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ԻՐԱՆՈՒՄ ԻՍԼԱՄԱԿԱՆ ՀԵՂԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆԸ  

ՀԱՋՈՐԴԱԾ ՍԱՈՒԴՅԱՆ ԱՐԱԲԻԱՅԻ ԵՎ ԻՐԱՆԻ ՇԱՀԵՐԻ 

ԲԱԽՄԱՆ ՇՈՒՐՋ 
 

Բանալի բառեր՝ Իրան, Սաուդյան Արաբիա, շիայական գոտի, 

ածխաջրածնային ռեսուրսներ, կրոնագաղափարական պայքար 
 

20-րդ դարի վերջին համաշխարհային խոշորագույն 

իրադարձություններից է համարվում Իրանում իսլամական 

հեղափոխությունը, որն իր ազդեցությունն ունեցավ թե´ Պարսից ծոցի, 

թե´ Մերձավոր Արևելքի ընդհանուր զարգացման վրա՝ քաղաքական, 

կրոնական, հասարակական և տնտեսական տեսանկյուններից: Իրանի 

իսլամական հեղափոխությունից հետո Մերձավոր Արևելքում ստեղծվեց 

նոր աշխարհաքաղաքական իրավիճակ, որտեղ գերիշխանության 

համար ակտիվ պայքար սկսվեց Իրանի Իսլամական Հանրապետության 

և Սաուդյան Արաբիայի միջև:  

Իրանը, որը հեղափոխությունից հետո դարձավ աշխարհի միակ 

շիայական կրոնապետությունը, հանդես եկավ իսլամական 

հեղափոխությունն արտահանելու կոչով և տարածաշրջանում 

գերակայության հասնելու հավակնություններով: Իր հերթին Ս. 

Արաբիան արաբական և իսլամական աշխարհի կրոնական, 

քաղաքական ու մշակութային կարևորագույն կենտրոններից մեկն է: 

Այստեղ են գտնվում իսլամական աշխարհի երկու սրբազան քաղաքները՝ 

Մեքքան և Մեդինան, իսկ սաուդյան թագավորը կրում է «Զույգ 

սրբավայրերի պահապան» տիտղոսը: Կրոնագաղափարական ու 

քարոզչական հենքի համատեքստում անխուսափելի դարձավ շիայական 

Իրանի և սուննիական Ս. Արաբիայի միջև հարաբերությունների 

սրացումը և տարածաշրջանում ու իսլամական աշխարհում 

գերակայության առկա մրցակցությունը: 

Սաուդա-իրանական հակամարտությունը ուսումնասիրելիս 

առաջնահերթ կարևորություն ունի քննարկել հակամարտության 

խորքային պատճառները։ Հոդվածի նպատակն է քննության առնել 

1979թ. Իրանում իսլամական հեղափոխությունից հետո Ս. Արաբիայի և 

Իրանի միջև շահերի բախմանն նպաստած գործոնները։ 

 

                                                 
1 ԵՊՀ Արաբագիտության ամբիոնի ասպիրանտ, էլ. փոստ՝ a.harutyunian@mfa.am 
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Մերձավոր Արևելքում իրանական և սաուդական պրոյեկտների 

մրցակցություն 

Ներկայիս գլոբալ աշխարհում ենթակառուցվածքների, առաջին 

հերթին տեղեկատվական, տնտեսական, ֆինանսական հոսքերի 

կառավարման փաթեթի մեջ հիմնական դերակատարություն ունենալը 

անհրաժեշտ ռեսուրս է տարբեր պրոյեկտների ետևում կանգնած ուժերի 

տնտեսության զարգացման համար։ Ս. Արաբիան և Իրանը, ունենալով 

վիթխարի ռեսուրսներ և միջոցներ, Մերձավոր Արևելքը մեկ միասնական 

ընդհանուր քաղաքական, տնտեսական գոտի դարձնելու և 

տարածաշրջանային ենթակառուցվածքների կառավարման մեջ 

հիմնական դերակատարություն ունենալու նպատակով առաջ քաշեցին 

իրենց պրոյեկտները, որոնք գտնվում են սուր մրցակցության մեջ։  

Իրանը Մերձավոր Արևելքում իր դիրքերը ամրապնդելու համար 

հեղափոխությունից հետո սկսեց օգտագործել շիայական գործոնը՝ 

իսլամական երկրներում իրավիճակի ապակայունացման նպատակով: 

Այս համատեքստում կարելի է դիտարկել մի շարք իսլամական 

պետություններում, որտեղ կա զգալի շիա բնակչություն (Սաուդյան 

Արաբիա, Իրաք, Քուվեյթ, Բահրեյն), հեղափոխությանը հաջորդած 

զանգվածային ցույցերը:  

