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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 

 

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀ  

ԱՐՄԵՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆԻ ՈՂՋՈՒՅՆԻ ԽՈՍՔԸ  

ԵՊՀ ԱՐԵՎԵԼԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ  

50-ԱՄՅԱ ՀՈԲԵԼՅԱՆԻՆ 11-12 

 

 

ԱՐԱԲԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Մկրտումյան Գայանե 

ՄՈՒՍՈՒԼՄԱՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՏՐՎԱԾ ՀՐՈՎԱՐՏԱԿ-

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ԴԵՐԸ ՔՐԻՍՏՈՆՅԱ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ 

ԿՅԱՆՔՈՒՄ 14-27 

 

Ռաֆայելովա Քրիստինե  

ՄԱՐԴՈՒ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐԸ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ 

ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԸ ԲՆՈՐՈՇՈՂ ՀԱՄԵՄԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ՀՈԳԵԼԵԶՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ 

ԱՐԱԲ ԵՎ ՀԱՅ ԼԵԶՎԱՄՇԱԿՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ 28-39 

 

Ikilikyan Sona 

ARAB-IRANIAN RELATIONS IN THE CONTEXT  

OF THE PERSIAN GULF NAMING DISPUTE 40-54 
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ԹՅՈՒՐՔԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ռամազյան Սամվել 

«ՔՅՈՌՕՂԼԻ» ԷՊՈՍԻ ՊԱՏՄԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԸ ԵՎ XVII ԴԱՐԻ  

ՀԱՅ ՊԱՏՄԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 56-94 

 

Հակոբյան Տաթևիկ  

ԱԲԴՈՒԼ ՀԱՄԻԴ ԵՐԿՐՈՐԴԻ ԿԵՐՊԱՐԻ  

ՎԵՐԱՐԺԵՎՈՐՄԱՆ ԱՐԴԻ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ  

ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ ՊԱՏՄԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ (ՍԵԼԻՄ  

ԴԵՐԻՆԳԻԼԻ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ) 95-110 

 

Սարգսյան Տաթևիկ  

ՊՈԼՍՈ ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՐԻԱՐՔԻ ԴԵՐԸ ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ 

ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ-ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ  

ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ. ՕՍՄԱՆՅԱՆ ՎԵՐՋԻՆ 

ՊԱՏՐԻԱՐՔ ԶԱՎԵՆ ՏԵՐ-ԵՂԻԱՅԱՆ 111-123 

 

Աբրահամյան Մհեր  

ԵՐԻՏԹՈՒՐՔԵՐԻ ԲՌՆԻ ԿՐՈՆԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ 

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ 124-137 

 

Պողոսյան Նաիրա  

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՐՑԸ ՀԱԼԻԴԵ  

ԷԴԻՓ ԱԴԸՎԱՐԻ ՀՈՒՇԵՐՈՒՄ 138-151 

 

Մելքոնյան Ռուբեն 

ԵՐԻՏԹՈՒՐՔԵՐ-ՔԵՄԱԼԱԿԱՆՆԵՐ. ԳԱՂԱՓԱՐԱԿԱՆ  

ԵՎ ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 152-165 
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Գևորգյան Արշակ 

ԿՈՍՏԱՆԴՆՈՒՊՈԼՍԻ ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՐԻԱՐՔՈՒԹՅՈՒՆ-

ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  

ՎԱՐՉԱՊԵՏ ԱԴՆԱՆ ՄԵՆԴԵՐԵՍԻ ԵՎ ԳԱՐԵԳԻՆ  

ՏՐԱՊԻԶՈՆՑԻ ՊԱՏՐԻԱՐՔԻ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՇՓՈՒՄՆԵՐԻ 

ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ 166-178 

 

Հովսեփյան Լևոն 

ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ԱՆՎՏԱՆԳԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ  

ԱՐԴԻ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ԱՆՎՏԱՆԳԱՅԻՆ  

ԻՆՔՆՈՒԹՅԱՆ ՓՈԽԱԿԵՐՊՈՒՄԸ 179-205 

 

Դարբինյան Հայկ  

«ՓԱՓՈՒԿ ՈՒԺԻ» ԶՈՒԳԱԿՑՈՒՄԸ «ԿՈՇՏ ՈՒԺԻՆ».  

