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ინფორმაციით, 2013 წელს დასავლეთში

საქართველო-ირანის ეკონომიკური ურთიერთობების

გაბუქებაში დიდი წვლილი რუსულმა ლობისტურმა

ჯგუფებმა ითამაშეს).33 ამასთან დაკავშირებით,

მისასალმებელია, რომ საქართველოს ამჟამინდელი

მთავრობა ირანთან დაკავშირებულ საკითხებს აშშ-

ის საელჩოს მეტ-ნაკლებად უზიარებს.34

იგივე კონტექსტში შესაძლოა განვიხილოთ

ისრაელის საკითხიც, რომელთანაც საქართველოს

დიდი ხნის პარტნიორული ურთიერთობები

აკავშირებს (მათ შორის თავდაცვის სფეროში).

ოფიციალურმა თელ-ავივმა რამდენჯერმე დაგმო

ბირთვული შეთანხმება და მას დასავლეთის

შეცდომა უწოდა.35 აქედან გამომდინარე,

გასათვალისწინებელია, რომ ებრაულ სახელმწიფოსთან

საქართველოს ინტერესები თბილისის თეირანთან

ახლო კავშირებს არ “შეეწიროს“. 

კავკასიური სახლი |  13

სხვა რეგიონული მოთამაშეებიდან

(ძირითადად რუსეთი) მომდინარე

საფრთხეები 

რასაკვირველია, სხვა რეგიონული მოთამაშეების

ახალი “თავის ტკივილი“ გახდება ირანის გავლენის

გაძლიერება საქართველოში და შესაბამისად, მათი

ინტერესების შესაძლო შესუსტება. ეს განსაკუთრებით

ეხება რუსეთს, რომელიც მაქსიმალურად ხელს

შეუშლის ტრანსნაციონალური პროექტების შესაძლო

განხორციელებას სამხრეთ კავკასიაში ან მინიმუმ

შეეცდება მათზე ზემოქმედების ბერკეტი მოიპოვოს.

მეორე რეგიონული მოთამაშე (ძირითადად

ეკონომიკურ ჭრილში), - თურქეთი კი ყველა ღონეს

იხმარს მსხვილმასშტაბიანმა პროექტებმა სამხრეთ

კავკასიის ნაცვლად მასზე გაიაროს ან მათი

თანამონაწილე გახდეს.

უარყოფითი რეაქციები საზოგადოების

მხრიდან

ირანელ ტურისტთა და ბიზნესმენთა გააქტიურებამ

შესაძლოა საქართველოს მოსახლეობის გარკვეულ

წრეთა უკმაყოფილება გამოიწვიოს. მსგავს

ნეგატიურ გამოვლინებებს ადგილი ჰქონდა ორ

ქვეყანას შორის უვიზო მიმოსვლის პირობებში,

როდესაც ირანელების მიერ საქართველოში

სასოფლო-სამეურნეო მიწების შესყიდვებთან

დაკავშირებით მზარდი უკმაყოფილება გაჩნდა

(ერთ-ერთი ვერსიით სავიზო რეჟიმის შემოღება ამ

მიზეზითაც იყო ნაკარნახევი).36

ისლამური გავლენის ზრდა

დამატებითი საფრთხეები აგრეთვე უკავშირდება

ირანული ე.წ. “რბილი ძალის“ ზრდას განსაკუთრებით

შიიტი მუსლიმებით დასახლებულ საქართველოს

რეგიონებში. ოფიციალური მონაცემებით,

ყოველწლიურად 20-მდე საქართველოს ახალგაზრდა

მოქალაქე იღებს უფასო სასულიერო განათლებას

ირანის უმაღლესს რელიგიურ სასწავლებლებში. 

36. ზვიადაური ი., ,,ირანთან უვიზო რეჟიმის შიდა და გარე იმპულსები“,

ტაბულა, 8 აგვისტო, 2013. ხელმისაწვდომია:

http://www.tabula.ge/ge/story/73629-irantan-uvizo-rezhimis-gauqmeba-shida-

da-gare-impulsebi

33. ყველაშვილი გ., ,,საქართველო-ირანის ურთიერთობების რუსეთის

ნერვიულობის ახალი მიზეზი“, ტაბულა, 31 მაისი, 2010. ხელმისაწვდომია:

http://www.tabula.ge/ge/story/52627-saqartvelo-iranis-urtiertobebi-rusetis-

nerviulobis-axali-mizezi

34. 2015 წლის 21 სექტემბერს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის

მოადგილე დავით დონდუა საქართველოში აშშ-ის ელჩის მოადგილეს

ნიკოლას ბერლინერს შეხვდა, სადაც ვენის შეთანხმების შემდეგ

საქართველო-ირანის ურთიერთობები განიხილეს.

35. Maltz J., “Polls Show Israelis Strongly Oppose Iran Nucear Deal”, Haaretz, Au-

gust 12, 2015. ხელმისაწვდომია: http://www.haaretz.com/israel-news/.pre-

mium-1.670835



ირანული კულტურის ცენტრის დაფინანსებით

საქართველოში შენდება შიიტური მეჩეთები და

ვრცელდება ისლამური ლიტერატურა. მიუხედავად

იმისა, რომ დღესდღეობით აღნიშნული საფრთხის

მასშტაბები ირანის მხრიდან უმნიშვნელოა,

ურთიერთობების გაღრმავებასთან ერთად ამ

მიმართულებით შესაძლოა გარკვეული სახის

„უკონტროლო“ პროცესები გაჩნდეს. 

დასკვნა

ბირთვული შეთანხმება საქართველოს სამეზობლო

რეგიონში ბოლო დროს მომხდარი ერთ-ერთი

ყველაზე მნიშვნელოვანი პოზიტიური ამბავია. ამას

ადასტურებს სხვადასხვა ქართველი ანალიტიკოსის

განცხადება, რომ მსოფლიოსთვის ირანის ,,გახსნა“

საქართველოს ინტერესებს აბსოლუტურად

შეესაბამება.38 ბუნებრივია, თბილისი ამ ბენეფიტების

ეფექტურად დამუშავებასა და მათ შემდგომ

გამოყენებას მაქსიმალურად უნდა ეცადოს.

მიუხედავად ამისა, უნდა ითქვას, რომ

საზოგადოებრივ-პოლიტიკური განხილვის დონეზე

ირანის თემა თითქმის იგნორირებულია. საჯარო და

მედია-პოლიტიკურ სივრცეში საკმარისად არ

განიხილება ირანი, როგორც ერთ-ერთი

მნიშვნელოვანი სახელმწიფო, რომელთანაც აქტიურ

თანამშრომლობას შეუძლია საქართველოს

სხვადასხვა კუთხით სარგებელი მოუტანოს.

ჩაკეტილი საზოგადოებრივი და სახელმწიფო

აზროვნება, რომელიც თავის თავს მხოლოდ

რუსეთისა და დასავლეთის გარშემო არსებულ

ჩარჩოში მოიაზრებს, მოკლებულია უახლოეს

რეგიონში მიმდინარე გამოწვევების ადეკვატური

გააზრებისა და ანალიზის შესაძლებლობას. 
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37. “ისლამის პოლიტიკური ასპექტები საქართველოში“, სტრატეგიულ

გამოკვლევათა ინსტიტუტი, თბილისი, 2013, გვ. 43.

38. გიორგი სანიკიძე, ,,ირანისთვის სანქციების მოხსნა და მსოფლიოსთვის

ირანის გახსნა სავსებით შეესაბამება საქართველოს ინტერესებს“,

ინტერპრესნიუსი, 6 აპრილი, 2015. ხელმისაწვდომია: http://www.interpress-

news.ge/ge/interviu/324614-giorgi-sanikidze-iranisathvis-sanqciebis-mokhsna-

da-qveynis-msofliosathvis-qgakhsnaq-savsebith-sheesabameba-saqarthvelos-int

eresebs.html?ar=A

ახალი რეალობების გათვალისწინებით,

შესაძლებელია, მართებული იყოს თუ სახელმწიფო

გარკვეულწილად ხელს შეუწყობს ირანსა და

საქართველოს შორის მიმოსვლის გაიოლებას

(ამასთან დაკავშირებით გასათვალისწინებელია,

2015 წელს ევროკავშირთან ვიზალიბერალიზაციის

შედეგად დაწესებული რეგულაციები). დასაშვებია,

რომ 2013 წელს შეერთებულმა შტატებმა მართლაც

გამოგზავნა დელეგაცია, რომელიც სანქციებისთვის

გვერდის ავლის შეწყვეტას ითხოვდა, მაგრამ ისიც

არ უნდა გამოვრიცხოთ, რომ მყისიერი

გადაწყვეტილება საქართველომ ნაჩქარევად

მიიღო. როგორც თომას დე ვაალი ამ თემაზე წერს,

“დასავლეთს ირანი თითქოს  მოკვეთილი ჰყავს,

მაგრამ ასე ვერ მოიქცევიან ირანის მეზობელი

ქვეყნები, რომელთაც ამ დიდ და ძლიერ

სახელმწიფოსთან ყოველდღიური საქმიანი

ურთიერთობა აქვთ.“39 

39. Thomas de Waal, “Iran’s Relieved Neighbors in the Caucasus”, Carnegie

Moscow Center, June 26, 2013. ხელმისაწვდომია: http://carnegie.ru/commen-

tary/?fa=52215

40. Kornely K. Kakachia, “Iran and Georgia: Genuine Partnership or Marriage of

Convenience?”, Ponars Eurasia Policy Memo No. 186, 2011. ხელმისაწვდომია:

http://www.gwu.edu/~ieresgwu/assets/docs/ponars/pepm_186.pdf

ეკონომიკური ბენეფიტების გარდა, ირანთან

მჭიდრო ურთიერთობებმა შესაძლოა

მოიტანოს ძალთა ბალანსის გაუმჯობესება

რეგიონში, რაც თავის მხრივ, წვლილს

შეიტანს უფრო უსაფრთხო და სტაბილური

გარემოს ჩამოყალიბებაში. ძლიერი

რეგიონული მოკავშირეების მოზიდვა და

ურთიერთობების დამყარება პოტენციურ

პარტნიორებთან,  ამრავალფეროვნებს პატარა

ქვეყნის საგარეო პოლიტიკის პორტფოლიოს

და შესაბამისად, აფართოებს მის მანევრირების

სივრცეს.40

ვაშინგტონთან ახლო სტრატეგიულმა კავშირებმა

თბილისს უსაფრთხოებისა და თავდაცვის

გარკვეული პირობები მისცა, თუმცა ქვეყანას არ

შეუძლია ბოლომდე დაეყრდნოს მხოლოდ

დასავლეთის ექსკლუზიურ მხარდაჭერას აღნიშნული

კუთხით. 