Ակտիվացնելով շիայական գործոնը՝ Իրանը Մերձավոր Արևելքում 

ձևավորեց շիայական մահիկի
2
 առանցքը, որը ձգվում է Բահրեյնից մինչև 

Լիբանան (Բահրեյն-Իրան-Իրաք-Սիրիա-Լիբանան): Այս օղակի մեջ են 

մտնում Բահրեյնը, որտեղ գոյություն ունի շիայական մեծամասնություն՝ 

չնայած իշխանությունը պատկանում է սուննի փոքրամասնությանը, 

Սիրիան, որտեղ իշխանությունը գտնվում է երկրում փոքրամասնություն 

կազմող իսլամական ալավիական ճյուղի ձեռքում (վերջինս այաթոլլահ 

Խոմեյնի բնորոշմամբ համարվում է շիայական իսլամի ճյուղերից 

մեկը)
3
և Լիբանանը, որտեղ մեծ ազդեցություն ունի Հիզբալլահ

4
 

շիայական կազմակերպությունը: 

Հարկ է նշել, որ Իրանի ազդեցության արեալը չի սահմանափակվում 

շիայական մահիկով, ինչի ապացույցն է Եմենում ընթացող 

                                                 
2 Այս տերմինը առաջին անգամ օգտագործել է Հորդանանի թագավոր Աբդալլահ 2-րդը 

Իրաքի ընտրություններին իրանական հնարավոր միջամտությունները մեկնաբանելիս: 
3 Багдасаров С.А. “Ближний Восток: вечный конфликт”, Москва 2016, стр.8 
4 Ստեղծվել է 1980-ական թթ.-ին Իրանի աջակցությամբ՝ միավորելու Լիբանանում գործող 

շիայական տարբեր խմբավորումներ մեկ կազմակերպության մեջ և պայքարելու Իսրայելի 

օկուպացիայի դեմ: 
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զարգացումները և Իրանի աջակցությունը հութիական շարժմանը։
5
 

Վերջինս հղի է լրջագույն մարտահրավերներով Ս. Արաբիայի ներքին 

անվտանգության համար: Հաստատվելով Եմենում` Իրանը ձեռք է 

բերում նաև կարևոր լծակ տարածաշրջանի ածխաջրածնային 

ռեսուրսների ծովային տրանսպորտի շրջանառության վերահսկողության 

համար՝ հաշվի առնելով Եմենի հանգուցային նշանակությունը Բաբ էլ-

Մանդեբի նեղուցի վերահսկման համատեքստում: Այսպիսով՝ շիայական 

մահիկը աշխարհագրորեն կարող է վերածվել լիալուսնի: 

Ս. Արաբիան, արձագանքելով Իրանում իսլամական 

հեղափոխությանը և իրանա-իրաքյան պատերազմին (1980-1988թթ․), 
նախաձեռնեց Պարսից ծոցի արաբական երկրների 

համագործակցության խորհրդի ստեղծումը, որը տեղի ունեցավ 1981թ.-ի 

մայիսի 25-ին: Չնայած խորհրդի կանոնադրության մեջ ոչ մի խոսք չկա 

կառույցի՝ որպես անվտանգային համակարգի գործառույթի մասին
6
՝ 

այնուամենայնիվ ակնհայտ էր վերջինիս դերը հնարավոր իրանական 

սպառնալիքի դեմ պայքարելու և ծոցում սաուդական ազդեցության 

ամրապնդման համար: 1982թ.-ին Ծոցի համագործակցության խորհրդի 

գլխավոր քարտուղար Աբդալլահ Բիշարը հայտարարեց, որ ծոցում 

Իրանի՝ գերակայություն հաստատելու ձգտումը Համագործակցության 

խորհրդի գլխավոր սպառնալիքն է համարվում։
7
 1984թ․-ին խորհրդի 

անդամ երկրների կողմից ստեղծվեց Թերակղզու վահան ուժերը, որը 

տեղակայված է Ս. Արաբիայում և պատասխանատու է անդամ երկրների 

անվտանգության և պաշտպանության համար։ 

Ս․ Արաբիան փորձում է նաև իր գլխավորությամբ ստեղծել տարբեր 

սուննիական կոալիցիաներ՝ դիմագրավելու Իրանից բխող մի շարք 

մարտահրավերները: Այդպիսի մարտահրավերներից է, ինչպես արդեն 

նշվեց, Ս. Արաբիայի հարավային սահմանին՝ Եմենում տեղի ունեցող 

զարգացումները:
8
 Դրան ի պատասխան՝ Սաուդյան Արաբիան 2015թ.-ին 

                                                 
5 Հութիները պատկանում են շիայական իսլամի զեյդիական ճյուղին։ Ներկայումս 

վերջիններիս վերահսկողության ներքո է Եմենի մայրաքաղաք Սանան և արևմտյան 

առափնյա շրջանները։ 
6 Charter of the Gulf Cooperation Council (GCC), 

https://www.files.ethz.ch/isn/125347/1426_GCC.pdf 
7 Gwenn Okruhlik, “Saudi Arabian-Iranian Relation: External Rapprochements and Internal 

Consolidation,” Middle East Policy 10, no. 2 (Summer 2003), p. 116 
8 Հութիները պարբերաբար հրթիռակոծում են Ս․ Արաբիայի մի շարք օբյեկտներ, այդ 

թվում նաև էներգետիկ ենթակառուցվածքներին, ինչը հաճախ խաթարում է սաուդական 

ածխաջրածնային ռեսուրսների կանոնավոր արտահանումը։ 
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ձևավորեց արաբական (սուննիական) կոալիցիան, որը օդային 

հարվածներ էր հասցնում հութիական օբյեկտներին:
9
 

 

Իսլամական աշխարհում գերակայության մրցակցություն. 

