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Իրանի միջուկային հնարավորությունները
արդեն մի քանի տասնամյակ է ինչ գտնվում են
միջազգային հանրության և համաշխարհային
քաղաքականության օրակարգում: Իրանի միջուկային ծրագրի պատմությունը սկսվում է
1950-ական թվականներից՝ որպես Մոհամմադ
Ռեզա շահ Փահլավի հավակնոտ քաղաքականության արդյունք: Իսլամական հեղափոխությունից հետո գործող իշխանությունների՝
միջուկային կարողություն ձեռք բերելու ձգտումը պայմանավորված էր դրա ռազմավարական և

անվտանգային նկատառումներով, ինչպես նաև
տնտեսության զարգացմանն ուղղված ընդհանուր միջոցառումների շրջանակներում, որը
մեծապես տուժել էր 1980-1988 թթ. Իրանաիրաքյան պատերազմի և տնտեսական պատժամիջոցների արդյունքում:
Հոդվածում քննության կառնենք Իրանի
միջուկային ծրագրի և ՄԱԿ ԱԽ պատժամիջոցների ազդեցությունը Իրանի Իսլամական
Հանրապետության ներքին քաղաքականության
ու տնտեսության վրա, ինչը կօգնի հասկանալ
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Մահմուդ Ահմադինեժադի նախագահության
շրջանում տնտեսական և ներքաղաքական զարգացումների միջև փոխկապակցված հարաբերությունները:
Մ. Ահմադինեժադի նախագահության շրջանում նույնպես, Իրանի միջուկային ծրագիրը
շարունակում էր մնալ իրանական ներքին և
արտաքին քաղաքականության անբաժան մասը:
Հարկ է նշել, որ այն առաջընթացը, որն Իրանը
ձեռք բերեց միջուկային ծրագրի ոլորտում և որը
մտավախություն առաջացրեց մեծ տերությունների, միջազգային հանրության, ինչպես նաև
Արևմուտքի, մասնավորապես ԱՄՆ-ի և Իսրայելի կողմից՝ պայմանավորված էր միջուկային
ծրագրի շուրջ Մ. Ահմադինեժադի ներքին և
արտաքին քաղաքականության շեշտադրմամբ:
Մ.
Ահմադինեժադի՝
նախագահության
ստանձնման և իրանական քաղաքական ասպարեզում նրա գլխավորած նոր պահպանողականների խմբակցության դերակատարության
բարձրացմամբ
ազդարարվեց
իրանական
միջուկային խնդրում արևմտյան պահաջների
նկատմամբ իրանական որոշակի առումով
«համակերպվողական» և «համագործակցային»
քաղաքականության
ավարտը,
և
որպես
քաղաքական ուղենիշ որդեգրվեց ճնշումներին
հակազդելն ու միջուկային ծրագրի հետագա
զարգացման
հեռանկարի
կարևորությունը՝
անկախ հետևանքներից: 2005-2013 թթ. Իրանն
այնքան ընդլայնեց իր միջուկային ծրագիրը, որ
դարձավ ատոմակայանի տիրապետող Մերձավոր Արևելքի պետություններից մեկը, դրանով
իսկ բարձրացնելով պետության տարածաշրջանային կարգավիճակը1:
Մ. Ահմադինեժադը իր նախագահության
սկզբից բավական կոշտ դիրքորոշում որդեգրեց
Արևմուտքի հանդեպ: 2005 թ. մայիսի 25-ին
Ժնևում տեղի ունեցավ Իրանի ներկայացուցիչների և «Եվրոեռյակի» (Գերմանիա,
Ֆրանսիա, Մեծ Բրիտանիա) միջև հանդիպումը:
Եվրոպացիները
խոստացան
իրանցիներին
հուլիսի վերջին ներկայացնել Իրանի հետ