რეგიონულ რეალპოლიტიკაში “მოქნილი“ თამაში კი

საშუალებას იძლევა არ შეიცვალოს საგარეო

პოლიტიკის ძირითადი იმპულსები, რაც ქვეყნის

ევროკავშირში და ნატოში ინიტეგრაციას

გულისხმობს, და ამასთან, დამატებით გაღრმავდეს

ურთიერთობები რეგიონის ერთ-ერთ

უმნიშვნელოვანეს ქვეყანასთან - ირანთან.

დაბოლოს, საქართველო იშვიათი ქვეყანაა

რეგიონში, რომელსაც აშშ-თან, ისრაელთან, ირანსა

და ახლო აღმოსავლეთის თითქმის ყველა სხვა

სახელმწიფოსთან მეგობრული ურთიერთობები აქვს.

საქართველოს  აქვს რესურსი, გამოიყენოს ეს

მდგომარეობა და დასავლურ სამყაროსა და ირანს

შორის გამტარის როლი შეასრულოს. თბილისს

შეუძლია გახდეს მხარეებს შორის

მოლაპარაკებებისთვის, შეხვედრებისა და

დისკუსიებისთვის მნიშვნელოვანი საკვანძო

ადგილი. რეგიონული მშვიდობისა და დიალოგის

მხარდაჭერა კი მომავალში შესაძლოა

საქართველოს ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან

ფუნქციად იქცეს.
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«Кавказский дом» - это культурно-образовательная организация, целью которой яв-
ляется создание идеологической и интеллектуальной базиса для мирного развития
Грузии и Кавказа. «Кавказский дом» давно работает над проектами регионального
развития и интеграции кавказского народа.  В течение нескольких лет организация
активно изучает политические и социальные процессы, происходящие на Кавказе
и в соседних регионах. В данном направлении уже осуществился ряд проектов, вклю-
чая совместные исследования молодых грузинских и российских аналитиков, инфор-
мационные визиты в Грузию и другие страны региона, встречи с членами
неправительственного и экспертного общества. В рамках этих проектов в течение
последних пяти лет было опубликовано до десяти политических документов, тема-
тика которых касается грузино-российских отношений, вопросов, связанных с Север-
ным Кавказом, конфликтных регионов Грузии, российско-украинских конфликтов
и т.д. 
Предлежащий документ является продолжением этого процесса. В документе рас-
крыта тема грузино-иранских отношений с 1991-ого года по сей день и возможности
их развития после подписания ядерного соглашения в Вене в 2015 году. Перспективы
сотрудничества между двумя странами рассмотрены исходя из интересов активных
региональных сил и балансировки влияния.

Публикация издана в рамках проекта "Грузино-Российский диалог для мира
и сотрудничества" при финансовой поддержке министерства иностранных
дел Великобритании в рамках программы «Фонда предотвращения конфлик-
тов, содействия стабильности и безопасности».
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развития и интеграции кавказского народа.  В течение нескольких лет организация
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Вступление 

Грузия и Иран имеют вековой опыт отношений. Не-

смотря на это, после получения независимости связи

Грузии с Ираном развивались слабо. Сотрудничеству

между двумя странами помешали напряженные от-

ношения Ирана с США и несколько других факторо

в, детально рассмотренных в данном документе.

Здесь также развивается мысль о том, что парал-

лельно со стратегическим партнерством с Западом,

грузинское правительство может углублять отноше-

ния с Тегераном. Следует отметить, что именно в ре-

зультате ядерного соглашения появляются новые

перспективы развития двусторонних отношений

между Грузией и Ираном.

Автор анализа подробно исследует возможности эко-

номического и других видов партнерства с Ираном,

которые, с одной стороны, диверсифицируют сосед-

скую политику Грузии, а с другой – сбалансируют ин-

тересы региональных игроков в Южном Кавказе.

В конце документа также рассмотрены возможные

риски для Грузии, которые могут быть связаны с по-

добного рода политической стратегией.

Конечной целью данного документа является макси-

мальное раскрытие и глубокий анализ существую-

щего потенциала в плане улучшения отношений

между Грузией и Ираном, а также открытие дискус-

сионного пространства для дебатов и высказываний

о грузино-иранских отношениях.

Ядерное соглашение ирана

Подписанное 14 июля 2015 года в Венне, ядерное

соглашение между Ираном и P5+11 положило начало

новой странице в политической и экономической

жизни Ирана и окружающего региона. 
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1. Имеются в виду пять постоянных членов Совета безопасности ООН и
Германия.

Несмотря на то, что перспективы потепления отно-

шений между Тегераном и Западом наблюдались и

ранее, ввиду своей масштабности и общих интересов

включенных в переговоры сторон, этот случай яв-

ляется беспрецедентным. 

Фото: В Венне состоялось ядерное соглашение © ЕСВД , Flickr, CC BY-NC

Хотя подписанное соглашение уже повлекло за собой

сотрудничество между Западом и Ираном по различ-

ным направлениям (в том числе, в борьбе против

«Даеш»), реальные результаты проявятся через годы.

Об этом говорит и тот факт, что согласно документу,

отмена санкций для Ирана запланирована поэтапно

и лишь на те ограничения, которые касаются непо-

средственно ядерных вопросов.

Стремлению к диалогу способствовала менее кон-

фронтационная и сравнительно мягкая, в отличие

от их предшественников, политика американского

и иранского лидеров. Например, желание «поми-

риться» хорошо выражалось в компромиссном за-

явлении президента Ирана Рохана в меджлисе

и риторическом обращении Обамы к своим оппо-

нентам.2 

Основной прагматичной причиной согласия на под-

писание соглашения со стороны Запада стала реаль-

ная возможность отложить на длительный срок

получение Ираном ядерного оружия. К тому же,

на фоне текущего хаоса и напряжения на Ближнем

Востоке, значение гораздо более стабильной ислам-

ской республики возрастает.

2. “Iran Nuclear Deal Needed to Avoid More War in Middle East, US President
Barack Obama Says”, ABC News, Jule 16, 2015. Доступно на сайте:
http://www.abc.net.au/news/2015-07-16/iran-nuclear-deal-needed-to-avoid-
'more-war-in-the-middle-east'/6623314



Со своей стороны, Иран в первую очередь был вы-

нужден дать согласие на подписание соглашения, ко-

торое в Тегеране очень многие воспринимают как

поражение страны, ввиду огромного отрицательного

влияния санкций. После этого исламская республика

получила возможность полноценно вернуться в меж-

дународный «клуб» и свободно поддерживать поли-

тические, экономические и другого рода отношения

с такими странами (в том числе, Грузией), которые

«избегали» интенсивных связей.

Двусторонние Oтношения

Интерес Ирана в OтношенИИ ГрузИИ

Несмотря на то, что Персидская империя на протяже-

нии веков являлась главнейшим игроком в Южном

Кавказе, в 19 веке Россия полностью «вытеснила» ее

из региона. После распада Советского Союза Иран

снова получил возможность проведения независи-

мой политики с кавказскими странами. 

Согласно распространенному во влиятельных кругах

Ирана взгляду, Грузия исторически была частью
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3. Tara Shirvani and Sinisa Vukovic, “After the Iran Nuclear Deal: Europe’s pain
and gain“, The Washington Quarterly, 2015. Доступно на сайте: https://twq.el-
liott.gwu.edu/sites/twq.elliott.gwu.edu/files/downloads/TWQ_Fall2015_Shirvani-
Vukovic.pdf

Ирана, утерянной «из-за прошлых трудностей», хотя

как только «придет время», Иран не исключает воз-

можности восстановления своего влияния. Об этом

свидетельствуют тексты иранских школьных учебни-

ков, где указано: «Южный Кавказ, то есть Грузия, при-

надлежал Ирану, однако иранские шахи ослабли,

и российские императоры отобрали у них эти земли»4.

На фоне подобных взглядов неудивительно, что

Иран болезненно воспринимает появление нерегио-

нальных акторов (Европа, США) в Южном Кавказе.