կրոնագաղափարական (սուննի-շիա) պայքար 

Հաշվի առնելով երկու երկրներում կրոնի ունեցած մեծ 

ազդեցությունը՝ Ս. Արաբիայի և Իրանի հակամարտության մեջ կարևոր 

տեղ է գրավում կրոնագաղափարական գործոնը։ Այս գործոնը 1979թ. 

Իրանում հեղափոխությունից հետո կողմերը սկսեցին ակտիվորեն 

օգտագործել՝ ելնելով քաղաքական և քարոզչական նպատակներից։  

Ս. Արաբիան և Իրանը պատկանում են իսլամի 2 հակադիր ճյուղերի՝ 

սուննիական և շիայական իսլամին: Ս. Արաբիան, փորձելով առաջնորդել 

սուննիական աշխարհը, ձգտում է իր գերակա դիրքը հաստատել ամբողջ 

իսլամական աշխարհում, իսկ Իրանը, ներկայացնելով շիայական 

աշխարհը, փորձում է հանդես գալ որպես շիա փոքրամասնության 

պաշտպան:
10

Իրանի հոգևոր առաջնորդ այաթոլլահ Խոմեյնին հանդես 

եկավ նաև մեկ միասնական ումմա ստեղծելու մասին գաղափարով, որը, 

ըստ նրա, հնարավորություն կտար հասնելու մուսուլմանների 

ընդհանուր և մասնավոր նպատակներին:
11

 

Ս. Արաբիայի և Իրանի ղեկավարությունները պարբերաբար հռչակել 

են իրենց պետությունները որպես ‹‹ճշմարիտ իսլամական 

պետություններ››՝ հիմնված իսլամի իրական արժեքների, աստվածային 

օրենքների ու շարիաթի կառավարման վրա: Սակայն երկու կողմերը 

իսլամի և դրա արժեքների մասին ունեն տարբեր պատկերացումներ, 

որոնք հասկանալու համար հարկ ենք համարում անդրադառնալ նաև 

իսլամում սուննի-շիա ճեղքի առաջացմանը։  

Սուննի-շիա հակամարտությունը սկիզբ է առնում Մուհամմադ 

մարգարեի մահվանից հետո ումմայի ղեկավարի ընտրության հետ: 

Վերջինս կապված է ոչ միայն մարգարեի փոխանորդի ընտրության, այլև 

ումմայում նրա գործառույթի հետ: Սուննիները կոնսեսուսի միջոցով 

խալիֆա (մարգարեի փոխանորդ) ընտրեցին Մուհամմադի մերձավոր 

զինակիցներից Աբու Բաքրին` գտնելով, որ ժառանգականության հետ 

կապված անմիջական ցուցումի բացակայության պայմաններում պետք 

                                                 
9 Կոալիցիայի կազմի մեջ սկզբնապես մտնում էին Սաուդյան Արաբիան, Քուվեյթը, 

Կատարը, ԱՄԷ-ն, Բահրեյնը, Սուդանը, Մարոկկոն, Եգիպտոսը և Հորդանանը: 
10 Հարկ է նշել, որ սուննիական և շիայական աշխարհ տերմինները միայն 

պայմանականորեն կարելի է օգտագործել, քանի որ այդպիսի միասնական աշխարհներ 

գոյություն չունի՝ հաշվի առնելով առանձին երկրների քաղաքական շահերը; 
222-911هاشم آبادي، المرجع السابق، ص.  11  
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է առաջնորդվել մուսուլմանների կարծիքների կոնսեսուսով:
12