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԴԻՎԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 

ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼԻԶԱՑՈՒՄԸ ԹՈՒՐՔԻԱՅՈՒՄ 206-219 

 

Գևորգյան Արշակ 

«ԱՐԴԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱՅԱՑՄԱՆ ԳԱՂԱՓԱՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏԸ. 

ՊԱՀՊԱՆՈՂԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆ  

ԻԲՐԵՎ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԻՆՔՆՈՒԹՅՈՒՆ 220-230 

 

Հովհաննիսյան Գոռ 

ՌՈՒՍ-ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 1920-

ԱԿԱՆՆԵՐԻՆ. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱԿՆԱՐԿ 231-240 
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Հարությունյան Ավետիք  

2015 Թ. ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

ԹՈՒՐՔԻԱՅՈՒՄ.  241-250 

 

Մարգարյան Հայկ  

ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ 

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔԻ ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ  

ԸՆԿԱԼՈՒՄՆԵՐԸ  251-263 

 

Պետունց Արեն  

ԱԶԳԱՅՆԱՄՈԼԱԿԱՆ ՆՈՐ ՈՒԺԻ ԲԵՄԵԼԸ  

ԹՈՒՐՔԻԱՅՈՒՄ 2018 Թ. ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ 264-278 

 

Մելքոնյան Մարիամ  

ԿՆՈՋ ԷՄԱՆՍԻՊԱՑԻԱՅԻ ԽՆԴԻՐԸ ՄԻՀՐԻ  

ՀԱԹՈՒՆԻ «ԱՂԵՐՍԱԳՐՈՒՄ» 279-288 

 

Պետրոսյան Ամալյա  

XVIII ԴԱՐԻ ԹՈՒՐՔՄԵՆԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ  

ՈՐՈՇ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՈՒՐՋ 289-298 

 

Խաչատրյան Շուշան  

ՄՈՒԽԹԱՐ ԱՈՒԵԶՈՎԻ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ՀԱՅԵՐԵՆ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՈՒՐՋ 299-314 

 

Մովսիսյան Լիլիթ  

ԱՐԴԻ ՀԱՅ ԵՎ ԱԴՐԲԵՋԱՆԱԿԱՆ ՄԱՄՈՒԼԻ ԼԵԶՎԻ 

ԲԱՌԱՊԱՇԱՐԻ ԶՈՒԳԱԴՐԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ 315-328 
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Хабибуллина Элмира * 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПЕРЕВОДОВ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ С ТАТАРСКОГО  

ЯЗЫКА НА ТУРЕЦКИЙ 329-335 

 

Քոչարյան Հայկ, Գևորգյան Աննա 

ԻՍԼԱՄԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆԸ ԱԴՐԲԵՋԱՆՈՒՄ ԵՎ ԱՅԴ  

ԳՈՐԾՈՆԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ ԱՆՎՏԱՆԳԱՅԻՆ  

ՇԱՀԵՐԻ ՎՐԱ 336-356 

 

 

ԻՐԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Vardanyan Aharon 

SOME REMARKS ON THE SOCIOLINGUISTIC  

SITUATION IN XALXĀL 358-365 

 

Տոնոյան Արտյոմ 

ԿՈՎԿԱՍՅԱՆ ՊԱՐՍԿԵՐԵՆՈՒՄ ԲՈՒՆ ԱՊԱՌՆԻ 

ԺԱՄԱՆԱԿԱՁԵՎԻ ԿԱԶՄՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՈՒՐՋ 366-380 

 

Բիանջյան Հասմիկ 

ՍԵՅՅԵԴ ՄՈՀԱՄՄԱԴ ԱԼԻ ՋԱՄԱԼԶԱԴԵԻ ԴԵՐԸ 19-ՐԴ  

ԴԱՐԻ ՎԵՐՋԻ և 20-ՐԴ ԴԱՐԻ ՍԿԶԲԻ ՊԱՐՍԻՑ  

ԳՐԱԿԱՆ ԼԵԶՎԻ ՆՈՐԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ 381-392 

 

Խաչատրյան Զարուհի  

ԹՅՈՒՐՔԱԿԱՆ ԾԱԳՄԱՆ ՁԻԱՆՈՒՆՆԵՐԸ  

ՊԱՐՍԿԵՐԵՆՈՒՄ 393-402 
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Դավթյան Սոնա 

ԲՈՒՅՍԵՐԻ ԱՆՎԱՆՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ 

ՊԱՐՍԿԵՐԵՆԻ ԵՎ ՀԱՅԵՐԵՆԻ ԲՈՒՍԱՆՎԱՆԱԿԱՆ 

ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐՈՒՄ 403-419 

 

