دليـل ماهيـت تحـوالت در منطقـه قفقـاز و       دستور كار جمهوري اسالمي ايران قرار گرفت. بـه 

، اي بـراي حضـور بيشـتر در ايـن منطقـه      اي و فرامنطقه آسياي مركزي و رقابت بازيگران منطقه
تحوالت در درون گرجستان نيز بسيار متحـول، مسـتمر و پويـا بـود. بـه همـين دليـل روابـط         

اي همراه بـوده اسـت. ايـن     جمهوري اسالمي ايران با گرجستان نيز با تغيير و تحوالت گسترده
  توان به سه مرحله تقسيم كرد: روابط را براساس حساسيت مقاطع مي

  
  1375ري روابط سياسي) تا سال (برقرا 1372مرحله اول از سال  -الف

جمهوري اسالمي ايران يكي از اولين كشورهايي بود كه پس از فروپاشي شوروي و اعـالم  
استقالل گرجستان، استقالل اين كشور را به رسميت شناخت و روابط سياسي و ديپلماتيك بـا  

ر سطح كاردار نمايندگي سياسي جمهوري اسالمي ايران د 1993اين كشور برقرار كرد. در بهار 
در تفليس افتتاح شد و پس از مدت كوتاهي به سطح سفير گسترش يافت. در مقابل گرجستان 

  سفارت خود را در تهران افتتاح كرد.  1994نيز در نوامبر 
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عنوان رئيس شـوراي   دوره اول روابط، اختصاص به دوره اول رياست ادوارد شواردنادزه به
. تا حـدودي ايـن دوران   داردرفسنجاني  مهوري هاشميعالي گرجستان و دوره اول رياست ج

خوب و حتي توسعه روابط در ابعاد مختلـف بـين دو كشـور اسـت. در دوره رياسـت       يآغاز
جمهوري هاشمي رفسنجاني اعتقاد بر ايـن بـود كـه اگـر ايـران روابـط اقتصـادي خـود را بـا          

توانـد فضـاي مناسـبي را     يتدريج م كشورهاي منطقه قفقاز (از جمله گرجستان) تقويت كند، به
سـفر ادوارد   ).62 ، ص1388(واعظـي،  وجـود آورد  هاي سياسي و فرهنگي در آينده به براي اقدام

و سـفر هاشـمي رفسـنجاني بـه      1994شواردنادزه رئيس جمهور گرجستان به ايـران در سـال   
و زمـاني اسـت كـه روابـط د     دورهبيانگر اوج روابط سياسي در ايـن   1995 گرجستان در سال

شـد.   يكشور در ابعاد مختلف سياسـي، اقتصـادي، پارلمـاني و فرهنگـي وارد مرحلـه جديـد      
هـاي   برگزاري سه كميسيون مشترك اقتصادي بين دو كشور نيز در بعد اقتصادي از جملـه گـام  

هـاي بلندمرتبـه دو كشـور ماننـد سـفر       مهم ديگر در توسعه روابط دو كشور است. سـفر مقـام  
ن و معاون اول رئيس جمهور ايران به گرجسـتان، رئـيس پارلمـان    نخست وزير دولت گرجستا

هـاي   به رياست حسـن روحـاني بـه پايتخـت     ايرانوقت گرجستان و هيئت بلندمرتبه پارلماني 
  كند.  يكديگر، از سطح خوب روابط در اين مقطع حكايت مي

  
   1382تا  1375مرحله دوم از سال  -ب

شواردنادزه تا زمان بركنـاري وي   جمهوري ادوارد اين مقطع از زمان آغاز دور دوم رياست
دليـل شـرايط داخلـي گرجسـتان در      نادزه تا قبل از آن بهقدرت است. گفتني است كه شوارد از

 75با  1995مقام رئيس شوراي عالي گرجستان قدرت را در دست داشت. شوارد نادزه در سال 
ور بعـدي انتخابـات رياسـت    درصد آرا به رياست جمهوري گرجسـتان برگزيـده شـد و در د   

  نيز دوباره به قدرت رسيد.   2000جمهوري يعني انتخابات سال 
ونـد  . در سه سال اول اين مقطع روابط دو كشـور ر زيادي داشت تغييرهاياين مقطع خود 

امـور  روابـط دو كشـور بـا سـفر وزراي      1382تـا   1378هاي  سال كامالً نزولي داشت. البته در
قتصادي دو كشور، سفر رئيس پارلمان و اسقف اعظم گرجستان بـه ايـران   خارجه، بازرگاني و ا

 نبـود هـاي آمريكـا و    دليل كارشكني تري را طي كرد. ولي در بعد كالن همچنان به روند متعادل
اراده جدي كشورمان براي حضور مؤثرتر در بازار اين كشور روند رو بـه رشـدي را نداشـت.    
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هـا و   هاي اين كشور با توجه به نياز آنها به غرب براي كمك مفشار آمريكا به شواردنادزه و مقا
هـاي الزم   شده بود تا بـا وجـود همـاهنگي    سببهاي سياسي و اقتصادي از اين كشور  حمايت

ها سفر خود را لغو  ، شواردنادزه چندين بار در واپسين ساعت1375براي سفر به تهران در سال 
گاه موفق به، سفر به تهران نشـد. دبيـر شـوراي     هيچ 1373و غير از سفر اول خود در سال  ندك

  امنيت ملي گرجستان نيز به همين شكل سفر خود به تهران را لغو كرد.
رياست جمهوري و با توجه به پيروزي احتمالي مخالفين كه  2003در آستانه انتخابات سال 
ـ  موردبه غرب گرايش داشتند، در  بـر ايـن   دگاهي روابط دو كشور دو ديدگاه وجود داشت: دي

بود با روي كار آمدن گروه جديد، روابط دو كشور به مراتب بدتر خواهد شد. در مقابل  اساس
هاي آنها بعيد است روابط دو كشـور از   ها و خط مشي ديدگاه ديگر معتقد بود با وجود سياست

در نـده  در آي به ديدگاه دوم معتقـد هسـتند.   نوشتاراين نويسندگان اين سطح كنوني بدتر شود. 
  داده خواهد شد.  يبيشتر هاي توضيحاين مورد 

  
  تاكنون  -) گل سرخ(انقالب 1382مرحله سوم  -ج

كه به پيروزي مخالفين به رهبري ساكاشويلي و بركناري شواردنادزه در  گل سرخ وقوع انقالب
 منجر شد، نقطه عطفي در روابط ايران و گرجسـتان اسـت. جمهـوري اسـالمي ايـران      2003 نوامبر