 Շիաները 

համարեցին, որ մարգարեի՝ որպես ումմայի ղեկավարի 

ժառանգականության հարցը որոշվել է մարգարեի կողմից իր հորեղբոր 

որդուն՝ Ալիի նշանակումով: Շիաները հետագայում առաջ քաշեցին նաև 

իմամաթի
13

 գաղափարը՝ պնդելով իմամների՝ աստվածային օրենքները 

մեկնաբանելու և մուսուլմաններին դեպի ճշմարտություն առաջնորդելու 

գործառույթը։
14

 Այսպիսով խալիֆայի ինստիտուտի մեջ ավելացվեց նաև 

ումմայի հոգևոր առաջնորդը լինելու գործառույթը, ինչը բացակայում է 

սուննիական դոկտրինայի մեջ։  

Տասներկուական շիայական իսլամը, որը համարվում է Իրանի 

պաշտոնական կրոնական ուղղվածությունը,
15

ընդունում է տասներկու 

իմամների գոյությունը, որոնցից վերջին իմամ Աբու ալ-Կասիմ 

Մուհամմադը այժմ գտնվում է թաքուցման մեջ և համաձայն 

տասներկուական շիայական դոկտրինայի վերադառնալու է որպես 

մահդի:
16

Մահդիի թաքուցման պայմաններում ումմայի կառավարման 

կապակցությամբ Իրանի իսլամական հեղափոխության առաջնորդ 

այաթոլլահ Խոմեյնին առաջ քաշեց Velayat-e Faqih (կրոնագետների 

կառավարում) գաղափարախոսությունը, որը ենթադրում է քաղաքական 

և հոգևոր իշխանության փոխանցում գերագույն հոգևոր առաջնորդին։ 

Հարկ է նշել, որ վերջինիս հոգևոր իշխանությունը տարածվում է ոչ միայն 

Իրանում, այլև ամբողջ շիայական իսլամական ումմայում, ինչը կարևոր 

գործիք է հանդիսանում Իրանի համար Մերձավոր Արևելքում շիայական 

խմբավորումների նկատմամբ վերահսկողություն սահմանելու և 

կառավարելու հարցում։ Միաժամանակ շիայական դոկտրինայի մեջ 

այաթոլլահ Խոմեյնին շրջադարձային փոփոխություն մտցրեց 

քաղաքական իրադարձությունների նկատմամբ շիաների 

վերաբերմունքի ու գործողությունների մեջ․ եթե մինչ այդ կոչ էր արվում 

քաղաքական պասիվություն դրսևորել և ոչ մի պարագայում չընդվզել 

իշխանությունների դեմ, ապա Խոմեյնին կոչ արեց քաղաքական ակտիվ 

պայքարի մղմանը, որը ի վերջո պետք է հանգեցներ Մահդիի 

վերադառնալու համար համապատասխան պայմաններ ստեղծելուն։ 

                                                 
12 Tali Rachel Grumet: “New Middle East Cold War: Saudi Arabia and Iran’s Rivalry.” , 2015, p. 32 
13 Շիայաան դոկտրինայի մեջ իմամները են Ալիի ժառանգներն են, որոնք տիրապետում 

են ներքին (էզոթերիկ) գիտելիքի և համարվում են իսլամական ումմայի օրինական 

ղեկավարները: 
14 Moojan Momen “An Introduction to Shi'i Islam. The History and Doctrines of Twelver Shi'is”, 

London, 1985, p. 147 
رةالدستور اإليراني: المادة الثالثة عش 15  
16 Այս տերմինը կարելի է թարգմանել որպես ճիշտ ճանապարհ ցույց տվող, առաջնորդող։ 



ԻՐԱՆՈՒՄ ԻՍԼԱՄԱԿԱՆ ՀԵՂԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆԸ ՀԱՋՈՐԴԱԾ ՍԱՈՒԴՅԱՆ ԱՐԱԲԻԱՅԻ … 

 

32 

Ս. Արաբիայում տիրապետող է սուննիական վահաբիական 

գաղափարախոսությունը, որը հանդես է գալիս իսլամի մաքրման 

դիրքերից՝ պայքարելով յուրաքանչյուր նորարարության (բիդ’ա)
17

 դեմ։ 

Վահաբիական ուսմունքի մեջ կարևոր տեղ են զբաղեցնում 

հասարակության ներդաշնակության և կայունության պահպանման 

դրույթները՝ մերժելով հպատակների կողմից իշխանությունների դեմ 

ըմբոստության որևէ դրսևորում։ Ըստ վահաբիականության հիմնադիր 

Աբդ ալ-Վահաբի՝ էմիրների դեմ յուրաքանչյուր ապստամբության և 

ըմբոստության հետևին կանգնած են դժոխքի տանջանքները:
18

 

Միաժամանակ վահաբիականությունը խիստ անհանդուրժող 

վերաբերմունք որդեգրեց ոչ վահաբիական ուսմունքին հետևող 

մուսուլմանների հանդեպ՝ համարելով նրանց անհավատներ, ինչը 18-րդ 

դարում վահաբիականության ուսմունքի տարածման ընթացքում 

արդարացնում և ոգեշնչում էր վահաբիականների մոլեռանդ 

գործողությունները այդպիսի անհավատների դեմ: Այսպես ստեղծվեցին 

նաև ‹‹անհավատների›› դեմ ջիհադ (սրբազան պատերազմ) 

հայտարարելու նախադրյալները:  

Կարելի է նկատել, որ շիայական և վահաբիական իսլամական 

ուսմունքների միջև վերոբերյալ տարբերությունները հստակ ցույց են 

տալիս կրոնը որպես գործիք օգտագործելու երկու կողմերի նպատակը. 