Կոստանյան Վահան  

ԱՅՐՈՒՄՆԵՐԻ ԾԱԳՈՒՄՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՌԱՍՊԵԼՆԵՐԸ 

ԵՎ ՑԵՂԱՆՎԱՆ ՍՏՈՒԳԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 420-430 

 

Գեղամյան Աստղիկ 

ՍԻՐԱՅԻՆ ՄՈՏԻՎՆԵՐԸ «ՇԱՀՆԱՄԵ»-ՈՒՄ 431-440 

 

Պետրոսյան Լիանա  

ԻՐԱՆԱԿԱՆ ԱԶԳԱՅՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԽՈՍՈՒՅԹԸ  

Մ. ԱՀՄԱԴԻՆԵԺԱԴԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ  

ՏԱՐԻՆԵՐԻՆ (2005-2013 ԹԹ.) 441-449 

 

Կոստանյան Վահան 

ԱՅՐՈՒՄԱԿԱՆ ԿԱՑԱՐԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ 450-456 

 

Брутян Ануш  

ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКО-ИРАНСКОГО  

СОТРУДНИЧЕСТВА ПОСЛЕ ПОДПИСАНИЯ СВПД 457-471 

 

Khorikyan Hovhannes  

ON THE LOCATION OF THE HEPHTHALITES 472-486 

 



Պետրոսյան Լիանա 
  

 
Արևելագիտության հարցեր, հ. 14, 2018 

441 

 

Պետրոսյան Լիանա * 
 

ԻՐԱՆԱԿԱՆ ԱԶԳԱՅՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԽՈՍՈՒՅԹԸ  

Մ. ԱՀՄԱԴԻՆԵԺԱԴԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ  

ՏԱՐԻՆԵՐԻՆ (2005-2013 ԹԹ.) 

 

Բանալի բառեր՝ Իրանի Իսլամական Հանրապետություն, Մահմուդ 

Ահմադինեժադ, իրանական ազգայնականություն, իսլամիզմ, 

հեղափոխական հակակայսերապաշտություն 

 

Թեև ազգային ինքնության խնդիրը Իրանում դարերի 

պատմություն ունի, սակայն 20-րդ դարասկզբից ի վեր իրանական 

ներքին և արտաքին հարաբերությունների հիմնական 

բնութագրիչներից մեկը ազգայնականությունն է եղել: Իրանական 

ազգայնականության ձևավորումն ու կիրառումը մշտապես 

կապված են եղել Իրանում իշխանության համակարգի ձևի և 

բնույթի հետ: Տարբեր ժամանակաշրջաններում այս երկրում 

իշխող դինաստիաների թիվ մեկ նպատակը երկիրը 

տարածաշրջանային գերտերության վերածելու ձգտումն է եղել, 

որի իրագործման ճանապարհին հատուկ նշանակություն էր 

տրվում ազգայնականության գաղափարին: Այս առումով 

հետաքրքրական են նախագահ Մ. Ահմադինեժադի կառավարման 

տարիները (2005-2013 թթ.), քանի որ վերջինս այն եզակի 

նախագահներից էր, ով, չլինելով հոգևոր դասի ներկայացուցիչ, 

նախագահության տարիներին իրանական ազգայնականությունն 

                                                 
* ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետի իրանագիտության ամբիոնի հայցորդ, 

իրանագիտության ամբիոնի ավագ լաբորանտ, էլ. փոստ՝ lianapetrosyan@ysu.am 
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ու աշխարհիկ իշխանությունը փորձել է համադրել իսլամական 

կառավարման համակարգի հետ:  

Մ. Ահմադինեժադի նախագահության տարիներին 

միջազգային հանրության և լրատվամիջոցների ուշադրությունը 

սևեռված էր իրանական միջուկային ծրագրի և երկրի արտաքին 

քաղաքականության վրա: Չնայած վերոնշյալի կարևորությանը, 

կար ևս մի հանգամանք, որը կարող էր վճռական ազդեցություն 

ունենալ Իրանի ապագայի վրա: Խոսքը իրանական 

քաղաքացիական հասարակության և դրա շարունակական 

արմատական փոփոխության մասին է: Մ. Ահմադինեժադի 

նախագահությանը նախորդած վերջին 18 տարիները 

նշանավորվեցին Իրանում սոցիալական, քաղաքական և 

մշակութային իրազեկման հետ միասին քաղաքացիների նոր 

սերնդի ձևավորմամբ, ինչի հետ մեկտեղ նաև 

ժողովրդավարության, ազգայնականության և աշխարհիկության 

հետ կապված նոր գաղափարների առաջացմամբ: 