گرجسـتان تأكيـد كـرد و     ضمن حمايت از زمامداران جديد دوباره بر اسـتقالل و تماميـت ارضـي   
مرتبه به سرپرستي وزير امور اقتصادي و دارايي وقت را براي شركت در مراسم تحليف گروهي بلند

كشورهاي ه به تفليس فرستاد. نگاه دولتمردان جديد ب 2004رياست جمهوري گرجستان در ژانويه 
كارگيري سياست توسعه  هه از جمله جمهوري اسالمي ايران براي توسعه و تحكيم روابط و بهمساي

و تحكيم روابط با كشورهاي همسايه، نقطه عطفي در توسعه و گسترش روابط دو جانبه بود. انجام 
چند سند همكاري بين دو كشور ماننـد   يو امضا 2004سفر ساكاشويلي و هيئت همراه به ايران در 

هـاي دو كشـور، قـرارداد بازرگـاني، برنامـه       شت تفاهم اساس روابط متقابل و اصول همكاريياددا
اي  نامـه كمـك توسـعه    ي و توافـق يمبادالت فرهنگي، پروتكل الحاقي به قرار داد حمل و نقل هـوا 

  جمهوري اسالمي ايران به گرجستان نقطه عطفي در توسعه روابط و نگاه به آينده بود.
سـال   8اي احيا و برگزاري كميسيون مشترك اقتصـادي دو كشـور پـس از    تصميم دو كشور بر

شك اقدام مهمي در راستاي توسعه روابط دو كشور بود. در بعد اقتصادي نيز روابـط   توقف، نيز بي
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كـه   گذاري تغيير يافـت  روابط تجاري دو كشور به روابط اقتصادي و سرمايه .دو كشور متحول شد
توافق كردند جهت صدور خدمات فنـي و مهندسـي و   در اولين گام  دو طرفخود گام مثبتي بود. 

را براي صادركنندگان غير نفتي اختصاص دهند كه  هاييهاي تعريف شده، وام و اعتبار  طرحاجراي 
ميليون دالر نيز  5/2ميليون يورو اعتبار صادراتي و  20جمهوري اسالمي ايران بيشتر از  زمينهدر اين 

هاي زيربنايي در گرجستان اختصاص داد. توافق دو كشـور بـراي     طرحنجام اي براي ا كمك توسعه
براي انتقال برق ايران  2006 نوامبرهايي بود كه برداشته شد. در  تبادل برق بين دو كشور از ديگر گام

اي امضـا شـد. صـدور گـاز ايـران بـه        به گرجستان از راه ارمنستان بين وزراي سه كشور موافقتنامه
از ديگـر   2006پي انفجار خط لوله گاز روسيه به گرجسـتان و قطـع گـاز در ژانويـه      گرجستان در

ميليون دالر  12. حجم مبادالت تجاري دو كشور از 1هاي همكاري ايران با اين كشوربوده است گام
هاي اخير افزايش يافته است كـه بيشـتر صـادرات     ميليون دالر در سال 67به حدود  2000در سال 

   ).Kornely, 2011(ي ايران به گرجستان استجمهوري اسالم
هاي گرجي تبار(فريدون شهر اصفهان) كه از زمـان صـفويه بـه ايـران انتقـال داده       يوجود ايران

ها است. از زمان روي كار آمدن دولت ساكاشويلي تـالش زيـادي    پيونداند بعد ديگري از اين  شده
خود  1384. ساكاشويلي در سفر سال ي شودصهاي خا عنوان اقليت گرجي حمايت هشد تا از آنها ب

به تهران از منطقه فريدون شهر اصفهان نيز ديدار كرد و از نزديك با زندگي گرجي تبارهاي ايرانـي  
  2آشنا شد. بنابراين اينها خود عامل پيوند دو كشور و افزايش روابط بين مردمي شده است.

  
  ها و امكانات     محدوديت

  ها و موانع محدوديت -الف
شك روابط ميان كشورها بر اساس ماهيت روابط، موقعيـت جغرافيـايي، شـكل روابـط،      بي

هاي ديگر متفاوت است. اين اصل در روابط ميـان   همگرا و يا غير همگرا بودن و برخي ويژگي
جمهوري اسالمي ايران و گرجستان نيز مستثني نيست. جمهوري اسـالمي ايـران و گرجسـتان    

                                                            
بـودن لولـه انتقـال      علـت فرسـوده   صورت مقطعي و كوتاه مدت بود و پس از چند روز متوقف شد، زيرا  به اين عمليات به .1

 برداري فراهم نشد. ، امكان بهره(مربوط به دوره شوروي)

اند. فرمانـدار   اي دست يافته هاي محلي و منطقه ها و مسئوليت مقامهاي  مقيم ايران امروزه به باالترين  جالب است كه گرجي. 2
 و امام جمعه اين منطقه اصالت گرجي دارند.
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هــا بــراي توســعه و گســترش روابــط بــا برخــي  ت و ظرفيــتضــمن داشــتن يكســري امكانــا
ها و موانع مواجه هستند كـه ايـن عوامـل موجـب ركـود و حتـي كـاهش و ايجـاد          محدوديت

  شود. اشاره مي . به برخي عوامل مهم در اين موردشده استمحدوديت در روابط دو كشور 
  

  المللي عوامل بين -1
تـرين   عنـوان يكـي از مهـم    تـوان بـه   الملل را مي نساختار نظام بيالملل:  بين نظامماهيت  -

ها در توسعه و يا كاهش روابط ميان كشورها عنوان كرد. سـاختار از جملـه مفـاهيم     محدوديت
عنـوان   به همين دليل است كـه از آن بـه   .بسيار بر آن تأكيد دارندگرايان  واقع است كه نو مهمي

الملل  ها در سطح بين شي از نوع ترتيبات قدرتكنند. ساختار نا ياد مي 1»واقع گرايي ساختاري«
كـه سـاختار تشـكيل شـد، بـر       دهد، ولي هنگـامي  است. قدرت واحدها، ساختار را تشكيل مي

. از نظر )Guzzini, 1998, p. 181(گذارد هاي تشكيل دهنده آن ساختار تأثير مي مجموعه قدرت
كننده آرايش اجـزا   ساختار تعييناصطالح ساختار به معني شكل آرايش اجزا است.  2كنت والتز