Խոմեյնին հեղափոխությունից հետո տարածաշրջանում իրանական 

ազդեցության տարածման համար կարիք ուներ ակտիվացնելու 

շիայական գործոնը՝ հրահրելով ընդվզումների, իսկ սաուդական 

ընտանիքը ընդգծում էր հպատակների հնազանդության 

կարևորությունը՝ փորձելով պահպանել իրենց իշխանությունը։ 

Ս. Արաբիան, տիրապետելով մեծ ֆինանսական միջոցների, 

օգտագործում է այն իսլամական տարբեր երկրներում սուննիական 

վահաբիական գաղափարախոսությունը տարածելու համար՝ հիմնելով 

մի շարք կրոնական հաստատություններ (մզկիթներ, դպրոցներ), ինչպես 

նաև ուղղակի ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերելով իսլամական 

մի շարք երկրների: Ս. Արաբիան նաև օգտագործում է իսլամական 

համաշխարհային կազմակերպությունները, ինչպիսիք են Իսլամական 

համագործակցության խորհուրդը, Մուսուլմանների համաշխարհային 

լիգան, իր ազդեցությունը իսլամական աշխարհում ընդգծելու համար:
19

 

                                                 
17 Բիդ’ա է համարվում այն ավանդույթը, որը չունի իր նախադեպը Ղուրանում և 

Սուննայում: 
18 Васильев А. М., История Саудовской Аравии (1745г.-конец 20в.), Москва, 1999г., с. 82 
19 Goldberg, “Saudi Arabia”, pp. 164-168 
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Սուննիական և շիայական իսլամի միջև կան նաև այլ 

տարբերություններ, որոնք վերաբերում են իսլամական օրենքի 

մեկնաբանությանը, հավատի, ծիսակատարությունների, 

աստվածաբանության հետ կապված խնդիրներին:  

Սաուդա-իրանական հակամարտության համատեքստում 

հատկապես կարևոր դեր է խաղացել ծիսակատարության, 

մասնավորապես հաջի կատարման հետ կապված հակասությունները, 

որը հանգեցրել է նաև երկու կողմերի միջև բախումների: Եթե 

սաուդցիները հաջին վերաբերում են միայն որպես խիստ կրոնական 

ծիսակատարություն, ապա Խոմեյնին հաջին տվեց նաև քաղաքական 

ենթատեքստ որպես ումմային արթնացնելու միջոց՝ խրախուսելով հաջի 

ընթացքում քաղաքական ցույցերի և հանրահավաքների 

կազմակերպումը:
20

 

Սաուդյան Արաբիայի և Իրանի պաշտոնյաների միջև պարբերաբար 

եղել են մեղադրանքներ կապված երկու երկրների կրոնական 

ուղղվածության հետ: Սաուդյան Արաբիայի մուֆթին 2016թ.-ի 

սեպտեմբերին իրանցիներին նույնիսկ ոչ մուսուլման համարեց,
21

 որին ի 

պատասխան Իրանի արտաքին գործերի նախարարը հայտարարեց. 

‹‹Իսկապես չկա նմանություն իրանցիների և մուսուլմանների մեծ մասի 

դավանած իսլամի ու մոլեռանդ ծայրահեղական վահաբիականության 

միջև, որը քարոզում են սաուդցի կրոնագետները››:
22

 
 

ԱՄՆ-ի հետ հարաբերություններ․ Ծոցի անվտանգության 

ապահովում 
Խոսելով սաուդա-իրանական հակամարտության մասին՝ 

անհրաժեշտ է հաշվի առնել արտաքին ուժերի գործոնը, որն իր 

ազդեցությունն ունի այս հակամարտության զարգացման վրա: Ս. 

Արաբիայի և Իրանի հարաբերությունների վրա մեծ նշանակություն 

ունեցավ հատկապես ԱՄՆ-ի գործոնը, որի հետ կողմերի 

հարաբերությունները հակամարտության ևս մեկ տիրույթ 

հանդիսացավ:  

Պարսից ծոցը և Մերձավոր Արևելքը աշխարհագրական, 

ռազմավարական և տնտեսական կարևորության առումով մշտապես 

եղել են ԱՄՆ-ի ուշադրության կենտրոնում, որը փորձել է իր 

ազդեցությունը պահպանել տվյալ տարածաշրջաններում տարբեր 

միջոցներով:  

                                                 
20 lrahcsrMM C., Iran’s Persian Gulf Policy, from Khomeini to Khatami, London 2003, p.91 
21 www.bbc.com/news/world-middle-east-37287434 
22 www.presstv.com/Detail/2016/09/06/483503/zarif-tweet-saudi-arabia-muslims 
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Մինչև Իրանում իսլամական հեղափոխությունը, ԱՄՆ-ը 

բարիդրացիական և սերտ հարաբերություններ ուներ թե´ Իրանի, թե´ Ս. 