հետագա համատեղ առաջարկությունները:
Սակայն, 2005 թ. օգոստոսի 1-ին Իրանը, չսպասելով «Եվրոեռյակի» առաջարկություններին,
հայտարարեց Սպահանում ուրանի կոնվերսիայի
աշխատանքների վերսկսման մասին, իսկ
հաջորդ
տարի
Իրանի
նախագահը

հայտարարեց, որ վերսկսում է ուրանի
հարստացման գործունեությունը Նաթանզում:
Դեռևս 2006 թ. գերմանական հեղինակավոր
«Շպիգել» ամսագրին տված հարցազրույցում
ԻԻՀ նախագահ Մ. Ահմադինեժադը, ընդգծելով
Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության (ԱԷՄԳ) անդամ լինելու հանգամանքը,
փաստում էր, որ ԱԷՄԳ-ի կանոնադրությունը,
Միջուկային զենքի չտարածման մասին պայմանագիրը, ինչպես նաև անվտանգությանն
առնչվող
բոլոր
պայմանագրերը
անդամ
պետություններին
խաղաղ
նպատակներով
միջուկային վառելիք արտադրելու իրավունք են
տալիս: Բացի այդ, Մ. Ահմադինեժադի պնդմամբ
ԱԷՄԳ-ն ստեղծվել էր միջուկային զենք ունեցող
երկրների զինաթափմանը նպաստելու համար,
իսկ Իրանը ոչ միայն չէր տիրապետում
միջուկային զենքի, այլև համագործակցում էր
ԱԷՄԳ-ի հետ. ավելի քան երկու հազար
հանձնաժողովներ ստուգումներով այցելել էին
իրանական գործարաններ, տեսուչները դրանց
գործունեության վերաբերյալ շուրջ հազար
էջանոց հաշվետվություն ներկայացնող փաստաթղթեր էին ստացել, տեսախցիկներ էին տեղադրել միջուկային կենտրոններում [18]: Իր բոլոր
հաշվետվություններում ԱԷՄԳ-ն ընդգծել էր, որ
խախտումների որևէ փորձ Իրանում չի
դիտարկվել [22]: Միջուկային օրակարգի առումով, Մ. Ահմադինեժադին հաջողվեց երկարացնել ԱԷՄԳ-ի հետ բանակցությունների ընթացքը,
որպեսզի ժամանակ շահի՝ միջուկային ծրագրերը
առաջ մղելու համար: Չնայած միջազգային
ճնշումներին, այս ժամանակահատվածում հնարավոր եղավ արագացնել երկու խոշոր
ստորգետնյա կասկադային սրահների կառուցումը Նաթանզում, 2006 թ. հունիսին հասնել
ուրանի հարստացման գրեթե հինգ տոկոսի, P-2
ցենտրիֆուգների արագացված զարգացման2,
ծանր ջրերի արտադրության գործարանում
շինարարության փուլերի ավարտի, Արաքում
ծանր ջրային ռեակտորի արագացման ավարտի
և լազերի վերագործարկման Լաշքար Աբադում
[14, p. 198]:
Մ.
Ահմադինեժադի
նախագահության
ընթացքում Իրանի միջուկային քաղաքականու2

Իրանի ցենտրիֆուգի հարստացման ծրագիրը վերջինիս
միջուկային ծրագրի ամենավիճահարույց հարթությունն է
եղել: IR-1-ը կամ P-1-ը հանդիսանում է ուրանի հարստացման Իրանի շարժիչը: Ավելի քան 15.000 միավոր տեղադրված է Նաթանզի վառելիքի հարստացման գործարանում,
իսկ 2710 միավոր՝ Ֆորդոյի վառելիքի հարստացման գործարանում: IR-1-ը Իրանի առաջին ցենտրիֆուգն էր, և
հիմնված էր Պակիստանի P-1 ապարատի վրա, որը մատակարարվում էր սև շուկայի ցանցով՝ 1980-90-ականներին:
Իրանի ավելի առաջադեմ ցենտրիֆուգների շարքում IR2m-ը ստացված է Պակիստանի P-2 ցենտրիֆուգից և