По его мнению, вопросы Грузии, Армении и Азербай-

джана должны решаться только традиционными ре-

гиональными игроками (Россия, Турция, Иран).5

Фото: Посольство исламской Республики Ирана в Тбилиси 

Еще с 90-х годов прошлого века Иран осторожно,

но с большим интересом начал следить за развиваю-

щимися в Грузии процессами. Именно Иран был

одной из первых стран, признавших независимость

Грузии, а в 1995 году Тбилиси посетил тогдашний

президент Ирана Хашеми Рафсаджани. В интервью

2015 года касательно визита в Грузию он говорит:

«Во время встречи с Шеварднадзе мы рассмотрели

множество интересных вопросов, хотя следует от-

метить, что мы ожидали большего динамизма в раз-

витии отношений, чем реально получили».6

4. Alexander Rondeli, “Iran and Georgia – Relations could be closer”, Georgian
Foundation for Strategic and International Studies, #18, 2014. Доступно на
сайте: http://gfsis.org/media/download/library/articles/rondeli/18-
rondeli_GEO.pdf
5. Sergey Markedonov, “The Realists in Tehran”, The National Interest, May 4,
2012. Доступно на сайте: http://nationalinterest.org/print/commentary/the-re-
alists-tehran-6878
6. Эрекле Ломсадзе, «Ядерное соглашение Ирана и новые вызовы для Гру-
зии», Тбилиси, ноябрь 2015 г. 

Следует отметить, что многие эксперты также

указывают на огромное влияние фактора Рос-

сии – исходя из развивающихся в Украине

и Сирии явлений, она снова проявила себя как

страна, ненадежная для Запада, и соответ-

ственно, поиск альтернативного источника

энергии для Европы становится неизбежным.3

Необходимо принять во внимание, что воз-

вращение Ирана на мировой рынок отрица-

тельно повлияет на цены на газ и нефть,

на которые значительно опирается россий-

ская экономика.

ИНТЕРЕСЫ ИРАНА ПО OТНОШЕНИЮ К ГРУЗИИ



Недовольство бывшего президента в отношении

уровня развития отношений понятно, так как полити-

ческие отношения между обеими странами до сего-

дняшнего дня практически не получили

интенсивности. Понятно, что подобным желаниям

помешало четко выраженное евроатлантическое

стремление Грузии, в рамках которого для Ирана

«не оставалось места». Несмотря на это Тегеран все-

гда старался дать Тбилиси почувствовать потенциаль-

ную важность политической близости с ним. Например,

зимой 2006 года, в наиболеекритический момент из-за

неожиданного прекращения подачи газа из России Гру-

зия получила помощь именно от Ирана. В коммента-

риях по поводу августовской войны, посол Ирана в

Грузии Маджид Сабер отметил: «США не оказали Грузии

реальную поддержку, когда вы наиболее нуждались в

ней… А настоящая дружба проявляется в трудные ми-

нуты».7 Таким образом Тегеран несколько раз намек-

нул, что только он может быть верным другом Грузии.
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7. Haley Sweetland Edwards, “Iran’s Near Abroad: BaseT by Global Sanctions,

Iran’s Leaders go Local”, Foreign Policy, September 20, 2010. Доступно на сайте:

http://foreignpolicy.com/2010/09/20/irans-near-abroad/

8. Интервью записано в «Кавказском доме», 12 ноября 2015 г.

9. “Georgia apologizes for extraditing Iranian national to US”, Payvand, January

10, 2010. Доступно на сайте: http://www.payvand.com/news/10/jan/1180.html

Положение начало улучшаться только после того, как

в 2010 году министр иностранных дел Грузии Григол

Вашадзе посетил Иран. А после введения безвизо-

вого режима между двумя странами, вошедшего

в силу по инициативе Ирана, двусторонние эко-

номические и торговые отношения достигли

впечатляющих цифр. Например, в 1994-1999 гг. в

Грузии побыва ловсего 6000 иранцев,в то время как

с 2011 года примерно такое же количество человек

приезжало каждый месяц; также           в 2010 году в

Грузии было зарегистрировано всего 84 иранских

компании, а в 2012 году эта цифра достигла 1489 ком-

паний. Товарооборот между двумя государствами

также возрос [см. диаграмму].

Источник: Национальная служба статистики Грузии

На фоне тяжелых экономических санкций, наложен-

ных на Иран Западом, расширение экономических

отношений исламской республики с Грузией имело

большое значение. Как видно, в Тегеране решили,

что регион нуждался в большем внимании и про-

активной политике для нейтрализации будущих

рисков со стороны Кавказа (использование терри-

тории Грузии или Азербайджана силами Израиля

и США для нанесения воздушного удара по Ирану за-

ставляло задуматься многих в Тегеране).10

Исходя из стратегических интересов, Иран до сего-

дняшнего дня не отменил безвизовый режим для

граждан Грузии, несмотря на то, что с июля 2013 году

10. “U.S., Israel, Iran: Rumors of Striking from the Caucasus”, Stratford, June 28,

2010. Доступно на сайте: https://www.stratfor.com/analysis/us-israel-iran-ru-

mors-striking-caucasus

По мнению востоковеда Георгия Лобжанидзе,

в первые годы правительства Саакашвили

было заметно определенное стремление ис-

ламской республики использовать Грузию

в качестве своего рода посредника в отноше-

ниях с США; хотя позднее иранцам стало ясно,

что использовать для этого откровенно лояль-

ное по отношению к Америке правительство

Грузии не получится.8

Этот факт также подтверждается т.н. «ардебильским

инцидентом» 2007 года, когда Грузия вопреки жела-

нию Тегерана передала Вашингтону задержанного

в Тбилиси ученого, работающего над ядерными тех-

нологиями. Упоминаемый случай фактически замо-

розил двусторонние отношения более чем на два

года (в ответ в Тегеране даже прозвучали угрозы под-

нятия абхазского флага).9



указанный закон был односторонне остановлен Гру-

зией. Это неожиданное решение Тбилиси было нега-

тивно воспринято в исламской республике, хотя не

помешало в скором времени проведению масштаб-

ного иранского бизнес форума в Тбилиси; а в сен-

тябре 2014 года иранский меджлис официально

пригласил делегацию грузинского парламента в Те-

геран.11 Можно предполагать, что сохранением без-

визового режима Иран заглянул в будущее и

воспринял это решение как выигрышный бонус для

себя в будущей перспективе. Его значение с 2015

года возрастает еще больше, когда вместе с измене-

нием отношения к Западу может снова активизиро-

ваться вопрос Грузии.

Интересы ГрузИИ по OтношенИю

К Ирану

После получения независимости меньше всего отно-

шений в кавказском геополитическом треугольнике

(Турция, Россия, Иран) у Грузии было с Ираном.

С одной стороны, это было вызвано политическим

выбором Грузии, а с другой – тем утрированным

представлением, которое существовало в грузинском

обществе в отношении Ирана (и в разной степени су-

ществует до сих пор).12

С развитием двусторонних отношений «историко-ми-

фологические» взгляды постепенно рассеялись, хотя

это все еще не способствовало формированию тес-

ных политических отношений. В реальности вос-

приятие Ирана как сильного и прагматичного соседа

Грузия начала только в 2008 году после войны с Рос-

сией. 
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11. “Iranian Business Forum in Georgia”, 2 July, 2013. Доступно на сайте:

http://www.civil.ge/eng/article.php?id=26236

12. Richard Giragosian and Tornike Sharashenidze, “Engaging Iran: Implications

for the South Caucasus”, European Council on Foreign Relations, September 18,

2015. Доступно на сайте:

http://www.ecfr.eu/article/commentary_engaging_iran_implications_for_the_so

uth_caucasus4022

Сближению с Ираном во время августовской войны

способствовала также сбалансированная позиция Те-

герана: несмотря на партнерские отношения с Крем-

лем, он не поддержал позицию России и призвал обе

страны к уважению международных норм. Также

Иран подчеркнул территориальную целостность

и суверенитет Грузии. Естественно, подобные шаги

улучшили имидж и престиж Ирана среди правящей

элиты Грузии.14

В противоположность будущим рискам со стороны

России, для углубления отношений с Ираном Грузия

сделала несколько важных шагов. Помимо утвержде-

ния безвизового режима, в грузинском парламенте

была создана группа грузино-иранской дружбы, в Ба-

туми открылось консульство Ирана (единственное

в Южном Кавказе), были назначены прямые рейсы

между Тбилиси и Тегераном и т.д. В 2010 году дело

дошло до того, что на фоне угрозы начала войны

между Западом и Ираном президент Саакашвили

пригласил атташе по безопасности Ирана на общие

американо-грузинские военные учения.15

13. Alexander Rondeli, “Iran and Georgia – Relations could be closer”, Georgian

Foundation for Strategic and International Studies, #18, 2014. Доступно на

сайте: http://gfsis.org/media/download/library/articles/rondeli/18-

rondeli_GEO.pdf

14. Там же.