Արաբիայի հետ: 1971թ.-ից ամերիկյան քաղաքականությունը Պարսից 

ծոցում հիմնված էր Ռիչարդ Նիքսոնի ‹‹Երկու սյուներ›› դոկտրինայի 

վրա, որը ենթադրում էր ԱՄՆ-ի կողմից զենքի վաճառքի ավելացում 

տարածաշրջանում իր դաշնակիցներ Ս. Արաբիային և Իրանին, որոնք էլ 

իրենց հերթին պետք է ապահովեին տարածաշրջանի անվտանգությունը, 

ինչպես նաև պաշտպանեին տարածաշրջանում ԱՄՆ-ի շահերը:
23

 Իրանն 

իր տնտեսության, մարտունակ բանակի և ԱՄՆ-ի հետ ավելի սերտ 

հարաբերությունների շնորհիվ կենտրոնական տեղ զբաղեցրեց Նիքսոնի 

դոկտրինայի մեջ:
24 

Իրանում իսլամական հեղափոխությունից հետո երկրի որդեգրած 

նոր հակաարևմտյան քաղաքականությունը վերջ դրեց Նիքսոնի 

դոկտրինային: Իրանի հոգևոր առաջնորդ Խոմեյնին հանդես եկավ 

տարածաշրջանը արևմտյան ազդեցությունից ազատելու կոչով: Իրանա-

ամերիկյան հարաբերությունների վատթարացման ֆոնին ԱՄՆ-ը 

հարաբերությունները ավելի խորացրեց Ս. Արաբիայի հետ, որը 

տարածաշրջանում դարձավ ԱՄՆ-ի կարևոր դաշնակիցներից մեկը ինչպես 

հակաիրանական, այնպես էլ հակակոմունիստական պայքարի մեջ: 

Խոմեյնին սաուդա-ամերիկյան սերտ հարաբերությունները 

օգտագործեց Ս. Արաբիայի դեմ՝ փորձելով հանդես գալ «իրական 

իսլամի» դիրքերից: Նա Սաուդյան Արաբիան համարեց ոչ 

համապատասխան իսլամի սրբավայրերը պահպանելու առաքինության 

մեջ, քանի որ, ըստ նրա, այն առաջին հերթին ծառայում է ԱՄՆ-ի 

աշխարհաքաղաքական հետաքրքրություններին:
25

 Խոմեյնին նաև 

իսլամական մի շարք կազմակերպություններ, ինչպիսիք են Իսլամական 

համագործակցության խորհուրդը, Մուսուլմանական համաշխարհային 

լիգան, որոնք հիմնվել են Սաուդյան Արաբիայում, որակեց որպես 

արևմտյան իմպերիալիզմի, ամերիկյան սխեմայի բաղկացուցիչ մաս և 

քայքայող գործիք ալ-Սաուդի ձեռքին:
26

 

Պարսից ծոցի տարածաշրջանում անվտանգության երաշխավորման, 

էներգետիկ ռեսուրսների անվտանգ արտահանման, ծովային ազատ 

նավարկության գործում Ս. Արաբիան, ինչպես նաև Ծոցի 

համագործակցության խորհրդի մյուս անդամները, չկարողանալով 

                                                 
23 Faisal bin Salman al-Saud “Iran, Saudi Arabia and the Gulf, Powe Politics in Transition 1968-

1971, London 2003, p.66 
24 Banafsheh Keynoush “Saudi Arabia and Iran, Friends or Foes?”, New York 2016, p.9 
25 lrahcsrMM C., Iran’s Persian Gulf Policy, from Khomeini to Khatami, London 2003, p. 46 
26 Նույն տեղում, էջ՝ 47 
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ռազմական առումով մրցակցել Իրանի հետ, ապավինում են ԱՄՆ 

աջակցությանը, որը դրսևորվում է տարածաշրջանում ամերիկյան 

ռազմական ներկայությամբ և արաբական միապետություններին ԱՄՆ 

կողմից նորագույն տեսակի ռազմատեխնիկայի ու զինամթերքի 

մատակարարմամբ։ Իրանն իր հերթին բազմիցս հանդես է եկել Պարսից 

ծոցի անվտանգության ճարտարապետության մեջ արտաքին որևէ 

տարրի դեմ՝ պարբերաբար կոչ անելով հիմնել Պարսից ծոցի առափնյա 

պետությունների մասնակցությամբ տարածաշրջանային երկխոսության 

հարթակ՝ Պարսից ծոցի անվտանգության հետ կապված հարցերի 

քննարկման համար։ Նմանատիպ կոչով Իրանի նախագահ Ռուհանին 

հանդես եկավ նաև 2019թ․ ՄԱԿ Գլխավոր Ասամբլեայի ամբիոնից, որը 

հայտնի դարձավ Հորմուզի խաղաղության նախաձեռնություն 

անվանմամբ։ Նախաձեռնության մեջ շեշտվում է առափնյա երկրների 

կողմից ծոցի անվտանգության պահպանման, Հորմուզի նեղուցով
27

 