   ).197 ، ص1372(دوئرتي و فالتزگراف، المللي است در سيستم بين
عنوان يكي از بازيگران  بهآمريكا اي:  هاي فرامنطقه عنوان قدرت يل بهيحضور آمريكا و اسرا -

ا در پـي  ساز در روابط ايران و گرجستان است. آمريك درتمند و با نفوذ، از جمله عوامل محدوديتق
هاي ممكن زيـر نفـوذ قـدرت     فروپاشي شوروي تالش كرد كشورهاي اقماري شوروي را به شكل

. بسازدسلطه قدرت هژمون  باالملل را نظام تك قطبي  خود قرار دهد تا بتواند ساختار آتي نظام بين
ع كوتاه مـدت  دنبال تأمين مناف آسياي مركزي و قفقاز از جمله مناطقي بود كه آمريكا با نفوذ خود به

داليـل   (منافع سياسي و اقتصادي) و درازمـدت (تثبيـت سـلطه) خـود بـود. گرجسـتان بيشـتر بـه        
تيكي بيش از پيش مورد توجه آمريكا قرار گرفت. همين امر موجب شد آمريكا ياستراتژيكي و ژئوپل

ن، جلـوگيري  هاي مختلفي مانند دسترسي به مسير انتقال انرژي، انزواي جمهوري اسالمي ايرا برنامه
هاي خـود   را براي رسيدن به هدف هاي خود، تركيه و اسرائيل پيمان از نفوذ روسيه و حمايت از هم

در گرجستان دنبال كند. نفوذ تأثيرگذار آن بر ساختارهاي قدرت گرجستان موجب شد روابط ايران 
  ).259، ص 1383(عسگري، هايي روبرو شود و گرجستان با محدوديت

                                                            
1. Structural Realism 
2. Kenneth Waltz 
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هاي آمريكا به نتيجه رسيد. ديدگاه اخطارگرا، حركت ايـران در   با حمايت گل سرخانقالب 
صـورت خـاص    نشـين را بـه   هاي مسلمان صورت عام و جمهوري شوروي را بهاتحاد مجموعه 

هـا خطرنـاك    ايران را براي اين جمهـوري  نظريكند. اينها مدل  خطرناك و مخرب توصيف مي
تركيه هستند و آن را ترجيح  غيردينيخود بر اساس مدل  كردن الگوهاي دنبال پياده دانند و به مي
بـا آمريكـا پيونـد     سـاالرانه  مردمهاي  تركيه از نظر اشتراك ارزش ساالر مردم نظامدهند. زيرا  مي

ايجاد رقابت ميان تركيه و ايران در ايـن   .كيه متحد نظامي غرب و آمريكا استزيادي دارد و تر
  ).166، ص 1381ادپور، (سجمنطقه خود به نفع آمريكا است

گرجستان به عنوان دروازه ورودي قفقاز، راهبرد سياست خارجي و امنيتي خود را در قالب 
لـيس بـر ايـن عقيـده هسـتند كـه       فهـاي ت  . مقـام كند ميپيوستن به ناتو و اتحاديه اروپا تعريف 

كشـور  شـود، بلكـه امنيـت ايـن      اعتباري براي اين كشور محسوب مي عضويت در ناتو نه تنها
دنبال آن، ميزان ثبات سياسـي   هپذير را در مقابل روسيه تضمين خواهد كرد و ب و آسيبكوچك 

   ).47، ص 1390(شفيعي، يابد كراسي توسط غرب افزايش ميدر جامعه با حمايت از روند دمو
اي ايـران كـه    روسيه رقيب ديگـر قـدرت منطقـه   اي:  عنوان رقيب منطقه عامل روسيه به -

دليل داشتن مرزهـاي مشـترك حيـات خلـوت خـود       خصوص گرجستان را به و بهمنطقه قفقاز 
ترديد روسيه نيـز   هاي موجود در روابط ايران و گرجستان است. بي داند، از ديگر محدوديت مي
خود براي حفـظ   يها خواهد از تمام اهرم داليل مختلف راهبردي، ژئواكونوميكي و امنيتي مي به

استفاده كنـد. بـه همـين سـبب      -خصوص گرجستان به -نفوذ خود ترين منطقه  اولين و حياتي
كننـده   هاي فرهنگي و ديني براي روسـيه بسـيار نگـران    پيوندحضور ايران در منطقه با توجه به 

هاي راهبردي با گرجسـتان   نگرد. هرگونه همكاري عنوان يك رقيب مي است و همواره به آن به
ي كمك عنوان نمونه وقتي ايران آمادگي خود را برا به انگيزد. هاي جدي روسيه را بر مي نگراني

اعالم كرد،  2003پي بحران انفجار خط لوله گاز روسيه در زمستان به گرجستان در امر گاز، در
  .ها ايجاد كرد گونه همكاري روسيه فشارهاي مختلفي را براي قطع اين

يعنـي روسـيه اسـت.    ترين چالش دولت ساكاشويلي نحوه مديريت با همسـايه شـمالي    بزرگ
، بسياري از مردم در مسكو هنوز گرجستان را به عنـوان  1991شوروي در اتحاد فروپاشي  باوجود

هاي خارجي  گيري روسيه ميل ندارد كه از كنترل جهتبينند. دولت  ي روسيه ميبخشي از امپراتور
اننـد سـربازان   افـزاري م  ا استفاده از تركيبي از قدرت سختنظر كند. ب و سياست گرجستان صرف
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خواه و قدرت نرم افـزاري (انـرژي ارزان قيمـت و     مرز ميان گرجستان و مناطق جدايي مستقر در
كند تا گرجستان را در مـدار خـود    يپلماسي فرهنگي)كرملين تالش ميهاي شهروندي و د سياست
از  در همين راستا نزديكي ايران و گرجستان بـه يكـديگر   ).60-59، صص 1387(حيدري، قرار دهد

 شود.   معني كاهش نفوذ روسيه ارزيابي ميها به  نگاه روس

تركيه يكي از بـازيگران مهـم در منطقـه آسـياي مركـزي و      : اي ايران تركيه رقيب منطقه -
ويژه گرجستان است كه با رويكردي اقتصادي و بسيار هوشـمندانه و حسـاب شـده     قفقاز و به

ود را در تك تك اين كشورها پر رنگ كرد. وارد بازار اين كشورها شد و تا حدودي حضور خ
ويژه آمريكا و نـاتو از تركيـه توجـه كـرد.      البته در اين مسير بايد به حمايت كشورهاي غربي به

دنبـال   داند و با حمايـت از تركيـه بـه    آمريكا حضور ايران اسالمي در اين منطقه را خطرناك مي
  توقف نفوذ و حضور ايران در اين كشور است. 