15. Christina Maza, “Between Israel and Iran: Georgia’s Delicate Diplomacy”,

Balkanist, April 30, 2014. Доступно на сайте: http://balkanist.net/israel-iran-

georgias-delicate-diplomatic-balancing-act/

По словам политолога Александра Рондели,

в этот период инициирование «перезагрузки»

политики США с Россией и параллельный пе-

ренос стратегических интересов Вашингтона

в другие мировые регионы стимулировало

Грузию активизировать двусторонние отно-

шения с Ираном.13



Фото: Михаил Саакашвили и Махмуд Ахмадинежад © Картина
Мариам Дзиграшвили 

Подобные неожиданные действия явно проамери-

канского правительства Грузии часто удивляли

Запад, особенно много на эту тему писалось в ино-

странных СМИ.16 Наконец, когда Вашингтон выразил

обеспокоенность уклонением Ирана от санкций,

с июля 2013 года Тбилиси приостановил безвизовый

режим с Ираном на неопределенный период.17

Следует отметить, что в действительности эко-

номическая активность между Грузией и Ира-

ном не была по-настоящему большой

в абсолютных цифрах, и на Западе в связи с этим

сложилось преувеличенное представление (на-

пример, когда в 2012 году торговля Грузии с Ираном

достигла 118 миллионов долларов США, тот же пока-

затель с Турцией составлял 1,3 миллиарда долларов

США). В результате «политики дистанционирования»

с Тегераном этот показатель сократился.18

Несмотря на ввод Грузией визового режима с ислам-

ской республикой, правительство старалось, чтобы

это «неприятное» событие не отразилось на двусто-

ронних отношениях и сотрудничество продолжа-

лось. Для демонстрации этого только в 2015 году со

стороны Грузии в Иран было осуществлено три ви-

зита на высоком уровне (в 2016 году планируется

также визит премьер-министра), а после Веннского

соглашения отношения стали еще более активными.
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16. Benoit Faucon, “As Sanctions Bite, Iranians Ivnest Big in Georgia”, The Wall

Street Journal, June 20, 2013. Доступно на сайте: http://www.wsj.com/arti-

cles/SB10001424127887323864304578320754133982778

17. О других возможных причинах отмены безвизового режима Доступно

на сайте:: http://www.tabula.ge/ge/story/73629-irantan-uvizo-rezhimis-

gauqmeba-shida-da-gare-impulsebi

18. Внешняя торговля Грузии в 2012 году, по странам, Сакстат, Доступно на

сайте: http://www.geostat.ge/?action=page&p_id=136&lang=geo

ПерсПективы Грузино-иранскоГо
сотрудничества После ЯдерноГо
соГлашениЯ

В июле 2015 года для ознакомления с экономиче-

скими реформами Тбилиси посетили с визитом

шесть депутатов иранского парламента.19 Рост инте-

реса Ирана в отношении Грузии подтверждают и за-

явления председателя группы дружбы с Грузией

и спикера иранского парламента о том, что ядерное

соглашение будет иметь положительное влияние на

отношения между двумя странами и он желает уве-

личить торговый оборот Ирана с Грузией в десять

раз.20 

Помимо торговых связей, ядерное соглашение вы-

явило более масштабные сферы сотрудничества: на

встрече с президентом Грузии в Ашхабаде вице-пре-

зидент Ирана отметил, что Грузия может связать Пер-

сидский залив с Черным морем с помощью

автомобильного и железнодорожного транспорта,

важность чего «отразится на всем регионе».21

19. “Iranian MPs Visit Georgia”, July 29, 2015. Доступно на сайте:

http://www.civil.ge/eng/article.php?id=28471

20. «Иран желает увеличить торговый оборот с Грузией в десять раз», 8

августа 2015 г. Доступно на сайте: http://www.ipress.ge/new/11001-irans-

saqartvelostan-savachro-brunvis-gaatmageba-surs & “Georgian MPs Visit To

Iran”, 15 August, 2015. Доступно на сайте:

http://www.civil.ge/eng/article.php?id=28488

21. “President in a Meeting with New Georgian Ambassador: Development of

Iran-Georgia Railway benefit Entire Region”, April 22, 2014. Доступно на сайте:

http://www.president.ir/en/76840

22. Георгий Саникидзе, «Снятие санкций с Ирана и открытие Ирана для

мира полностью соответствует интересам Грузии», Интерпрессньюс, 6

апреля 2015 г., Доступно на сайте: http://www.interpressnews.ge/ge/inter-

viu/324614-giorgi-sanikidze-iranisathvis-sanqciebis-mokhsna-da-qveynis-

msofliosathvis-qgakhsnaq-savsebith-sheesabameba-saqarthvelos-interesebs.ht

ml?ar=A

Наиболее важный проект грузино-иранского

сотрудничества связан с транспортировкой

энергоресурсов в Европу через грузинские

порты, что в долгосрочной перспективе может

«оживить» и такой забытый проект как, напри-

мер, «Набуко».22



Важна также заинтересованность Ирана запасами

пресной воды в Западной Грузии, в обмен на экспорт

которой Тегеран собирается снабжать Грузию

газом.23

Несмотря на то что вышеперечисленные проекты

еще остаются предметом обсуждений, по некоторым

направлениям уже получены реальные результаты:

например, в ноябре 2015 года Иран и Болгария при-

шли к соглашению о создании транзитного коридора

через Грузию. По этому маршруту планируется осу-

ществлять не только пассажирские, но и грузовые пе-

ревозки, что даст Ирану возможность выхода

на европейские страны.24 24 декабря 2015 года Арме-

ния, Россия, Иран и Грузия подписали меморандум

о развитии взаимосвязанных электросистем, что даст

упомянутым странам возможность осуществления

экспорта электроэнергии.25

Фото: Ирански компании в центральном районе Тбилиси 

О важности совместного участия Грузии и Ирана

в проектах международного значения иранский про-

фессор Мохамад Реза-Джалил писал еще в 2002 году:

«В отличие от Азербайджана и Армении, у Грузии нет

прямой границы с Ираном, но она представляет собой

единственную страну в регионе с выходом в откры-

тое море. Превратившись в транспортный и комму-

никационный нервный центр территории Грузия 
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23. «Скоро Грузия получит огромные заказы на пресную воду», Резонанс,

27 марта 2014 г.

http://resonancedaily.com/index.php?id_rub=3&id_artc=19673

24. “Iran, Bulgaria to Open Transit Corridor”, MEHR News Agency, October 11,

2015. Доступно на сайте: http://en.mehrnews.com/news/110883/Iran-Bul-

garia-to-open-transit-corridor

25. «Россия, Иран, Грузия и Армения основали энергетический союз», Та-

була, 24 декабря, Доступно на сайте:: http://www.tabula.ge/ge/story/103145-

rusetma-iranma-saqartvelom-da-somxetma-energetikuli-kavshiri-daafudznes

должна максимально использовать этот потенциал.

Такая перспектива не оставит индифферентным

и Иран».26 Особую важность включения в подобного

рода проекты часто подчеркивают и грузинские по-

литики. Например, на открытии форума Шелкового

пути в октябре 2015 года премьер-министр Грузии от-

метил: «Грузия расположена на жизненно важном пе-

рекрестке, который связывает не только восток

и запад, но также север и юг. Как крайние морские и су-

хопутные ворота к востоку от Европы, Грузия обес-

печивает природный маршрут в сторону Азии».27

Возможное БалансироВание

Влияния россии В Грузии со сто-

роны ирана

После потепления отношений между Ираном и Запа-

дом, Иран предположительно не будет настолько за-

висеть от поддержки Кремля на международной

политической арене. Исходя из этого, он сможет сме-

лее проводить стратегическую политику в отноше-

нии тех стран, которые традиционно

воспринимаются как сфера влияния России. Со своей

стороны, эти страны смогут использовать вход Ирана

в их пространство для балансирования влияния Рос-

сии.28 По словам вице-спикера грузинского парла-

мента и руководителя группы дружбы с Ираном

Губаза Саникидзе: «С точки зрения безопасности, свя-

занной с Россией, появление Ирана в Грузии дает

нашей стране очень серьезный позитив. Мы должны

уделять больше внимания тем процессам, которые

происходят на юге, т.к. очень скоро текущие вопросы

на юге могут повлиять на решение проблемы в отно-

шении севера».29

26. “Iran and the Caucasus: Maintaning Some Pragmatism”, Mohammad-Reza

Djalili, The Quarterly Journal, Volume 1, Issue 3, p. 49-57, 2002. Доступно на

сайте:: http://procon.bg/bg/node/2878

27. «Премьер: мы хотим разумно использовать местоположение между се-

вером и югом». Табула, 15 октября 2015 г., Доступно на сайте::

http://www.tabula.ge/ge/verbatim/100525-premieri-gvinda-gonivrulad-vikeneb-

det-mdebareobas-chrdiloets-da-samxrets-shoris

28. Luke Coffey, “After the nuclear deal Iran eyes S Caucasus”, Aljazeera, August

22, 2015 Доступно на сайте: http://www.aljazeera.com/indepth/opin-

ion/2015/08/nuclear-deal-iran-eyes-caucasus-150822094307004.html

29. «Тбилиси приветствует ядерное соглашение Ирана», 15 июля 2015 г.,

Доступно на сайте:: http://www.civil.ge/geo/_print.php?id=29553



Помимо значительных экономических доходов,

транспортировка иранского газа в Европу через

Грузию увеличивает безопасность и стабиль-

ность транзитной страны. Естественно, чем

больше стран проявят общий интерес в Грузии, тем

больше усилятся общие функции государства, его

значимость и заинтересованность в нем со стороны

международного общества. 

Фото: © Фото архив IIP, Flickr, CC BY-NC

Необходимо сказать, что ввиду существования более

короткого пути через Турцию, многие эксперты скеп-

тически смотрят на проведение трубопровода через

Грузию.30 В таком случае в пользу Грузии следует от-

метить, что турецкий маршрут содержит определен-

ные риски с точки зрения безопасности

(участившиеся террористические нападения, курд-

ский вопрос и т.д.). В то же время существует т.н. во-

прос ирано-турецкой региональной конкуренции,

согласно которому Иран не желает ставить транзит

своих энергоресурсов в зависимость от Анкары [ка-

сательно рисков в Грузии см. следующую главу].31 Не-

смотря на то, по какому маршруту будет

осуществляться транзит, появление альтернативной

поставки газа для Европы даст странам Евросоюза

возможность более принципиальных действий в от-

ношении России, в том числе ввиду политики с Гру-

зией.
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30. Вахтанг Маисая, «Исламское государство, Иран и Грузия», 14 апреля

2015 г., Доступно на сайте:: http://www.for.ge/view.php?for_id=40037&cat=2

31. “New Transit Corridor to Europe Bypasses Turkey”, October 28, 2015. До-

ступно на сайте: http://financialtribune.com/archive/2015/10/28/articles/do-

mestic-economy/28928/new-transit-corridor-europe-bypasses-turkey

Вопреки интересам Кремля, следует также отметить,

что с большой вероятностью ему будет еще сложнее

проводить в регионе собственные интересы в усло-

виях санкций, изоляции и низких цен на энергоре-

сурсы. В противовес этому исламской республике

будет легче думать о крупномасштабных коммерче-

ских целях в регионе, исходя из появившихся круп-

ных финансовых ресурсов в результате снятие

санкций. 