ենթադրվում է, որ առնվազն չորս անգամ ավելի մեծ
հարստացման ելք ունի, քան IR-1-ը [39]:
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Բուշեհրի ատոմակայանը կառուցվել է Բուշեհր քաղաքի
մերձակայքում: Շինարարությունը սկսվել է 1975 թ. և շարունակվել 1995 թ.: 2011 թ. սեպտեմբերին առաջին էներգաբլոկը միացել է ցանցին և 2013 թ. հունիսին շահագործման
հանձնվել [36]: ԱՄԷ-ի Բարաքի ատոմակայանի շինարարությունը սկսվել է 2012 թ. և գործարկվել է 2020 թ. [37]:
Թուրքիայի Ակկույու քաղաքում տեղակայված ատոմակայանի կառուցման աշխատանքները սկսվել են 2011 թ.,
արդեն 2018 թ. մեկնարկել են բուն շինարարական աշխատանքները [38]:
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թյունը հանգեցրեց ՄԱԿ-ի Անվտանգության
խորհրդի №1696 (2006) [29], №1737 (2006) [30],
№1747 (2007) [31], №1803 (2008) [32], №1835
(2008) [33], №1929 (2010) [34] բանաձևերի
ընդունմանը: Այս բանաձևերը հարվածում էին
Իրանի տնտեսությանը և ներքին քաղաքականությանը:
ՄԱԿ ԱԽ 2006-2007 թթ. բանաձևերը զգալի
ազդեցություն ունեցան ԻԻՀ ներքին և արտաքին քաղաքականության վրա: ՄԱԿ ԱԽ-ն
Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցների հարցում
շեշտը դնում էր այսպես կոչված «խելացի պատժամիջոցների» կիրառման վրա, որն ուղղված էր
միջուկային ծրագրի զարգացման և դրա վերաբերյալ որոշումների կայացման գործընթացում
մեծ դերակատարություն ունեցող անձանց և
ընկերությունների դեմ [5, с. 7]:
Այսպիսով, 2006 թ. հուլիսի 31–ին ընդունվեց
առաջին՝ №1696 բանաձևը: Այդ բանաձևը ուներ
հռչակագրի բնույթ և չէր պարունակում որևէ
պատժամիջոց: Նրանում պարզապես կոչ էր
արվում Իրանին անհապաղ դադարեցնել ուրանի հարստացման աշխատանքները և ամբողջական տեղեկատվություն տրամադրել ԱԷՄԳ–ի
աշխատակիցներին, ինչը կնպաստեր Իրանի
նկատմամբ վստահության բարձրացմանը [1, էջ
48]: Այս բանաձևի արհամարհումը բերեց մյուս
բանաձևերի ընդունմանը, որոնք Իրանի նկատմամբ հանգեցրին ծանր պատժամիջոցների:
Այդ զեկույցի և մի շարք այլ ուսումնասիրությունների ու քննարկումների արդյունքում
դեկտեմբերի 23-ին ՄԱԿ ԱԽ-ն ընդունեց №1737
բանաձևը: Հրապարակելով այս բանաձևը ՄԱԿ
ԱԽ-ն հաստատեց մի շարք պատժամիջոցներ,
որոնք վերաբերում էին Իրանի միջուկային
ոլորտի կարևոր օբյեկտներին և սառեցրին այն
ընկերությունների հետ համագործակցությունը,
որոնք կապված էին Իրանի միջուկային ծրագրի
հետ: 2007 թ. փետրվարի 23–ին ԱԷՄԳ–ի
տնօրեն Մոհամմեդ էլ Բարադեյը ՄԱԿ ԱԽ–ին
զեկուցեց, որ Իրանը ոչ միայն չի դադարեցրել
ուրանի հարստացման հետազոտական աշխատանքները, այլև փորձում է մեծացնել Նաթանզի
համալիրի հզորությունը: 2007 թ. մարտի 24–ին
ընդունվեց №1747 բանաձևը: Արդեն 2008թ.