  
  امل گرجيع  -2

انداز آتي خود بكـار   گرجستان پس از اعالم استقالل همواره راهبرد نگاه به غرب را براي چشم
ويژه ناتو و اتحاديه اروپـا هـدف نهـايي اسـت. برقـراري       گرفته است. پيوستن به نهادهاي غربي، به

مردان  زوهاي دولتويژه از زمان روي كار آمدن ساكاشويلي به يكي از آر با آمريكا به راهبرديروابط 
 -ورو اهـايش، پيوسـتن بـه     خـواهي  گرجي تبديل شده است. گرجستان مقابله بـا روسـيه و زيـاده   

طلـب آبخازيـا و    هـاي جـدايي   آتالنتيك، بازگرداندن تماميت ارضي خود با بازگردانـدن جمهـوري  
بـه نـوع نگـاه و     بيند. اين مهم با توجـه  اوستياي جنوبي را در برقراري روابط راهبردي با آمريكا مي

  روابط ميان ايران و گرجستان به يك عامل واگرا و محدودكننده روابط تبديل شده است.
   

  عامل ايراني -3
اي برخوردار است. هر  مختلف از موقعيت جغرافيايي ويژه و برجسته هاي جهتگرجستان به 

هـا   تفاده از ايـن فرصـت  هاي جدي براي اس رسد گام نظر مي يران به اين مهم آگاه بود ولي بهچند ا
عبارتي غفلت كرد. در اصل ايران و گرجستان داراي مشكل خاصي در روابط نبوده  برنداشت و به

هـاي مهـم در    تـر و اجـراي پـروژه    داران بزرگ ايراني براي حضور فعـال  و نيستند. تشويق سرمايه
گرجسـتان  گرجستان و كمك و حمايت دولت از بخش خصوصي و دولتي براي حضور در بازار 
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گذاران ايراني همواره  تر كند. سرمايهراتوانست مسير توسعه روابط را همو گذاري مي جهت سرمايه
گوينـد؛ ولـي    عنوان داليل عدم حضـور سـخن مـي    ثبات سياسي در اين كشور به نبوداز ناامني و 

  د.  ان كه بازار اين كشور را تسخير كرده  اند اي عمل كرده گونه هاي روس و ترك به شركت
  

  امكاناتب)
  عوامل مشترك -1

جمهـوري اسـالمي ايـران و گرجسـتان     : تيكي ايران و گرجستانيموقعيت مناسب ژئوپل -
تيكي و ژئواستراتژيكي خاصي هستند. قرارگرفتن جمهوري اسالمي ايران يداراي موقعيت ژئوپل

سـياه و يـا   شدن گرجستان در كنار دريـاي   بين درياي خزر، درياي عمان و خليج فارس و واقع
قرارگرفتن دو كشور در مسير تجارت جهاني (جاده ابريشم) و همچنين در مسير حمـل و نقـل   

بـر اهميـت دو   جنـوبي  عنوان دروازه غرب به آسياي مركزي و قفقاز  كاال و انرژي به اروپا و به
هـاي   كشور افزوده است. پس اين مهم فرصت و ظرفيت بسيار مناسبي را براي توسعه همكاري

المللـي فـراهم كـرده اسـت كـه دو كشـور        اي و هم در سطح بين كشور هم در سطح منطقهدو 
  هاي خدادادي در جهت منافع ملي خود استفاده كنند.  توانند از اين بهره مي

هاي دولتي و خصوصي ايران و توان آنها بـراي   وجود شركت: هاي ايران استفاده از سرمايه -
گـذاري   هاي مختلف و نيـاز گرجسـتان بـه سـرمايه     ر زمينهگذاري مشترك در گرجستان د سرمايه

اي است كـه تـاكنون از سـوي دو طـرف مـورد       ها و امكانات بالقوه خارجي يكي ديگر از فرصت
استفاده قرار نگرفته است و فرصتي مناسب براي گرجستان و حتي ايران است. بايد تـالش شـود   

  تري داشته باشند. با يكديگر روابط گسترده ها و پيوندهاي موجود، دليل اشتراك كه دو كشور به
و  هـا  دليل اشتراك هبايد تالش شود كه دو كشور بعنوان كشورهاي همسايه:  هتلقي دو كشور ب -

هر چند ايـن نـوع    ؛عنوان كشورهاي همسايه همديگر را مورد پذيرش قرار دهند هپيوندهاي زياد ب
بستگي متقابل ميان ايران و گرجستان بيشتر فكـر و  به واكه نگاه در اذهان وجود دارد. به هر ميزان 

  طرف را تأمين كند، امكان همگرايي بيشتر خواهد شد.دو د كه منافع شوتر انتخاب  هاي عملي راه
، فرهنگـي، دينـي و حتـي    هاي تـاريخي  : وجود اشتراكتاريخي و فرهنگي هاي اشتراك -

توانـد روابـط دو    است كه مـي كشور  زباني سرمايه بزرگ و عوامل پيوند دهنده خوبي براي دو
  . تقويت كندكشور را در جهات مختلف 
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اي، جمهوري اسالمي  در سطح منطقه :عنوان فرصت و ظرفيت هب اي هاي منطقه همكاري -
ايران با توجه به اهميت و حساسيت منطقه قفقاز و با هدف تأمين امنيت بخـش شـمال غربـي    

برداري در جهت منافع ملي خـود دارد.   اري و بهرهها و امكانات خوبي براي همك خود، فرصت
در زمينه تبادل يا صدور برق هم اكنون جمهوري اسالمي ايـران بـا گرجسـتان و ارمنسـتان بـر      

هاي مختلـف بـر اسـاس     هاي خود را آغاز و در فصل هاي صورت گرفته همكاري اساس تفاهم
اي بين ايـران و سـه    صورت شبكه به كنند كه اين مهم نيازهاي متقابل، برق يكديگر را تأمين مي