Արդեն Մ. Ահմադինեժադի կառավարման տարիներից 

Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը կանգնեց կարևոր ներքին 

հասարակական սերնդափոխության առաջ, որը կարող էր փոխել 

երկրի քաղաքական ապագան: Իրանի 75 միլիոն բնակչությունից 

գրեթե 50 միլիոնը 40 տարեկանից ցածր էին՝ կրթված և առաջադեմ 

երիտասարդներ, որոնց մի մասը ընդունել և առաջնորդվում էր 

աշխարհիկության և ազգայնականության գաղափարներով՝ 

փորձելով հասնել քաղաքական այնպիսի նպատակների, 

ինչպիսիք են ժողովրդավարությունը և խոսքի ազատությունը1: 

Ուստի 2005 թ. ստանձնելով նախագահի պաշտոնը՝ Մ. 

Ահմադինեժադը իր քաղաքականության մեջ ընդգծում էր 

հետհեղափոխական շրջանի իսլամական արժեհամակարգի 

                                                 
1 Bos D., Identity in Speech: An Analysis of Ahmadinejad’s words, Presented at the 

School of International Relations, Tehran, 2007, p. 6. 
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վերականգնման անհրաժեշտությունը: Սրա վառ օրինակ է այն 

փաստը, որ 2011 թ. հաստատված «6-րդ հնգամյա ծրագրում» 

Իրանի մշակութային խնդիրներն առաջին տեղում էին դրված և 

դրա զարգացման հեռանկարները ներկայացված էին 

«Իսլամական-իրանական մշակույթ» անվամբ առաջին բաժնում: 

Դրանում նշվում է, որ ԻԻՀ մշակութային զարգացումը պետք է 

ընթանա հետևյալ ուղղություններով.  

1. ստեղծել մշակութային զարգացման ծրագրեր (արվեստի, 

գիտության, կրթության, կրոնի ոլորտի), 

2. մշակութային գործունեության արդյունքների իրացման 

ուղիների պլանավորում (օրինակ հրատարակչական ոլորտ), 

3. մշակութային խնդիրներով զբաղվող հաստատությունների և 

կառույցների ստեղծում2: Այս ամենը պետք է նպաստեր 

իրանական ազգայնական արժեհամակարգի դիրքերի 

առավել ամրապնդմանը:  

Իրանական ազգայնական դրսևորումները հատկապես 

նկատելի էին ԻԻՀ նախագահի ելույթներում, որոնց 

ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ դրանցում հատուկ 

շեշտադրվում էր իրանական ազգային ինքնության գաղափարը, 

որը չէր կարող դերակատարություն չունենալ երկրի ինչպես 

ներքին, այնպես էլ արտաքին քաղաքականության ձևավորման 

մեջ: Դեռևս առաջին նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում 

նախագահի թեկնածու Մ. Ահմադինեժադը իրանցիներին կոչ էր 

անում վերադառնալ հեղափոխության մաքուր իսլամական 

արժեքներին և ընդգծում էր Իրանի Իսլամական կառավարման 

գերակայությունը այլ կառավարությունների համակարգերի 

                                                 
2 Мамедова Н. М., ИРАН при М. Ахмадинежаде: Памяти А. З. Арабаджяна, ИВ 

РАН, Москва, 2013, стр. 169. 
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նկատմամբ: Վերջինիս գրեթե բոլոր ելույթներում նկատելի էին 

Իրանը տարածաշրջանային գերտերության վերածելու ձգտումը, 

որով էլ պայմանավորված, մեծ շեշտադրում էր կատարվում 

Պաղեստինյան հիմնախնդրին, ցայտուն դրսևորում էին ստանում 

հակաարևմտյան դիրքորոշումները և այլն: Տարածաշրջանային 

հարաբերություններին վերաբերող ելույթներում մեծ դեր ունեն 

պատմական անցյալում արձանագրված պարսից փառավոր 

հաղթանակները: Հետագայում արդեն նախագահ դարձած Մ. 