32. Saam Borhani, “Unilateranl Santcions After Nuclear Deal will not Change

Anything in Iran”, theguardian, October 15, 2015. Доступно на сайте:

http://www.theguardian.com/world/iran-blog/2015/oct/14/us-iran-roadmap-

after-nuclear-deal

Будучи маленькой страной, Грузия особенно

уязвима к переменчивости международной

обстановки. Для нейтрализации рисков член-

ство в НАТО является лучшим рецептом, хотя

ввиду определенных причин интеграция Гру-

зии в НАТО затягивается. Соответственно,

до открытия дверей альянса рациональная по-

литика диктует Тбилиси, что пресечение буду-

щих рисков со стороны России состоит только

в балансировании интересов Турции, США, Ев-

росоюза и сейчас уже, наверное, Ирана.

Риски, связанные с активиза-
цией ОтнОшений с иРанОм

Иран не примирился до конца с Западом

Несмотря на ядерное соглашение, между Западом

и Ираном все еще остаются расходящиеся взгляды

по очень важным вопросам международной поли-

тики. Помимо этого, ввиду ярого антиамериканского

настроя в клерикальном правительстве Ирана, не ис-

ключено повторное напряжение отношений между

Тегераном и Вашингтоном.32

Исходя из вышеуказанного, отношения Грузии с Ира-

ном должны быть максимально прозрачными и от-

крытыми, чтобы у Запада «не возникли сомнения» 



Смутные и неопределенные политико-экономи-

ческие отношения с Ираном могут использо-

ваться различными силами для спекуляций

и манипуляций (по одной из информаций, в драма-

тизации грузино-иранских экономических отноше-

ний на Западе в 2013 году большую роль сыграли

российские лоббистские группы).33 В связи с этим

приветствуется тот факт, что текущее правительство

Грузии сравнительно делится вопросами касательно

Ирана с посольством США.34

Фото: Наружная стена бывшего посольства США в Тегеране© Ке-
миар Адли, Flickr, CC BY

В том же контексте следует рассматривать и вопрос

Израиля, который является важнейшим союзником

США в регионе и в то же время связан давними парт-

нерскими отношениями с Грузией (в том числе,

в сфере безопасности). Официальный Тель-Авив от-

крыто критикует ядерное соглашение и считает Теге-

ран крупнейшей угрозой своей государственности.

Исходя из этого, следует обратить внимание, чтобы

интересы Грузии с еврейским государством не «стали

жертвой» близких связей Тбилиси с Тегераном.

Риски со стороны других региональных

игроков (в основном России)

Неудивительно, что для других региональных игро-

ков (особенно для России) новой «головной болью»

станет усиление влияния Ирана в Грузии и, соответ-

ственно, возможное ослабление их интересов. 
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33. Георгий Квелашвили, «Грузино-иранские отношения – новый повод

для переживаний России», Табула, 31 мая 2010 г., Доступно на сайте:

http://www.tabula.ge/ge/story/52627-saqartvelo-iranis-urtiertobebi-rusetis-

nerviulobis-axali-mizezi

34. 21 сентября 2015 г. замминистра иностранных дел Грузии Давид Дон-

дуа встретился с заместителем посла США в Грузии Николасом Берлине-

ром, где обсуждались грузино-иранские отношения после Веннского

соглашения

Россия будет максимально мешать возможному осу-

ществлению транснациональных проектов на Южном

Кавказе или как минимум постарается найти рычаги воз-

действия на них. Второй региональный игрок (в основном

в экономическом плане), Турция, приложит все усилия,

чтобы провести крупномасштабные проекты не через

Южный Кавказ, а через нее или стать их участником.

Параллельно, Иран чувствует, что Кремль по-

прежнему остается главным игроком в регионе

и реальные дивиденды Тегерана в Грузии нахо-

дятся лишь на теоретическом уровне. Кроме того,

несмотря на растущую конкуренцию, Иран и Россия

имеют значительную общую цель, которая подразу-

мевает максимальное освобождение Грузии от влия-

ния Запада. Возможности Ирана стать значительной

балансирующей силой России и Турции в Грузии ме-

шает также география – в отличие от указанных двух

стран, между Ираном и Грузией нет прямой границы.

Соответственно, параллельно с интенсификацией отно-

шений между Грузией и Ираном Россия и Турция (осо-

бенно в Аджарии) могут усилить свое влияни в виде

активизации т.н. «мягких сил», специальных служб

и влияния на некоторые политические процессы. Соот-

ветствующие грузинские структуры должны встретить

упомянутые вызовы подготовленными. 

Отрицательная реакция со стороны

общественности

Активизация иранских туристов и бизнесменов

может вызвать недовольство определенных кругов

среди населения Грузии. Подобные отрицательные

проявления имели место в условиях безвизового ре-

жима между двумя странами, когда возникло расту-

щее недовольство в связи с покупкой иранцами

сельскохозяйственных земель в Грузии (по одной

из версий, принятие визового режима было продик-

товано в том числе этой причиной).35

35. Илья Звиадаури, «Внешние и внутренние импульсы безвизового ре-

жима с Ираном», Табула, 8 августа, 2013 г., Доступно на сайте:

http://www.tabula.ge/ge/story/73629-irantan-uvizo-rezhimis-gauqmeba-shida-

da-gare-impulsebi



Рост исламского влияния 

Дополнительный риск также связан с ростом т.н.

иранской «мягкой силы», особенно в регионах Гру-

зии, населенных шиитскими мусульманами. По офи-

циальным данным, ежегодно до 20 молодых граждан

Грузии получают бесплатное духовное образование

в высших религиозных учебных заведениях Ирана.

При финансировании иранского культурного центра

в Грузии строятся шиитские мечети и распростра-

няется исламская литература. Несмотря на то что

на сегодняшний день масштабы данного риска

со стороны Ирана незначительны, с углублением от-

ношений в этом направлении могут возникнуть

определенного рода «неконтролируемые» про-

цессы.36

Заключения

Веннское ядерное соглашение является одной

из важнейших позитивных новостей в регионе с Гру-

зией. По мнению различных грузинских аналитиков,

«открытие» Ирана для мира абсолютно соответствует

интересам Грузии.37 Естественно, Грузия должна мак-

симально постараться эффективно обработать и впо-

следствии использовать эти преимущества.  
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36. «Политические аспекты ислама в Грузии», Институт стратегических ис-

следований, Тбилиси, 2013 г., стр. 43

37. Георгий Саникидзе, «Снятие санкций с Ирана и открытие Ирана для

мира полностью соответствует интересам Грузии», Интерпрессньюс, 6

апреля 2015 г., Доступно на сайте:: http://www.interpressnews.ge/ge/inter-

viu/324614-giorgi-sanikidze-iranisathvis-sanqciebis-mokhsna-da-qveynis-

msofliosathvis-qgakhsnaq-savsebith-sheesabameba-saqarthvelos-interesebs.ht

ml?ar=A

С учетом новой реальности может быть оправданно,

если государство в определенной мере будет способ-

ствовать облегчению визового режима между Ира-

ном и Грузией (в отношении этого следует принять

во внимание установленные регуляции в связи с ли-

берализацией визового режима с Евросоюзом в 2015

году). Возможно, в 2013 году Соединенные Штаты

действительно послали делегацию, которая тре-

бовала прекращения уклонения от санкций,

но мы не должны также исключать, что Грузия

приняла решение поспешно. Как пишет на эту тему

Томас де Ваал, «Запад словно изолировал Иран, но со-

седи Ирана, ведущие ежедневные деловые отношения

с этим большим и сильным государством, не могут

так поступить».38

Помимо экономических преимуществ, тесные отно-

шения с Ираном могут принести Грузии улучшение

баланса сил в регионе, что со своей стороны внесет

вклад в формирование безопасной и стабильной

среды. Привлечение сильных региональных

партнеров и утверждение отношений с потенци-

альными партнерами делает портфолио внеш-

ней политики маленькой страны более

38. Thomas de Waal, “Iran’s Relieved Neighbors in the Caucasus”, Carnegie

Moscow Center, June 26, 2013. Доступно на сайте: http://carnegie.ru/com-

mentary/?fa=52215

Несмотря на это, надо сказать, что на уровне

общественно-политического рассмотрения

тема Ирана абсолютно игнорируется. В пуб-

личном и медийно-политическом простран-

стве Иран не достаточно рассматривается как

одно из важных государств, активное сотруд-

ничество с которым может принести Грузии

пользу в различных отношениях. Закрытое об-

щественное и государственное мышление,

рассматривающее себя только в рамках во-

круг России и Запада, лишено соответствия с

текущими вызовами в ближайшем окружении

и возможности их адекватного восприятия.



многообразным и соответственно, расширяет

пространство для маневров.39

Несмотря на то что близкие стратегические связи

с Вашингтоном дали Тбилиси определенные условия

безопасности и защиты, они не дают гарантии за-

щиты жизненных интересов страны. Таким образом,

Грузия не может до конца полагаться только на экс-

клюзивную поддержку Запада в данном вопросе.

В региональной политике «гибкая» игра создает

возможность не менять основные импульсы

внешней политики, что подразумевает интегра-

цию страны в Евросоюз и НАТО и вместе с этим,

дополнительное углубление отношений с одной

из важнейших стран региона – Ираном.