كشور منطقه قفقاز قابل گسترش است. انتقال گاز ايران از راه خط لوله به گرجسـتان از مسـير   
  .است راه ارمنستان زمينه ديگر همكاري آذربايجان يا ازجمهوري 

 1هاي اقتصادي درياي سياه(بيسك) اي مانند سازمان همكاري هاي منطقه همكاري با سازمان
در حـوزه حمـل و نقـل از     جنوبي ه اكنون عضو ناظر آن است و همكاري با سه كشور قفقازك

ويـژه   هاي دو كشور در بعد حمل و نقل بـه  هاي موجود است. هم اكنون همكاري ديگر فرصت
تواند  ها مي سازي راه گيرد. اين مهم با توسعه و بهينه در مسير زميني در سطح خوبي صورت مي

برداري قـرار گيـرد. بخـش مهمـي از      هاي مطلوب مورد بهره بسترها و فرصت عنوان يكي از به
 جمهـوري  ـ  كاالهاي وارداتي روسيه از كشـورهاي حاشـيه خلـيج فـارس از راه مسـير ايـران      

ـ شـود. در ضـمن مسـير ايـران       آذربايجان و از مرز جنوبي روسيه وارد خاك ايـن كشـور مـي   
ز فعال است و قابل توسـعه و گسـترش اسـت. در    باتومي (گرجستان) ني ـ  آذربايجان جمهوري

توان بـه مسـير    هايي جهت گسترش اين حوزه در دست اجرا است كه مي حوزه ريلي نيز طرح
  باتومي اشاره كرد.   ـ باكو ـآستارا 
است.  در زمينه استاني نيز اين اهميت به مراتب بيشترفرصتي جديد: هاي استاني  همكاري -

هاي مرزي ايران در شمال كشور بسيار فعال شدند و با همسايگان  ستانپس از فروپاشي شوروي ا
هاي گيالن ، خراسان رضوي ، قزوين و آذربايجـان غربـي    نويني را آغاز كردند. استان روابطخود 

ها در  اين استانتجاري و بازرگاني با گرجستان دارند. تجار ايراني از  روابطبيشترين حضور را در 
 روابـط المللي گرجستان مشـاركت و حضـور فعـال دارنـد. گسـترش       ي و بينهاي فصل نمايشگاه

تـر از   هاي توريسـتي و مهـم   موجب گسترش فعاليتميان مردم دو كشور  روابطانساني و افزايش 
ني اسـت كـه خـود    آنها توسعه تجارت در سطح خرد با خريد و يا فروش كـاال در سـطح چمـدا   

                                                            
1. Organization of the Black Sea Economic Cooperation (BSEC ) 
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هاي وزارت امـور خارجـه در    افتتاح نمايندگي تجاري خواهد شد.هاي  موجب گسترش همكاري
هـايي اسـت كـه بـر اسـاس نيـاز و        از ديگر گاممشهد و تبريز  مانندبرخي شهرهاي مهم و مرزي 

مـروزه نقـش   شمالي پس از فروپاشي شوروي اهميت يافت كه ا روابط با كشورهاياهميت يافتن 
يـان ايـران و كشـورهاي شـمالي از     ميان تجار و حتي مردم م روابط و اهميت آنها در آسان كردن

 روابـط هـاي اسـتاني در    مانند اهيمـت يـافتن همكـاري   جمله گرجستان زياد شده است كه خود 
    ).185، ص 1381(سجادپور، اقتصادي، فرهنگي و حتي سياسي است

  
  عامل گرجي -2

 هاي گرجي نگاه و رويكرد بسيار مثبتي نسبت بـه ايـران وجـود    در ميان مردم و بيشتر مقام
شناسند و بـراي ايجـاد    كننده مي عنوان عامل متعادل هاي گرجي ايران را به دارد و بخشي از مقام

نگرنـد و ايـن    عنوان نقطه اتكا مي به ايران به هاي بزرگ در گرجستان همواره تعادل ميان قدرت
 2005نكته براي ايران بسيار اهميت دارد. در جريان قطع گاز گرجستان توسط روسيه در سـال  

وضـوح عالقـه بيشـتر     مردم و دولت گرجستان شـتافت و بـه   در بدترين شرايط، ايران به كمك
  شد.  كردند، احساس مي مردم و حتي دولت گرجستان كه نسبت به ايران ابراز دوستي مي

  
  اي عوامل منطقه -3

امنيتي  –حضور فعال ايران در مناطق مختلف جهان تا جايي كه با اهداف اقتصادي، سياسي 
راهبردي ايران هماهنگ باشد، به نفع يك قدرت در حال رشد مانند ايران است. منطق روابط  و

الملل در دنياي امروز به شكلي است كه وجود تعامل، ائتالف و اتحاد را يك امـر ضـروري    بين
، 1388(برزگر، پذير نيست كند. دستيابي به چنين امري بدون يك سياست خارجي فعال امكان مي

نيـز ايـران كشـوري بـا بيشـترين       1404انداز ايران در سال  ر اين زمينه در سند چشمد ).35ص 
 تعامل با همسايگان و منطقه به تصوير كشيده شده است. 

ايران با هدف تحكيم و تثبيت روابط خود با كشورهاي منطقه قفقاز از جمله گرجستان بايـد از  
اي در جهت منـافع ايـران    د تا همگرايي منطقهخود وابسته كن كشورهاي منطقه را بههاي مختلف  راه

اي. ايجاد خطوط انتقال برق بين ايران و گرجستان كـه بايـد از    صورت گيرد نه كشورهاي فرامنطقه
گذاري بين ايران  لوله، تبادل برق بين اين كشورها ،آذربايجان عبور كند جمهوريكشور ارمنستان يا 
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ها اسـت. بـا اجـراي     راه اينآذربايجان بگذرد از  جمهوريو گرجستان كه بايد از خاك ارمنستان يا 
كـه  شود بل كامل اين دو پروژه مهم نه تنها نياز انرژي و برق گرجستان و كشورهاي منطقه تأمين مي

. بـه قـول   بسـيار اهميـت دارد   كـه  آيـد  وجود مي بهپي آن سياسي نيز نوعي وابستگي اقتصادي و در
تر هستند. وي معتقد است: هر كشوري  بلكه خطوط لوله مهم امروزه نفت مهم نيست ،كريستين الو

كه بر مسير حمل و نقل و انتقال انرژي تسلط و كنترل كامل داشته باشد، مانند اين است كه بر خود 
. نكته مهم ديگر اين است كه ايران بايد گرجستان را هماننـد  )Lowe, 2003(نفت و گاز تسلط دارد