Ահմադինեժադը տարբեր առիթներով հաճախ էր ընդգծում, որ 

հզոր Իրանը հարևան երկրների լավագույն բարեկամն է և 

տարածաշրջանային անվտանգության լավագույն 

երաշխավորողը3: Պաղեստինի և Իսրայելի մասին խոսելիս Մ. 

Ահմադինեժադը կարևորում է ազատ Պաղեստինի համար 

պայքարում բոլոր մուսուլմանական երկրների դերը: Ստացվում է, 

որ Իրանի իսլամական ինքնությունը մեծապես ազդում է երկրի 

արտաքին քաղաքականության վրա, միևնույն ժամանակ իր մեջ 

ներառելով նաև իրանական ազգայնականության տարրեր: 

Ինչ վերաբերում է Իրանի միջուկային ծրագրին, ապա 

արևմտյան տերությունները այդ ժամանակահատվածում ձգտում 

էին կասեցնել կամ դանդաղեցնել իրանական միջուկային ծրագրի 

իրականացումը, որն էլ գրեթե բոլոր հարթություններում առնչվում 

է իրանական ազգայնականությանը4: Ուստի Մ. Ահմադինեժադի՝ 

                                                 
3 Surk B., Ahmadinejad: Iran, Gulf Nations Unite, http://www.washingtonpost.com/wp-

dyn/content/article/2007/12/03/ AR2007120300807_pf.html?noredirect=on, (03, 12, 

2007) 
4 Ուշարժան է այն հանգամանքը, որ Իրանի միջուկային ծրագիրը պետք է 

դիտարկել ոչ միայն որպես Իրանի Իսլամական Հանրապետության 

ռազմաքաղաքական անվտանգության ապահովման ռազմաբաղադրիչ, այլ նաև 

գործիք՝ իրանական աշխարհայացքում ամրակայված՝ Իրանը մշտապես 

տարածաշրջանային գերտերության կարգավիճակում տեսնելու համատեքստում: 

Չնայած պաշտոնական մակարդակում այն ներկայացվում է որպես իրանական 

ժողովրդի և պետության իրավունքների հաստատագրում: 
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միջուկային խնդրին առնչվող գրեթե բոլոր ելույթներն առատ են 

հակակայսերապաշտական արտահայտություններով և 

նախագահը հաճախ էր նշում, որ «գերտերությունները փորձում են 

Իրանին զրկել սեփական օրինական իրավունքից»5: Իսկ այն 

փաստը, որ Իրանը հաջողության է հասել միջուկային էներգիայի 

ստեղծման ոլորտում՝ համարվում է իրանական մեծ 

քաղաքակրթության և «ազնիվ ու խիզախ ժողովրդի» 

ժառանգություն: 

Ազգայնական և աշխարհիկ միտումները որոշակիորեն 

դրսևորվեցին նաև 2009 թ. «Կանաչների շարժման» ժամանակ, որը 

հիմնականում բաղկացած էր նոր, հետհեղափոխական սերնդի 

երիտասարդներից: Թեպետ շարժման առաջացման պատճառ էր 

դարձել նախագահական ընտրությունների արդյունքների հետ 

բնակչության որոշակի հատվածի անհամաձայնությունը, սակայն 

գաղափարական մակարդակում այն բաժանված էր երկու 

բևեռների՝ աշխարհիկ և իսլամական ժողովրդավարների: 

Առաջինները կոչ էին անում Իրանում աշխարհիկ 

ժողովրդավարություն ստեղծել, մինչդեռ երկրորդները 

Իսլամական ժողովրդավարության կողմնակիցներն էին: Ամեն 

դեպքում երկու խմբերն էլ նույն պահանջներն ունեին՝ օրենքի 

գերակայությանը համապատասխան ժողովրդավարական 

պետության ինստիտուտ, կրոնի և քաղաքականության բաժանում, 

բոլոր փոքրամասնությունների պաշտպանություն և խոսքի 

ազատություն: Ցուցարարների հիմնական պահանջներից էր 

«Իսլամական Հանրապետություն»-ը վերանվանել «Իրանական 

Հանրապետության», որը ամբողջությամբ ժողովրդավարական 

                                                 
5 "Мы настроены решительно", Интервью президента Ирана Ахмадинежада 

"Шпигелю", http://hedrook.vho.org/library/ahmadi3.htm, (30, 05, 2006) 
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կլիներ՝ հիմնված իրանական, այլ ոչ թե արաբա-իսլամական 

արժեքների վրա6:  

Նախագահության երկրորդ շրջանից՝ 2009 թ. ի վեր ԻԻՀ 

նախագահ Մ. Ահմադինեժադը հանդես էր գալիս Իրանի 

նախաիսլամական պատմության արժևորման կոչերով: Մ. 