И наконец, Грузия является редкой страной в ре-

гионе, которая имеет близкие отношения с США, Из-

раилем, Ираном и почти всеми остальными

странами Ближнего Востока. У Грузии есть ресурсы

использовать это положение и сыграть роль про-

водника между западным миром и Ираном. Тби-

лиси может стать важным ключевым местом для

переговоров, встреч и дискуссий сторон. Поддержка

мира и диалога в регионе в будущем может стать

одной из самых важных функций Грузии. 

Кавказский дом |  27

39. Kornely K. Kakachia, “Iran and Georgia: Genuine Partnership or Marriage of

Convenience?”, Ponars Eurasia Policy Memo No. 186, 2011. Доступно на сайте:
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"Caucasian House" is a cultural-educational organization, which aims to create

an ideological and intellectual platform for peaceful development of Georgia

and the Caucasus. "Caucasian House" has been working for a long time on regional

development and integration projects of the Caucasian people. It has been past sev-

eral years that organization has been actively studying political processes in Cauca-

sus and in neighboring region. Some projects have been already implemented

on this direction, which included the young Georgian and foreign analysts' joint re-

searches, informational meetings both with government and expert society. In the

frames of the same projects up to ten policy documents related to conflict regions

of Georgia, Russian-Georgian relations, North Caucasus, Russian-Ukrainian conflict

and etc. were published.

The given paper is a continuation of the above-mentioned process. The paper dis-

cusses Georgian-Iran relations since 1991 and future prospects of cooperation after

the Vienna Nuclear Deal. Perspectives for cooperation between the two countries

are put in the context of balancing interests and influences of regional actors oper-

ating in Georgia

The publication was created in the framework of the project “Georgian-Russ-

ian Dialogue for Peace and Cooperation”, which is implemented with

the financial support of “Conflict, Stability and Security Fund” of the British

Foreign and Commonwealth Office.



IntroductIon

Relations between Georgia and Iran go back centuries.

However, since gaining its independence, Georgia's ties

with Iran have developed weakly. Iran’s strained relations

with the USA and several other factors have prevented

close cooperation between the two countries, which is

discussed in detail in this document. Hereunder the idea

is developed as well, that in line with its strategic part-

nership with the West, the Government of Georgia is able

to deepen relations with Teheran too. It should be noted

that the prospect of expansion of bilateral relations be-

tween Georgia and Iran are a direct consequence

of the nuclear agreement. 

The author of the analysis studies in detail the opportu-

nities for economic and other forms of partnership with

Iran, which will help diversify Georgia's neighborhood

policy, while balancing the interests of regional players

of the South Caucasus. At the end of the document

the possible risks for Georgia that might accompany such 

a political strategy is discussed as well. 

The final goal of this document is maximum detection

of the potential for improving Georgia-Iran relations

and its in-depth analysis, as well as opening a space

for discussion and debate on Georgia-Iran relations.

Iran nuclear deal

The Nuclear deal between Iran and the P5 + 11 signed

on 14 July 2015, in Vienna turns a new page in the re-

gion's political and economic life. Despite the fact that

the prospects of warming relations between Tehran

and the West was observed even before, this case is un-

precedented for its scale and the common interests

of the parties involved in the negotiations.
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1. Refers to the five permanent member states of the UN Security Council and
Germany.

Photo: Iran Deal reached in Vienna © EEAS, Flickr, CC BY-NC

Although the agreement has been followed by the West

and Iran's co-operation in various fields (including

the fight against "Daesh"), the real results will take years

to see. This is evidenced by the fact that according  to

the document, the removal of sanctions on Iran is

planned to be done gradually, and even then, only

on those restrictions which are directly related to nuclear

issues.

The pursuit of dialogue was helped by the US and Iran's

leaders' less confrontational and relatively mild policy,

unlike their predecessors. For example, the desire

for reconciliation was well expressed in a compromise

statement made in Parliament by Iranian President

Rouhani and Barack Obama's rhetorical appeal in re-

sponse to his critics.2

The main pragmatic reason for the West’s acceptance

of the agreement was a real possibility of long-term post-

ponement of Iran obtaining nuclear weapons.

At the same time, in a time of the chaos and the tensions

in the Middle East, the importance of a more stable

Islamic Republic increases even more.

2. “Iran Nuclear Deal Needed to Avoid More War in Middle East, US President
Barack Obama Says”, ABC News, July 16, 2015. Available at:
http://www.abc.net.au/news/2015-07-16/iran-nuclear-deal-needed-to-avoid-
'more-war-in-the-middle-east'/6623314 and “The way of approval of nuclear
agreement in Iran's official circles",  BBC-'s Persian-language department, Octo-
ber 18, 2015. Available at:
http://www.bbc.com/persian/iran/2013/07/130717_l10_memarian_rouhani_nu-
clear_us



From the point of view of Iran, first and foremost,

the huge negative impact of sanctions forced them to ac-

cept the agreement, and many in Tehran even perceive

it as a failure for the country. Consequently the Islamic

Republic will be able to fully return to the international

"club" and freely have political, economic and other rela-

tions with countries (including Georgia), which had pre-

viously avoided intensive contacts with Iran.

Bilateral relations

Iran's Interests In GeorGIa

Despite the fact that the Persian Empire was a major po-

litical player in the South Caucasus for centuries, in XIX

century, Russia expelled it from the region. After the col-

lapse of the Soviet Union, Iran was again given an oppor-

tunity to pursue an independent policy in the Caucasus.

There is a common opinion in Iran's influential circles

that Georgia has historically been part of Iran, which,

while it has forfeited for now, it will return to once the

time is right. As such, Iran is not ruling out restoring its

influence here. This is confirmed by texts in Iranian school

textbooks, which state: "East Caucasus that means

Georgia belonged to Iran but the Iranian shahs weakened
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3. Shirvani T. & Vukovic S., “After the Iran Nuclear Deal: Europe’s pain and gain“,

The Washington Quarterly, 2015. Available at:

https://twq.elliott.gwu.edu/sites/twq.elliott.gwu.edu/files/downloads/TWQ_Fall

2015_Shirvani-Vukovic.pdf

and Russian emperors had taken away these lands from

them".4 Amid such views we should not be surprised if

Iran is sensitive about the emergence of non-regional ac-

tors (Europe, USA) in the South Caucasus. For Iran, issues

regarding Georgia, Armenia and Azerbaijan must be de-

cided only by traditional regional players (Russia, Turkey,

and Iran).5 

Photo: Embassy of the Islamic Republic of Iran in Tbilisi 

Even from the 1990s, Iran started to observe develop-

ments in Georgia carefully, but with great interest. No-

tably, Iran was one of the first countries that recognized

the independence of Georgia, and Iran's former Presi-

dent, Hashemi Rafsanjani visited Tbilisi in 1995. In his in-

terview, given in 2015, in the context of his visit to

Georgia he says: “During the meeting with Shevardnadze

we discussed many interesting issues, but it should be noted

that we were expecting much more dynamism in deepening

relations than received in reality”.6

The former president's dissatisfaction with the level of

development of cooperation is clear, because intense po-

litical ties between the two countries did not emerge. As

a matter of course, such desires were prevented by the

strongly pronounced Euro-Atlantic aspirations of Geor-

gia, under which there was no place for Iran. However,

Tehran has always tried to make Tbilisi feel the potential

importance of its political affinity. For example, in the

winter of 2006, because of the sudden interruption of 

4. Rondeli A., “Iran and Georgia – Relations could be closer”, Georgian Foundation

for Strategic and International Studies, #18, 2014. Available at:

http://gfsis.org/media/download/library/articles/rondeli/18-rondeli_GEO.pdf

5. Markedonov S., “The Realists in Tehran”, The National Interest, May 4, 2012.

Available at: http://nationalinterest.org/print/commentary/the-realists-tehran-

6878

6. G.Khaindrava., An official interview with Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, trans-

lated by Giorgi Lobjanidze, 27 October, Tehran, 2015

It should be noted that many experts also empha-

size the impact of the Russian factor, – due to the

recent developments in Ukraine and in Syria, it is

once again considered in the eyes of the West

as an insecure country and therefore, search for

an alternative energy source became inevitable

for Europe3.   It should be foreseen that Iran's re-

turn to the world market will have a negative ef-

fect on the prices of oil and gas, which the Russian

economy is largely based on.



gas from Russia at a very critical moment for Georgia, as-

sistance was provided by Iran. While commenting

on the August War in Georgia, the Iranian Ambassador

Majid Saber stated: “The US could not render any real as-

sistance to Georgia then when you needed it most... true

friendship is tested in hard times”.7 Thus, Tehran has indi-

cated several times that only it could be a faithful friend

for Georgia.
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7. Edwards H. S., “Iran’s Near Abroad: BaseT by Global Sanctions, Iran’s Leaders

go Local”, Foreign Policy, September 20, 2010. Available at:

http://foreignpolicy.com/2010/09/20/irans-near-abroad/

8. G. Lobjanidze, face to face interview, Caucasian House, 12 November, 2015. 

9. “Georgia apologizes for extraditing Iranian national to US”, Payvand, January

10, 2010. Available at: http://www.payvand.com/news/10/jan/1180.html

Source: National Statistics Office of Georgia

As a result of severe economic sanctions imposed on Iran

by the West, strengthening the economic relations of the

Islamic Republic with Georgia had great importance. Ap-

parently, Tehran believed that the region needed more

attention and proactive policy, to counteract future

threats from the Caucasus too (in Tehran many were con-

cerned by the threat of using the territory of Georgia or

Azerbaijan for Israeli and US air strikes on Iran).10

On the assumption of strategic interests, Iran still has not

canceled visa-free travel for Georgian citizens, despite

the fact that since July 2013, this law was unilaterally sus-

pended by Georgia. This sudden decision of Tbilisi was

negatively interpreted in the Islamic Republic, but it still

did not prevent the organization soon after of a large-

scale Iranian business forum in Tbilisi; and in September

2014, the Iranian Majlis officially invited a parliamentary

delegation from Georgia in Tehran.11 Keeping the visa

free regime with Georgia, Iran likely looked forward and

considered this decision in a future perspective as a lu-

crative bonus. Its significance increasingly grows from

2015, when along with the change of attitudes towards

the West, the Georgian issue may be activated once

again.  