  وان كشور همسايه بداند و روابط خود را بر اين اساس تنظيم كند. عن آذربايجان و ارمنستان به
  

 عامل ايراني -4

اي،  هـاي توسـعه   مـك اعطـاي ك  هاي تجاري قانوني به گرجستان: ها و مشوق ارائه فرصت -
هـا در گرجسـتان،     طرحهاي ايراني جهت اجراي برخي  خاص براي شركت هاياعطاي اعتبار

هاي ايراني، ايجاد تنوع در كاالهاي صادراتي، ايجاد  و شركتحمايت سياسي و مالي از تجار 
تـر در   عـال فهاي ساالنه اختصاصي، حمايت از بخـش خصوصـي بـراي مشـاركت      نمايشگاه
 ييهـا  هاي بانكي و گمركي از جملـه مشـوق   هاي فصلي گرجستان، توسعه همكاري نمايشگاه

    دهد. كه ايران به گرجستان مي باشد تواند مي
بـا توجـه   جاي همكاري مذهبي:  هاي فرهنگي، علمي و ادبي، به ر توسعه همكاريتأكيد ب -

هـاي خـوب دو كشـور و بـا هـدف عـدم        به حضور نهادهاي مختلف فرهنگـي و همكـاري  
شود.  هاي كنوني با جهت فرهنگي تأكيد مي هاي گرجي، استمرار فعاليت حساسيت بيشتر مقام

جاي مذهبي و ديني بايد جهت فرهنگـي، علمـي،    هاي كشورمان به بايد يادآور شد كه فعاليت
  ادبي و دانشگاهي و توسعه روابط اجتماعي ميان دو ملت داشته باشد.

  
  الملل و مطالعه روابط ايران و گرجستان هاي روابط بين نظريه

هـا يكـي از عوامـل مهـم در رشـته روابـط        فهم عوامل تأثيرگذار بر رفتار خـارجي دولـت  
بيني روابط ميان كشـورها   كشورها است. براي بيان، توضيح و حتي پيش الملل و روابط بين بين

توانند در كنـار   ها نيز مي الملل استفاده كنيم بلكه نظريه هاي روابط بين توانيم از نظريه نه تنها مي
د. در ايـن  نـ كردن رفتار ميان كشورها با يكديگر، به آنهـا كمـك كن   كردن افكار و مشخص منظم
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ها قابل بررسي و ارزيـابي هسـتند. البتـه     ان و گرجستان نيز بر اساس اين نظريهراستا روابط اير
  ها كارايي بيشتر و برخي كارايي كمتري دارند. برخي از اين نظريه

الملل و نبود امكان بررسي همه يا بيشتر  هاي روابط بين با توجه به گستردگي و تعدد نظريه
شـود روابـط ايـران و گرجسـتان بـر       تالش مي تارنوشآنها و با هدف فهم بهتر موضوع در اين 

هـاي   زيرا نظريـه گرايي مورد آزمون و ارزيابي قرار گيرد.  واقعانگاري و نو اساس دو نظريه سازه
الملل هر يك به تنهايي توان تحليـل كامـل و جـامع روابـط دو كشـور را ندارنـد و        روابط بين

رسد انتخاب شيوه گزينشي بـراي ايـن مهـم     مينظر  توان فقط به يكي از آنها تكيه كرد و به نمي
  ).10ص  ،1381(سجادپور، سودمندتر باشد

  
  و روابط ايران و گرجستانگرايي  نظريه نوواقع -الف

تـرين نظريـه    گرايي كالسـيك  گرايي است. واقع كننده نظريه واقع گرايي، تكميل واقعنظريه نو
لملل بر اساس قدرت است. قدرت مفهـوم و  ا دنبال تبيين روابط بين الملل است كه به روابط بين

هـاي   اي اسـت كـه پديـده    گرايـي نظريـه   گرايان است. نظريه نوواقع عنصر اصلي و مركزي واقع
الملـل   هاي سـاختار نظـام بـين    دهنده نظام را بر اساس ويژگي سياسي و رفتار واحدهاي تشكيل

و مفاهيم كليدي اين نظريـه  ها  ترين شاخصه دهد. دو مفهوم قدرت و منافع ملي مهم توضيح مي
تـرين   عاقـل و مهـم   ،و مبناي تنظيم روابط است. بر اساس اين نظريه، كشورها واحدهاي بسيط

دهقـاني  (دنبـال كسـب سـود و منـافع بيشـتر هسـتند       بازيگران در صحنه جهاني هسـتند كـه بـه   
  )Waltz,1979, p. 23 و 292، ص 1381فيروزآبادي، 

كند ولي اين بـه معنـي    دن نظام، ايران ايدئولوژيك عمل ميبو دليل ماهيت اسالمي هرچند به
شـود،   در نظر نگرفتن منافع ملي نيست. در ضمن همه منافع ملي در منافع مادي خالصـه نمـي  

گرايي همچنين معتقد است در يك  شود. نو واقع بلكه بخشي از آن شامل منافع غيرمادي هم مي
پردازنـد و   رت و نفوذ، به رقابت با يكديگر ميها براي كسب قد نظام هرج و مرج گونه، دولت

ترين هدف دولت بقا است و  اين رقابت نيز رقابتي با حاصل جمع جبري صفر است. چون مهم
گرايـي، موضـوع    واقـع ها از اخالق فاصله بگيرند، بنابراين از ديد نو براي بقا بايد رهبران دولت

مـداري   كه اخالق و ارزش ندارد. در حاليارزش و منافع غير مادي و اخالق و هنجار جايگاهي 
 و ايدئولوژي از اصول انقالب اسالمي است و بايد در رفتار با كشورها رعايت شود. 
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گرايي براي شناخت رفتار خارجي ايران و روابط خود با گرجسـتان   واقعهر چند نظريه نو 
هـاي ديگـر از    ظريـه گرايي يا برخـي ن  و يا برعكس كامل نيست ولي در مقايسه با مكتب آرمان

هاي خاص خود  كارايي بيشتري برخوردار است. زيرا ايران پس از انقالب در كنار داشتن آرمان
گرايانـه عمـل كـرده     واقـع  گونـاگوني عنوان يك دولت ـ ملت در موارد   در سياست خارجي به