ածխաջրածնային ռեսուրսների ազատ փոխադրման գործում 

հավաքական պատասխանատվություն ստանձնելու կարևորությունը, 

որը հնարավոր է տարածաշրջանում ամերիկյան ներկայության 

վերացումից հետո։
28

 
 

Էներգետիկ քաղաքականություն 

Ս. Արաբիայի և Իրանի միջև հակամարտության 

աշխարհաքաղաքական ու անվտանգային գործոնների հետ մեկտեղ 

առաջնային է նաև էներգետիկ գործոնը։ Երկու երկրների 

տնտեսությունները մեծապես հենվում են էներգետիկ պաշարներից 

ստացվող եկամուտների վրա, ինչը անխուսափելի է դարձնում 

ածխաջրածնային ռեսուրսների շուկայում մրցակցությունը:
29

 

Ս. Արաբիան և Իրանը համարվում են Նավթ արդյունահանող 

երկրների կազմակերպության (OPEC) հիմնադիր-անդամներ: 

Կազմակերպությունը պաշտոնապես բնութագրվում է որպես նավթ 

                                                 
27 Հորմուզի նեղուցը, կապելով Պարսից ծոցը Օմանի ծոցի և Արաբական ծովի հետ, 

համարվում է ամենակարևոր հանգուցային կետերից մեկը ածխաջրածնային 

ռեսուրսների համաշխարհային առևտրի մեջ։ Իրանը մշտապես փորձել է օգտագործել 

նեղուցին սահմանակից լինելու և մի շարք ռազմավարական նշանակության կղզիներ 

վերահսկելու հանգամանքը՝ բարձրաստիճան պետական պաշտոնյաների մակարդակով 

հանդես գալով նեղուցը փակելուն ուղղված ուղիղ և քողարկված 

հայտարարություններով: 
28 At UN, Iran proposes ‘coalition for hope’ to pull Gulf region from ‘edge of collapse’, 

https://news.un.org/en/story/2019/09/1047472 
29 Ս․ Արաբիայում է կենտրոնացած նավթի համաշխարհային պաշարների 17,2%-ը, իսկ 

Իրանում՝ 9%-ը։ 
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արդյունահանող 13 երկրների միջկառավարական կազմակերպություն, 

որը համակարգում և միավորում է անդամ-երկրների նավթային 

քաղաքականությունը:
30

Համարելով նավթային միջազգային շուկայի 

կայունության ապահովումը որպես կազմակերպության գլխավոր 

նպատակը`
31

անդամ-երկրները պետք է համաձայնության հասնեն 

այնպիսի հարցերի շուրջ, ինչպիսիք են արտահանման ծավալի և 

շուկայական գների որոշումը: Պատմականորեն Ս. Արաբիան և Իրանը 

տարբեր մոտեցումներ ունեն այս հարցերի շուրջ՝ հաշվի առնելով ինչպես 

սեփական տնտեսական շահերը, այնպես էլ տվյալ ժամանակահատվածում 

յուրաքանչյուր պետության քաղաքական շահերը: 

Տնտեսական շահերի մեջ կարևոր դեր է խաղում այն փաստը, որ Ս. 

Արաբիան, հաշվի առնելով նավթային մեծ պաշարները, ինչպես նաև 

վերջինիս՝ երկրի մակերևույթին մոտ գտնվելը, միտված է միջազգային 

շուկայում նավթի չափավոր գների երկարաժամկետ պահպանմանը, 

մինչդեռ Իրանը, գտնվելով մի շարք պատժամիջոցների տակ, 

կենտրոնացած է կարճաժամկետ ժամանակահատվածում միջազգային 

շուկայում նավթի բարձր գների վրա: 

Նավթային քաղաքականությունը որպես քաղաքական գործիք 

օգտագործելը դրսևորվեց հատկապես իրանա-իրաքյան պատերազմի 

ժամանակ: Ս. Արաբիան 1985թ.-ի մարտին OPEC-ում հասավ նավթի 

արտահանման ծավալի զգալի ավելացմանն ուղղված իր նախագծի 

հաստատմանը, որին դեմ արտահայտվեց Իրանը:
32

 Այդպիով Ս. 

Արաբիան, ավելացնելով նավթի արտահանման ծավալը, փորձում էր 

հարված հասցնել Իրանին, որը մեծ կարիք ուներ նավթից ստացվող 

եկամուտների՝ գտնվելով ծանր ֆինանսատնտեսական իրավիճակում: 

Ս. Արաբիան մշտապես աջակցել է ԱՄՆ-ին Իրանին մեկուսացնելու և 

տնտեսական, այդ թվում ածխաջրածնային ռեսուրսների արտահանման 

վրա պատժամիջոցներ սահմանելու գործում։ Այն նպաստավոր դիրքեր է 

ապահովում միջազգային շուկայում սաուդական նավթի վաճառքի 

համար, ինչպես նաև խոչընդոտում է Իրանում նավթաքիմիական 

արդյունաբերության մեջ ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառմանը, 

ոլորտի զարգացման համար անհրաժեշտ ներդրումների ներբերմանը։  

Այսպիսով՝ 1979թ. Իրանում իսլամական հեղափոխությունից հետո Ս. 