Ահմադինեժադը հաճախ էր հղումներ կատարում պարսից 

ազգայնական սիմվոլներին, օրինակ ի դեմս Կյուրոս Մեծի: Նրա 

նախագահության տարիներին էր, որ Իրանը Բրիտանական 

թանգարանի հետ համաձայնության արդյունքում 

հնարավորություն ունեցավ վեց ամսով Թեհրանում պահել 

Կյուրոս Մեծի7 գլանը8: Պատահական չէ, որ մամուլում անգամ 

լուրեր էին պտտվում, թե Մ. Ահմադինեժադը ցանկանում է 

իրանական ամանորը՝ Նովրուզը տոնել հենց Կյուրոս Մեծի 

դամբարանում: 

Ըստ էության սա ներքին քաղաքականության տիրույթում 

բարձրաստիճան հոգևորականների իշխանության և շարիաթի 

օրենքի իրավական սահմանափակումներից ազատված 

աշխարհիկ ազգայնականության ձևավորման փորձ էր, ինչը 

կարող էր նպաստել նաև կրոնական փոքրամասնությունների 

սոցիալ-տնտեսական և իրավական արտոնությունների 

ընդլայնմանը: 

                                                 
6 Bos D., նշված աշխ., էջ 14-15. 
7 Mehr News Agency, Iranian MP criticizes Ahmadinejad for praising Cyrus The Great, 

http://www.payvand.com/news/10/sep/1173.html, (18, 09, 2010) 
8 «Կյուրոս Մեծի գլան»-ը կավե գլան է, որի վրա Աքքեմենյան հզոր արքան 

պատվիրել էր փորագրել իր ռազմական հաջողությունների և 

բարեգործությունների ցանկը, ինչպես նաև թվարկել իր նախնիներին: Գլանը 

հայտնաբերվել է Բաբելոնի պեղումների ժամանակ՝ 1879 թ. և տեղափոխվել 

Բրիտանական թանգարան: Գլանը մեծ հռչակ է ստացել 1960-ականներին, երբ 

Մոհամմադ Ռեզա Փահլավի շահը դրա տեքստը սահմանել է որպես մարդու 

իրավունքների առաջին հռչակագիր, որում ընգծվում էր նաև ստրկության 

վերացման և կրոնական ազատության անհրաժեշտությունը: 
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2009 թ., այսինքն Մ. Ահմադինեժադի նախագահության 

երկրորդ շրջանից սկսած մեծ ուշադրություն է դարձվում 

կրոնական նրբերանգից առանձնացված հենց իրանական 

ազգայնականության գործոնին, որը պարսից լեզվում 

մեկնաբանվում է որպես «իրանականություն» («իրանիյյաթ»), որն 

էլ լրատվամիջոցներին թույլ էր տալիս խոսել նախագահի և նրա 

թիմի նոր տեսակի քաղաքականության անցման մասին9: Սա 

խոսում է իրանական հասարակության մեջ ամրապնդվող 

ազգայնական միտումների մասին: 

Ըստ էության, Մ. Ահմադինեժադի կառավարման 

տարիներին իրանական ազգայնականության խոսույթը իր մեջ 

ներառում էր 3 հիմնական տարրեր՝ պարսկական 

ազգայնականությունը, իսլամիզմը10 և հեղափոխական 

հակակայսերապաշտությունը, որոնք ունեին հետևյալ 

դրսևորումները. 

 շարունակել Իրանի միջուկային ծրագրի զարգացումը՝ 

երկիրը վերածելով տարածաշրջանային գերտերության, 

 շարունակել պայքարը մուսուլմանական հողերը զավթած 

Իսրայել պետության դեմ, 

                                                 
9 Мамедова Н. М., նշված հոդ., էջ 170. 
10 Որքան էլ պարադոքսալ թվա, սակայն Մ. Ահմադինեժադը ԻԻՀ այն 