و فراتـر از  اي به منافع مادي و قدرت  ويژه أكيدگرايي ت گرايي همانند مكتب واقع است. نو واقع
كنـد. درحـالي كـه سياسـت      آن قدرت نظامي دارد و نسبت به عناصر غير مادي توجه الزم نمي

هاي جهان سوم و جهان اسالم، متكي به قدرت نظامي نيست و  ويژه در حوزه خارجي ايران، به
صـورت كلـي در انقـالب اسـالمي ايـران، عوامـل فرهنگـي و ارزشـي برجسـتگي خاصـي            به

گرفتن قـدرت و   گونه كه اشاره شد اين به معناي ناديده البته همان ).9، ص 1381(سجادپور، دارد
بقا و منافع ملي نيست. جمهوري اسـالمي ايـران در كنـار اهميـت دادن بـه فرهنـگ، ارزش و       

دهـد و در روابـط خـود بـا كشـورها از جملـه        ايدئولوژي، به بقا و منافع ملي نيز اهميـت مـي  
گونه عمل خواهد  فع ملي نيز عمل كرده است و در آينده نيز اينشك بر اساس منا گرجستان بي

  كرد.
نكته مهم ديگر اينكه سياست خارجي ايران را بايد با توجه به شرايط خاص هر منطقـه  

كردن در سياست خارجي  گرا عمل تعريف كرد. به همين دليل ميزان ايدئولوژيك و يا آرمان
تـوان   ، نمياندازه خاورميانه نيست. از سوي ديگر بهجنوبي ايران در آسياي مركزي و قفقاز 

گرايانه سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران در آسياي مركزي و قفقـاز   در رويكرد واقع
ها و اعتقادات اسالمي را حذف كرد. رويكرد ايدئولوژيك به معنـاي تحقـق    ها، ارزش آرمان

هـا   در سياست خارجي دولتهايي است كه  اسالم يا ايدئولوژي خاصي نيست، بلكه ارزش
كننده هسـتند. رويكـرد ايـران در آسـياي مركـزي و قفقـاز (از        نقش غالب را دارند و تعيين

گرايي بكارگرفته شـده و در آن مالحظـات ايـدئولوژيك و     جمله گرجستان) بر اساس واقع
 هاي خاص هر منطقه و يا مديراني كه در تمدني ايران با توجه به نوع حساسيت - فرهنگي 

اتحـاد  پرداختنـد، متفـاوت بـوده اسـت. بـا فروپاشـي        گيري مي يك حوزه خاص به تصميم
وجود آمدن اين كشـورها كـه    شوروي ايران كشورهاي منطقه را به رسميت شناخت و از به

(واعظـي،  در آنها اسالم و يا فرهنگ ايراني (ارمنسـتان) نقـش مهمـي داشـت، اسـتقبال كـرد      
  .)64، ص 1388
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  و روابط ايران و گرجستانگاري ان نظريه سازه -ب
الملل است. ايـن نظريـه عـالوه بـر      هاي جديد در روابط بين انگاري از نظريه رهيافت سازه

گرايان به آن معتقد هستند به تأثير ساختارها و عوامل غيـر مـادي يـا     ساختارهاي مادي كه واقع
). 13، ص 1385مصـفا،   (دارها و ايدئولوژي نيـز توجـه د   هنگها، فر معنوي مانند هنجارها، ارزش

انگاران بر تعامل بين كارگزاران و ساختارها تأكيد دارند. تأكيد اصلي آنها بـر سـاختارهاي    سازه
 15 ، ص1385(مشـيرزاده،  معنايي و غيرمادي يعني عواملي مانند قواعد، هنجارها و فرهنگ است

  . )25، ص 1385القلم و ديگران،  سريع و
حالت بينابيني دارد و نه مانند جريان اصلي تأكيـد صـرف آن بـر     اين نظريهعبارت ديگر  به

عوامل مادي و غفلت از عوامل غير مادي است و نـه جريـان انتقـادي عوامـل مـادي را انكـار       
، 1انگـار ماننـد ونـت    شود. نظريه پـردازان سـازه   گرايي افراطي مي كند و دچار يك نوع ذهن مي

هم بر ساختارهاي مادي و هم بـر سـاختارهاي    5تو رويس اسمي 4، كراتوچويل3، راگي2اونف
گيـري هويـت و    كنند و بر نقش هنجارهـا در شـكل   الذهني تأكيد مي هنجاري در يك زمينه بين

نقش هويت در ايجاد منافع و نقش منـافع در شـكل تعامـل بـين كشـورها و بـازيگران تأكيـد        
دهنـد و   را مورد تأكيد قـرار مـي   6ربخشي متقابل ميان ساختار و كارگزا كنند. آنها رابطه قوام مي

كــدام بــر ديگــري مقــدم  بخشــي متقابــل دارنــد و هــيچ  معتقــد هســتند ايــن دو حالــت قــوام
الملـل   انگاران، ساختاري كه در سياست بـين  نظر سازه به. )Guzzini, 2000, pp.147-182(نيست

شكلي بين الذهني  به ها و منافع كشورها است كه كند، ساختار، هويت رفتار كشورها را تعيين مي
  ).235، ص 1384(مشيرزاده، شود اي ايجاد مي و رابطه

منافع جمهوري اسالمي ايران براساس تعريفي خاصي كـه از هويـت خـود دارد تعريـف شـده      
ها و منافع غيرمادي همانند منافع مادي و حتي  ولي از آنجايي كه بر اساس اين رهيافت ارزش ؛است

توان روابـط   يت هستند و در سياست خارجي تأثير زيادي دارند، پس ميبه مراتب بيشتر داراي اهم
تعريـف و  ايـن رويكـرد   هاي موجود مادي و غيـر مـادي    پيوندايران و گرجستان را نيز با توجه به 

داخلـي و   انگاري، رهيافت تركيبي و تعاملي اين نظريـه (  بر اساس سطوح تحليل سازهارزيابي كرد. 
                                                            
1. Alexander Wendt 
2. Nicholas Onuf 
3. John Ruggie 
4. Friedrich kratochwil 
5. Rois Esmitt 
6. Structure & Agent 
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 هايالملل و هم به تأثير بينهاي ناشي از ساختارهاي غير مادي نظام  محدوديتهم به المللي) كه  بين
بهتـر  ، )20-21، صـص  1385مشيرزاده، (دارد توجهو تعامل اين دو هنجاري داخل جوامع  -فرهنگي 