Արաբիայի և Իրանի միջև շահերի բախման վրա իրենց ազդեցությունն 

ունեցան հիմնականում այնպիսի գործոններ, ինչպիսիք են.  

                                                 
30 “OPEC: About Us.” OPEC. www.opec.org/opec_web/en/17.htm 
31 OPEC, Our Mission», OPEC, www.opec.org/opec_web/en/about_us/23.htm 
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1) Տարածաշրջանում ենթառուցվածքների կառավարման մեջ 

դերակատարություն ունենալու նպատակով կողմերը առաջ քաշեցին 

իրենց պրոյեկտները, որը դրսևորվել է Մերձավոր Արևելքում մի կողմից 

շիայական գործոնի ակտիվացման ու հեղափոխության արտահանման 

Իրանի վարած քաղաքականության, մյուս կողմից Ս. Արաբիայի կողմից 

այդ քաղաքականությանը դիմագրավելու, հակաիրանական 

խմբավորումների ստեղծման փորձերի միջոցներով:  

2) Արտաքին գործոնը, հատկապես ԱՄՆ-ի հետ կողմերի 

հարաբերությունները, սաուդա-իրանական հակամարտության կարևոր 

տարրերից է: Պարսից ծոցի անվտանգության ճարտարապետության մեջ 

ամերիկյան ներկայությունը նույնպես հակադրության մեջ է դնում 

կողմերին։ 

3) Տնտեսական գործոնը, որտեղ կարևոր նշանակություն ունի 

երկու երկրների տնտեսությունների հենվելը հիմնականում էներգետիկ 

սեկտորից ստացվող եկամուտների վրա և կողմերի՝ էներգետիկ 

քաղաքականության մոտեցումների միջև առկա տարբերությունները: 

4) Կրոնագաղափարական գործոնը, մեծ ազդեցություն ունենալով 

յուրաքանչյուր երկրի ներքին կյանքում, հակամարտության կողմերին 

լայն գործիքակազմ է ապահովում քարոզչական և քաղաքական 

նպատակներին հասնելու համար: 

Հաշվի առնելով վերոնշյալը՝ կարող ենք արձանագրել, որ Ս. 

Արաբիայի և Իրանի միջև առկա մրցակցությունն ունի կենսական 

նշանակություն երկու երկրների դինամիկ զարգացման վրա՝ հիմքում 

ունենալով առաջնապես աշխարհաքաղաքական և տնտեսական 

գործոնները, ինչպես նաև կրոնագաղափարական պայքարը։ 

 

THE COMPETING INTERESTS OF IRAN AND SAUDI ARABIA 

AFTER THE IRANIAN REVOLUTION  

Andranik Harutyunyan 

(Summary) 

 

The Iranian Revolution was one of the most significant events in the world 

at the end of 20
th
 century, which had a great influence on Persian Gulf and 

Middle East regions from geopolitical, economic, religious and social aspects. 

In order to have an important role in the process of controlling the 

infrastructures of the “Three Sea System” Iran initiated its own project-the 

Shiite Crescent, which naturally contradicts the vital interests of Saudi Arabia. 

The study examines the main factors, which contributed to the aggravation 

of the Saudi-Iranian conflict after the revolution. The study argues that the 

geopolitical, economic and external (the relations of the two towards the USA) 
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factors play the main role in the conflict. Religious-ideological factor, which 

has a great influence in the communities of the two countries, is being widely 

used by the parties for political and propaganda reasons. 

 

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ САУДОВСКОЙ АРАВИИ И ИРАНА 

ПОСЛЕ ИСЛАМСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ В ИРАНЕ 

Андраник Арутюнян 

(Резюме) 

 

Исламская революция в Иране считается одним из крупнейших 

мировых событий конца 20 века, которое оказало влияние на 

Персидского залива и Ближнего Востока с политической, 

экономической, религиозной и социальной точек зрения. С целью иметь 

важную роль в процесс управлении инфраструктурой в Системе Трех 

Морей, Иран выдвинул свой проект по созданию шиитской зоны, что, 

конечно, противоречит жизненным интересам Саудовской Аравии.  

В статье обсуждаются факторы, способствовавшие эскалации 

конфликта между Саудовской Аравией и Ираном, которые имеют 

геополитический, экономический, религиозно-идеологический контекст. 

В статье подчеркивается, что конфликт интересов между Саудовской 

Аравией и Ираном в первую очередь основан на геополитических и 

внешних факторах (отношение двух стран с США), а также на 

энергетических интересах сторон. В свою очередь, религиозно-

идеологический фактор, имеющий большое влияние в обоих обществах, 

используется обеими странами как политико-пропагандистский 

инструмент. 