10. “U.S., Israel, Iran: Rumors of Striking from the Caucasus”,  Stratford, June 28,

2010. Available at: https://www.stratfor.com/analysis/us-israel-iran-rumors-strik-

ing-caucasus

11. “Iranian Business Forum in Georgia”, Civil Georgia, 2 July, 2013. Available at:

http://www.civil.ge/eng/article.php?id=26236

According to orientalist, George Lobjanidze, in the

early years of Saakashvili's government, certain

aspirations of the Islamic republic were noticed,

trying to use Georgia in some way as a mediator

in relations with the US; but later it became clear

for the Iranians that the Government of Georgia

was too loyal to the US to be of any use in this.8

This was demonstrated during the Ardebil incident, as

well as in 2007, when Georgia handed over to Washing-

ton a nuclear scientist arrested in Tbilisi, against the will

of Teheran. This incident has frozen bilateral relations

in fact for more than a decade (in response even the

threat of raising Abkhaz flag in Tehran was used).9

The situation began to improve since the Minister of For-

eign Affairs of Georgia, Grigol Vashadze paid a visit

to Iran in 2010. Visa free travel between the two coun-

tries, initiated by Iran, entered into force, and bilat-

eral economic and trade relations reached

impressive figures. For instance, in 1994-1999, 6000 Ira-

nians visited Georgia all together, while since 2011,

about the same number of people were coming every

month; in the same manner, only 84 Iranian companies

were registered in Georgia in 2010, while in 2012 this fig-

ure reached 1489. Turnover between the countries has

increased as well [see chart].



Tehran's balanced policy during the August War con-

tributed as well to rapprochement with Iran: despite

partnership relations with the Kremlin, it did not support

Russia's position and called for both countries to respect

international norms. Also, Iran has stressed the territorial

integrity and sovereignty of Georgia. Naturally, such a

move has improved Iran's image and prestige in the rul-

ing elite of Georgia.14
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12. Giragosian R. and Sharashenidze T., “Engaging Iran: Implications for the

South Caucasus”, European Council on Foreign Relations, September 18, 2015.

Available at: http://www.ecfr.eu/article/commentary_engaging_iran_implica-

tions_for_the_south_caucasus4022

13. Rondeli A., “Iran and Georgia – Relations could be closer”, Georgian Founda-

tion for Strategic and International Studies, #18, 2014. Available at:

http://gfsis.org/media/download/library/articles/rondeli/18-rondeli_GEO.pdf

14. Ibid.

Georgia made several important steps for deepening re-

lations with Iran, as a counterbalance to the threat of

Russia. Besides establishing a visa-free regime, the Geor-

gia-Iran Friendship Group was launched in the Parlia-

ment of Georgia, an Iranian Consulate was opened in

Batumi (the only one in the South Caucasus), direct

flights between Tbilisi and Tehran were arranged, etc. In

2010 things went so far that President Saakashvili, amid

the threat of war between the West and Iran, invited

Iran's Defense Attaché to US-Georgian joint military ex-

ercises.15 Such unexpected actions from a strongly pro-

American Georgian government often surprised the

West, particularly foreign media reported much on this

subject.16 Finally, when Washington expressed its con-

cern over Iran avoiding sanctions via Georgia, from July

2013 Tbilisi suspended visa-free travel for Iranians for an

indefinite period.17 

it should be noted that in fact, Georgia-iran eco-

nomic activity in absolute numbers were never that

high, and exaggerated impressions were built up

in respect of this in the West (for example, when

in 2012, Georgia's trade with Iran reached 118 million

dollars, the same index with Turkey was $ 1.3 billion).

As a result of a distancing policy with Tehran, even this

rate was reduced.18 

Despite the introduction of a visa regime with the Islamic

Republic, the government of Georgia sought for this un-

pleasant event to not influence bilateral relations

and for cooperation to continue. With the purpose of il-

lustrating this, in only 2015, three high-level official visits

took place in Iran (in 2016 a visit by the Prime Minister

of Georgia is being planned as well), while after the Vi-

enna Treaty, the relationships became even more active.

15. Maza C., “Between Israel and Iran: Georgia’s Delicate Diplomacy”, Balkanist,

April 30, 2014. Available at: http://balkanist.net/israel-iran-georgias-delicate-diplo-

matic-balancing-act/

16. Faucon B., “As Sanctions Bite, Iranians Ivnest Big in Georgia”, 

The Wall Street Journal, June 20, 2013. Available at: http://www.wsj.com/arti-

cles/SB10001424127887323864304578320754133982778

17. on other possible reasons for the cancellation of visa-free travel, Available at:

http://www.tabula.ge/ge/story/73629-irantan-uvizo-rezhimis-gauqmeba-shida-

da-gare-impulsebi

18. Georgia's foreign trade in 2012 according to countries, the state statistics of-

fice. Available at: http://www.geostat.ge/?action=page&p_id=136&lang=geo

Political analyst Alexander Rondeli says that

“at this time trigger of resetting policy of the US with

Russia and collaterally Washington's strategic inter-

ests shift towards the other regions of the world was

encouraging Georgia to activate bilateral relations

with Iran”.13

GeorGia's interests in the Context

of iran

After gaining independence, throughout the Caucasus

geopolitical triangle (Turkey, Russia, Iran) Georgia's rela-

tions with Iran were the lowest. On the one hand, this

was caused by the political choice of Georgia, and on the

other hand, by beliefs, exaggerated in many cases, that

existed in Georgian society towards Iran (and to varying

degrees still exist).12 

With the development of bilateral relations, the historical

and mythological views gradually dissipated, however, it

could still not foster close political relations. In fact,

the perception of Iran as a strong and pragmatic neigh-

bor by Georgia started only in 2008, after the war

with Russia. 



The ProsPecTs of GeorGia-iran

cooPeraTion afTer The nuclear

deal

In July 2015, six members of the Iranian Parliament vis-

ited Tbilisi to find out more about the economic reforms

there.19 The growth of Iran's interests towards Georgia is

confirmed by statements from the Speaker of the Iranian

Parliament and Chairman of the Group of Friends

of Georgia, which claim that the nuclear deal will have

a positive impact on relations between the two countries

and that Iran wants to see a ten-fold increase in trade

turn over with Georgia.20

Besides trade links, the nuclear agreement outlined

broader areas of cooperation: At the meeting with Geor-

gian President in Ashgabat, Iran's Vice-President noted

that Georgia can connect the Persian Gulf with the Black

Sea by road and rail, which will affect the entire region.
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Georgia. Not only passenger transportation, but also

freight carriage is planned through this route, which will

allow Iran to tap into European countries.23 On 24 De-

cember 2015, Armenia, Russia, Iran and Georgia signed

a memorandum on the development of an intercon-

nected grid, which will allow these countries to export

electricity.24 

Photo: Iranian companies in the central district of Tbilisi 

Even before 2002, Iranian professor, Mohammad Reza-

Jalili wrote on the importance of Georgia-Iran joint par-

ticipation in international projects: “Unlike Armenia

and Azerbaijan, Georgia does not have a direct border with

Iran, but it is the only country in the region with the open

sea passage. Georgia should try to use this potential by turn-

ing its territory into the transport and communications nerve

center. Such a prospect will not leave indifferent even Iran”.25 

Georgian politicians often highlight the special impor-

tance of involvment in the same kinds of projects as well.

For example, in October 2015, at the opening of the Silk

Road Forum the Prime Minister noted: “Georgia is located

at the crossroads of vital importance, which is connecting

not only the East and the West, but the North and the South

as well. As the extreme sea and land gate in the east of Eu-

rope, Georgia provides a natural route towards Asia”.26
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2015. Available at: http://en.mehrnews.com/news/110883/Iran-Bulgaria-to-open-
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24 December, Available at:http://www.tabula.ge/ge/story/103145-rusetma-

iranma-saqartvelom-da-somxetma-energetikuli-kavshiri-daafudznes

25. Djalili M.,“Iran and the Caucasus: Maintaning Some Pragmatism”, The Quar-

terly Journal, Volume 1, Issue 3, p. 49-57, 2002. Available at:

http://procon.bg/bg/node/2878

26. Prime Minister: “We want to use wisely the location between the north and

the south”, Tabula, 15 October, 2015. Available at: http://www.tabula.ge/ge/ver-
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The most important project for Georgia-Iran co-

operation is associated with the transportation

of energy resources to Europe via Georgian ports,

which in the long run may revive forgotten proj-

ects, like for example Nabucco.21

Iran’s interest in the fresh water supplies of west Georgia

is important as well. If it were to be exported to Iran,

Teheran intends to supply Georgia with gas in return.22

Despite the fact that these projects are so far only the

subject of discussion, some of the results have already

been achieved: for example in November 2015, Iran and

Bulgaria agreed to create a transit corridor through



Potential Balance of Russia's

influence in GeoRGia By iRan

After the warming of relations between Iran and the

West, presumably Iran will not depend so much

on the Kremlin’s support in the international political

arena. Hence, it can produce a more active strategic ap-

proach to countries which are traditionally seen as being

in Russia's sphere of influence.27 In turn, these countries

can use the entrance of Iran in their area as a counter-

balance to Russian influence.  According to the Vice-

Speaker of Parliament of Georgia and Head of the Group

of Friendship with Iran, Gubaz Sanikidze:  “In the context

of security, adjacent to Russia Iran’s appearance in Georgia

gives very serious positive to our country. We need to pay

more attention to the processes that are happening

in the south, since soon current issues in the South may af-

fect on-solving the problem in the direction of the North”.28 

In addition to the important economic revenues,

transportation of Iranian gas to Europe through

Georgia increases the guarantees of security and sta-

bility of a transit country. Naturally, more countries’

growing interests intersect in Georgia, this will enhance

the state's general function, the importance placed on it

and interest shown by the international community to-

wards it.