նախագահներից էր, ով իր ներքին և արտաքին քաղաքականության 

իրականացման ճանապարհին առաջնորդվում էր միաժամանակ իրանական 

ազգայնականության և իսլամական արժեհամակարգի պահպանման 

համադրմամբ: Վերջինս մի կողմից հայտարարում էր թաքուցյալ Իմամ Մահդիի 

վերադարձի մասին, մյուս կողմից մեծարում և խոնարհվում էր պարսից 

փառավոր անցյալը, ի դեմս Կյուրոս Մեծի, կերտողների առաջ: Վերոնշյալի 

համատեքստում հարկ ենք համարում ընդգծել, որ ազգայնականությունն ու 

իսլամիզը միմյանց չեն հակասել Մ. Ահմադինեժադի վարած քաղաքականության 

մեջ, ընդհակառակը, վերջինս իսլամը որպես գործիք է ծառայեցրել իրանական 

ազգայնականությանը վերաբերող գաղափարներին: 
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 նախանշելով երկրորդ Իսլամական հեղափոխության 

գալուստը՝ հող նախապատրաստել թաքուցյալ Իմամի վերադարձի 

համար և պայքարելով Իրաքի սուննիական վերնախավի դեմ՝ 

հասնել շիա մուսուլմանների միասնությանը, 

 Արևելք-Արևմուտք հակադրության պայմաններում 

վերացնել ԻԻՀ մշակույթին առնչվող յուրաքանչյուր արևմտյան 

դրսևորում: 

Ամփոփելով պետք է եզրակացնել, որ հետհեղափոխական 

Իրանում քաղաքական ամենաբարձր վերնախավի մակարդակում 

իրանական ազգայնականության՝ քաղաքական խոսույթի դաշտ 

տեղափոխելու միտումը նկատվել է հենց նախագահ Մ. 

Ահմադինեժադի կառավարման տարիների ընթացքում: Ընդ որում, 

նշված հանգամանքը շատ ավելի վառ արտահայտվել է Մ. 

Ահմադինեժադի կառավարման երկրորդ շրջանում, ինչի համար 

ամենայն հավանականությամբ խթան է հանդիսացել 2009 թ. 

հետընտրական գործընթացներում ընդդիմության կողմից 

իրանական ազգայնականության և ինքնության ընդգծված 

արծարծումը: Ուշագրավ է նաև, որ անկախ ԻԻՀ նախագահ Մ. 

Ահմադինեժադի ներքին և արտաքին քաղաքական ուղեգծի 

հանդեպ այժմ Իրանում առկա ոչ միանշանակ մոտեցումներից, 

հենց նա էր, որ իրանական ազգայնականության որոշակի տարրեր 

ներմուծեց բացառապես «իսլամական օրենսգետի կառավարման» 

(վելայաթէ ֆաղիհ) համակարգի քաղաքական խոսույթ: 
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ДИСКУРС ИРАНСКОГО НАЦИОНАЛИЗМА ВО ВРЕМЕНА 

ПРАВЛЕНИЯ М. АХМАДИНЕЖАДА (2005-2013 ГГ.) 

 

Петросян Лиана 

(Резюме) 

 

Несмотря на то, что дискурс национальной идентичности в 

Иране имеет многовековую историю но с 20-го века основной 

характеристикой внутренних и внешних связей страны был 

национализм. Различные элементы иранского национализма, в 

зависимости от ситуации, сыграли особенную роль в формировании 

политики Махмуда Ахмадинежада. Почти во всех выступлениях М. 

Ахмадинежада было заметно стремление Ирана стать региональной 

сверхдержавой. В основном, во времена провления М. Ахмадинежада 

дискурс иранского национализма содержал три основных элемента: 

персидский национализм, исламизм и революционный 

антиимпериализм. 

 

THE DISCOURSE OF IRANIAN NATIONALISM UNDER THE 

PRESIDENCY OF M. AHMADINEJAD (2005-2013) 

 

Petrosyan Liana 

(Summary) 

 

Though the discourse of national identity has a history of centuries in 

Iran, the main characteristic of the Iranian domestic and foreign relations 

since the 20th century was the nationalism. Different elements of Iranian 

nationalism, depending on the situation, have played a different role in the 

formation of Mahmoud Ahmadinejad's policy. Almost in all speeches of M. 

Ahmadinejad was noticeable Iran's aspiration to become a regional 

superpower. In essence, during the presidency of M. Ahmadinejad, the 

discourse of Iranian nationalism was containing three main elements: 

Persian nationalism, Islamism, and revolutionary anti-Imperialism. 