توان سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران و روابـط ايـران و گرجسـتان را توضـيح داد. بـر       مي
انگاري است كـه ايـن رويكـرد     ي و تأكيد بر بعد معنايي و غير مادي سازهنگر اساس همين دوسويه

  تر است.  گرايي موفق واقعجمهوري اسالمي ايران نسبت به نو براي توضيح سياست خارجي
هـا و   اشـتراك ها ماننـد فرهنـگ مشـترك (    صورت تاريخي برخي هنجارها و ارزش وقتي به

نـواز بـودن، برگـزاري مراسـم نـوروز و       و مهمـان گرم بودن  ها، خون المثل ضربها در  شباهت
جواري و احسـاس دوسـتي بـا هـدف رفـع       احترام به مشاهير ادبي ايران)، هم  ،تحويل سال نو

نيارهاي يكديگر در زمان احتياج، مكمل بودن برخي كاالها و اقتصاد دو كشـور، رفـت و آمـد    
زار كلمـه مشـترك فارسـي و    آسان و ديد و بازديد از كشورهاي يكديگر، وجود بيش از سه هـ 

ويـژه   هاي محاوره، عالقه مردم گرجستان به برخي شـاعران مشـهور ايرانـي بـه     گرجي در زبان
كشور و بسياري مـوارد  دو هاي يكديگر در فردوسي و كتاب مشهور وي شاهنامه، وجود اقليت

أكيـد  هاي مشـترك كـه مـورد ت    و ارزشها  ، هويتكند كه بر اساس اين هنجارها ديگر حكم مي
  انگاران است، روابط دو كشور به سمت همكاري و گسترش بيشتر، پيش رود. سازه
گيران دو كشـور تأثيرگـذار اسـت و     هاي مشترك غير مادي در ذهن تصميم اين نوع ارزش 

كند. بنابراين نظريـه   سوي منافع مشترك هدايت مي آنها را به هم انديشي مشترك و همكاري به
توانـد در   هـاي فرهنگـي، ارزشـي و هنجـاري مـي      ها و اشتراك ه نزديكيانگاري با توجه ب سازه

توان روابط ايـران و گرجسـتان را نيـز بـا      سازي روابط مورد استفاده قرار گيرد و مي چارچوب
تعريـف كـرد و روابـط ايـران و     ايـن رويكـرد   هاي موجود مادي و غير مادي  توجه به اشتراك

  گرايي بهتر توضيح داد. اقعگرجستان را در مقايسه با رويكرد نو و
  
  نتيجه

هاي سياسـي آن از ابعـاد مختلـف بهـم     اي است كـه واحـد   منسجم و يكپارچه قفقاز منطقه
داليـل   پيوسته و داراي نقشي يكپارچه هستند. قفقاز يكي از مناطق پيراموني ايران است كـه بـه  

پـذيرد. هـر    ايران تـأثير مـي  گذارد و يا از  مختلف تحول در هر يك از آنها بر ايران نيز تأثير مي
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دليل پيوسـتگي ايـن واحـدها و     مرز با جمهوري اسالمي ايران نيست ولي به چند گرجستان هم
  ارتباط تنگاتنگ آنها با ايران، اين كشور نيز در ابعاد مختلف تأثيرپذير و يا تأثيرگذار است. 

يل وجود ساختار نظام دل در دو دهه گذشته، روابط دو كشور بهتأكيد شد كه  نوشتاردر اين 
هـاي   اي و همچنين بكارگرفتن سياسـت  اي و فرامنطقه الملل، رقابت بازيگران مختلف منطقه بين

هايي همراه بوده است. سياسـت   هاي ايران و گرجستان، با فراز و نشيب متفاوت از سوي دولت
گـاه توسـعه   خارجي ايران در مقابل گرجستان و كل منطقه دراز مدت و مستمر نبوده است. هر

هاي اقتصادي استوار بوده است، روابط دو كشور با موفقيت همـراه   ي روابط بر گسترش همكار
. در غير ايـن صـورت رونـد نزولـي را طـي كـرده اسـت.        بوده و روند رو به رشد داشته است

هـا و موانـع    هاي موجـود و همچنـين محـدوديت    به امكانات و فرصت نوشتار درضمن در اين
ها نيز با ذكـر عوامـل و داليـل اشـاره شـد و       راه دو كشور براي توسعه همكاريموجود بر سر 

  مورد بررسي قرار گرفت. 
گرايـي   واقعهاي دو نظريه نو س اصول و مفروضهبررسي نظري روابط دو كشور بر اسا 

تواننـد روابـط دو كشـور را ترسـيم،      ها بهتر مـي  كه در مقايسه با ساير نظريه يانگار و سازه
گرايـي تأكيـد    . از نظر نو واقـع است نوشتارهاي ديگر اين  ارزيابي كنند، از هدف توضيح و

هـا   شد، هر چند تأكيد اصلي سياست خارجي ايـران بعـد ايـدئولوژيك و فرهنـگ و ارزش    
هاي خاص خـود در سياسـت    ها و ارزش رمانآاست ولي ايران پس از انقالب ضمن حفظ 

گرايانه نيز عمل كرده است. زيرا  د بسياري واقععنوان يك دولت ـ ملت در موار  خارجي، به
بقاي كشور و نظام همچنـان از برجسـتگي خاصـي در هسـته اصـلي تفكـر و عمـل        حفظ 

  سياست خارجي برخوردار است.  
بنابراين در روابط ايران و گرجستان نيز افزون بر بعد فرهنگي و ارزشي، به منافع ملـي  

و منطقـه توجـه خـاص شـده اسـت. از منظـر       و توسعه قدرت و نفوذ خود در اين كشـور  
دليل تأكيد دوسويه نگري اين رويكرد يعني تأكيد بر منـافع   اشاره شد كه به انگاري نيز سازه

ايـن    هـا و هنجارهـا و مـوارد معنـايي،     مادي و منافع غير مادي و با تأكيد بيشـتر بـر ارزش  
نيـز  گرايـي   ه نو واقعرويكرد براي توضيح سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران نسبت ب

سياسـت خـارجي    توان بر اساس ايـن نظريـه   عبارتي بهتر مي و بهاست تر و مناسبتر  موفق
  و ارزيابي كرد.   جمهوري اسالمي ايران و روابط ايران و گرجستان را توضيح داد
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