Photo: © IIP Photo Archive, Flickr, CC BY-NC
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It must be said that because of the existing shorter route

from Turkey, many experts are skeptical about

the pipeline passing through Georgia.29 In favor

of the Georgian route it may be noted that the Turkish

route contains some risks in terms of security (the in-

creasing number of terrorist attacks, the Kurdish issue,

etc.) and there is the issue of Iranian  and Turkish re-

gional competition, according to which Iran does not

want  to make its own energy supplies transit dependent

on Ankara [regarding threats in Georgia see the next

chapter].30 Regardless of which route will be used

for transit, the emergence of alternative suppliers of gas

for Europe gives an opportunity to take more principled

action regarding Russia, including in response to its pol-

icy towards Georgia. 

In opposition to the interests of the Kremlin, it should be

noted as well that it will most likely be even more difficult

for the Kremlin to realize its own interests in the region

under conditions of sanctions, isolation and low energy

prices. In addition, as a result of large financial resources

becoming available after the lifting of sanctions, the Is-

lamic Republic will find it easy to think about large-scale

commercial objectives in the region. 

29. V. Maisaya, «Islamic State, Iran and Georgia”, 14 April, 2015. Available at:

http://www.for.ge/view.php?for_id=40037&cat=2

30. “New Transit Corridor to Europe Bypasses Turkey”, October 28, 2015. Available

at: http://financialtribune.com/archive/2015/10/28/articles/domestic-econ-

omy/28928/new-transit-corridor-europe-bypasses-turkey

Georgia, as a small country is particularly vulner-

able to the volatility of the international environ-

ment. For neutralizing these threats NATO

membership is the best recipe, however, for some

reason, Georgia's NATO integration is delayed.

Consequently, before entering the Alliance,

a rational policy is dictating to Tbilisi that prevent-

ing threats coming from Russia lies in balancing

the interests of Turkey, the US, EU and probably

now Iran as well. 



threats associated with the

intensification of relations with

iran

Iran did not heal the breach with the West

Despite the nuclear deal, there are still very different

views on important issues of international policy be-

tween the West and Iran. In addition, due to

the powerful anti-American sentiments in Iran's clerical

leadership, re-straining of relations between Tehran

and Washington is fairly likely.31

Consequently, Georgia's relations with Iran must be

transparent and open, not to raise doubts for the West

regarding Georgia’s goals. Vague and uncertain politi-

cal and economic relations with Iran might be used

by different forces for speculation and manipulation

(according to some information in 2013, Russian lobby-

ists played a large role in exaggerating Georgia-Iran eco-

nomic relations in the West).32 In this regard, it is

encouraging that the current government reasonably

shares the issues related to Iran with the US Embassy.33

Photo: Outside walls of the Ex-US embassy in Tehran © Kamyar Adl,
Flickr, CC BY
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The issue of Israel should be considered in the same con-

text. Israel has a long-standing partnership with Georgia

(including in the sphere of defense). Officials in Tel Aviv

openly criticize the nuclear agreement and considers

Tehran the biggest threat to its statehood. Therefore,

it should be taken into account that Georgia’s interests

towards the Jewish state may be sacrificed to Tbilisi’s

close ties with Tehran.

Threats from other regional players (mainly
from Russia) 

Of course, strengthening of Iran's influence in Georgia

will become a new headache for other regional payers

(particularly for Russia) and consequently will cause a po-

tential weakening of their interests. Russia will try to pre-

vent the potential implementation of transnational

projects in the South Caucasus to the utmost, or at least

try to gain leverage and influence on them. The other re-

gional player (mostly in economic terms), Turkey will do

its best to make large scale projects pass through its ter-

ritory instead of the South Caucasus, or to become a part

in them.

At the same time, Iran feels that the Kremlin is still

a major player in the region and Iran's real dividends

in Georgia are only on a theoretical level. However,

despite growing competition, Iran and Russia share a sig-

nificant common goal, the maximum exemption of Geor-

gia from the influence of the West. Iran's ability to serve

as an important balancing force of Russia and Turkey

in Georgia is prevented by geography – as in contrast

with the other two countries, there is no direct border

between Georgia and Iran. 

Consequently, in parallel with intensification of relations

of Georgia with Iran, it is possible for Russia and Turkey

(especially in Adjara) to enhance their impact in terms

of Soft power, intensifying special services and their im-

pact on certain political processes. The Georgian author-

ities must be prepared to meet these challenges. 



Negative Reactions from the Public

There may be resentment of Iranian tourists and busi-

nessmen in certain circles of the Georgian population.

Such a negative view was detected during visa-free

travel conditions between the two countries, when

growing discontent appeared due to Iranians pro-

curement of agricultural lands in Georgia (according

to one version of events, the introduction of the visa

regime was dictated for this reason too).34 

Growth of Islamic Influence 

Additional threats are also related to the increasing

of Iran’s soft power, especially in Georgian regions which

are populated by the Shiite Muslims. According to official

data, every year about 20 young citizens of Georgia re-

ceive free religious education in Iran's highest religious

institutions. Funded by Iranian cultural center, Shiite

mosques are being built and Islamic literature is distrib-

uted in Georgia. Although at present the scale of the

threat from Iran is negligible, along with deepening rela-

tions some kind of uncontrolled processes might take off

in this direction.35 

ConClusion

The Vienna Nuclear Deal is one of the most important

pieces of positive news in the neighborhood of Georgia.36

From the point of view of various Georgian analysts,

the opening of Iran for the world is absolutely consistent

with the interests of Georgia.  Obviously Georgia should

try in the highest possible way to effectively process

and use these benefits later. Nevertheless, it must be

said that on the level of public and political discussion,

the topic of Iran is almost completely ignored

Caucasian House  |  37

34. I. Zviadauri, “Internal and external impulses of visa-free regime with Iran",

Tabula, 8 August, 2013. Available at: http://www.tabula.ge/ge/story/73629-iran-

tan-uvizo-rezhimis-gauqmeba-shida-da-gare-impulsebi

35. “Political aspects of Islam in Georgia”, Strategic Research Institute, Tbilisi, 2013,

p. 43.

36. George Sanikidze, “lifting sanctions on Iran, and opening Iran for the world

fully corresponds to the interests of Georgia ", Interpressnews, April 6, 2015. Avail-

able at: http://www.interpressnews.ge/ge/interviu/324614-giorgi-sanikidze-

iranisathvis-sanqciebis-mokhsna-da-qveynis-msofliosathvis-qgakhsnaq-savsebith

-sheesabameba-saqarthvelos-interesebs.html?ar=A

Considering new realities, it might be appropriate if

the state contributes in some way towards facilitating

communication between Iran and Georgia (in this regard,

visa liberalization regulations imposed with the European

Union in 2015 should be taken into account). Maybe

in 2013 the United States did indeed send a delega-

tion, which demanded action to stop sanctions

avoidance by Iran, but we must not rule out that

Georgia hastily adopted the decision. As Thomas

de Waal writes on this topic, “It seems as if West has cut

off Iran, but the neighboring countries of Iran, who are

in the daily business relationships with this large, strong

state can’t behave in the same way".37

In the public, media and political environment,

Iran is not sufficiently considered as an important

country, the active collaboration with which can

benefit Georgia in various ways. Locked public

and state thinking, which imagines itself only

within the view of Russia and the West, excludes

current challenges in its nearest neighborhood

and its ability to adequatly understand it.
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Moscow Center, June 26, 2013. 

Available at: http://carnegie.ru/commentary/?fa=52215

38. Kornely K. Kakachia, “Iran and Georgia: Genuine Partnership or Marriage

of Convenience?”, Ponars Eurasia Policy Memo No. 186, 2011. Available at:

http://www.gwu.edu/~ieresgwu/assets/docs/ponars/pepm_186.pdf

In addition to economic benefits, close relations

with Iran can bring to Georgia an improvement

in the balance of power in the region, which

in turn, will contribute to a secure and stable en-

vironment. Attracting powerful regional allies

and establishing relations with potential part-

ners diversifies a small country’s foreign pol-

icy portfolio, and therefore expands its

maneuvering space.38



Despite the fact that close strategic ties with Washington

has given Tbilisi certain conditions of security and de-

fense, it does not provide guarantees for the protection

of vital interests of security. Thus, Georgia can’t afford

to rely solely on the exclusive support of the West to this

end. In regional real politics a flexible game creates

an opportunity not to change the main impulses

of foreign policy – the country's EU and NATO inte-

gration – while enhancing its relations with one

of the region's most important countries, Iran.

Finally, Georgia is a rare country in the region, which has

friendly relations with the US, Israel, Iran and almost all

other states of the Middle East. Georgia has the re-

sources to use this situation and play the role

of moderator between Iran and the Western world.

Tbilisi could become a key place for negotiations, meet-

ings and discussions between parties. Encouraging re-

gional peace and dialogue may become one of the most

important functions of Georgia hereafter. 
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