Իրանի նկատմամբ ընդունվեց հերթական`
№1803–րդ բանաձևը, որտեղ ՄԱԿ–ի անդամ
բոլոր երկրներին կոչ էր արվում հետել ՄԱԿ–ի
բանաձևերի իրականացմանը և Իրանի հետ
համագործակցության ժամանակ պահպանել
դրանք [1, էջ 46-52]:
2009 թ. սեպտեմբերին պարզ դարձավ, որ
Իրանի և վեցնյակի3 միջև առաջարկությունների

փաթեթների փոխանակումը Թեհրանը օգտագործում էր ժամանակ ձգելու համար. առանց
մեկնաբանության էին մնում նաև ԱԷՄԳ-ի այն
անհանգստությունները, որոնք կապված էին
ռազմական ծրագերի ոլորտում Իրանի ենթադրյալ հետազոտությունների հետ: Արդեն 2009
թ. աշնանը լուրեր տարածվեցին՝ կապված ցածր
հարստացված ուրանի հետ: Մտահոգիչը այն էր,
որ նախկինում փորձագետները համոզված էին,
որ ուրանի 4% հարստացումը Թեհրանի
հնարավորությունների սահմանը չէր [3, с. 32]:
2010 թ. սկզբին Իրանը հանդես եկավ
ուրանի 20% հարստացման հայտարարությամբ,
ինչի արդյունքում, հունիսին ՄԱԿ ԱԽ-ն,
անհանգստանալով Իրանում ուրանի հարստացման աշխատանքներից, ընդունեց №1929
բանաձևը, որը, ի տարբերություն նախորդների,
արգելում էր Իրանում արտադրել հրթիռներ և
հրթիռային համակարգեր, ուղղաթիռներ և պահեստամասեր դրանց համար: Առավել մտահոգիչը իրանցիների համար Իրանի նավթի և գազի
ոլորտում օտարերկրյա ներդրումների արգելքն
էր, ինչպես նաև միջազգային շուկայում մի շարք
իրանական ձեռնարկությունների գործունեության սահմանափակումը և իրանական որոշ
ֆինանսական ընկերությունների հետ ՄԱԿ անդամ պետությունների բանկերի համագործակցության կասեցումը [2, с. 80]: Նմանատիպ
տնտեսական ճնշումների, հատկապես իրանական տնտեսության հիմք հանդիսացող նավթագազային ոլորտում դժվարությունների ստեղծման միջոցով փորձ էր կատարվում ստիպելու
Իրանին հրաժարվել իր միջուկային ծրագրերից:
Իրանի
նկատմամբ
պատժամիջոցների
ճնշումը իր գագաթնակետին հասավ 2011 թ.
վերջին և 2012 թ. սկզբին: 2011 թ. նոյեմբերին
ԱԷՄԳ-ն հրապարակեց մի զեկույց, որով փորձ
արվեց ևս մեկ անգամ ապացուցել, որ Իրանը
պատրաստվում է միջուկային զենք արտադրել:
Սրա համատեքստում 2013 թ. ՄԱԿ ԱԽ-ն
ընդունեց Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցների
նոր փաթեթ, որը արգելում էր ԵՄ անդամ
երկրներին իրանական գազ մատակարարել:
Այսպիսով, փորձենք առավել մանրամասն
ներկայացնել միջազգային պատժամիջոցների
հետևանքներն իրանական սոցիալ-տնտեսական
և ներքաղաքական իրադրության վրա ու դրանց
հաղթահարմանն ուղղված քայլերը:
Սոցիալ-տնտեսական
հետևանքներ:
Իրանական տնտեսության վրա միջուկային
ծրագրի հետ կապված պատժամիջոցների
այն է՝ Չինաստանը, Ռուսաստանը, Ֆրանսիան, Մեծ
Բրիտանիան և ԱՄՆ-ն՝ գումարած Գերմանիան: P5+1
երկրները աշխատում էին չեզոքացնել Իրանի Իսլամական
Հանրապետության միջուկային գործունեությունը 2002
թվականից ի վեր, երբ հայտնաբերվեց, որ Իրանն ունի
ուրանի հարստացման ակտիվ օբյեկտ:
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P5+1 երկրները պետությունների խումբ են, որոնք միասին
աշխատում են Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ: Երկրները
ներառում են Միավորված ազգերի կազմակերպության
անվտանգության խորհրդի հինգ մշտական անդամները,
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հետևանքները ներկայացնելուց առաջ հարկ է
նշել, որ գոյություն ունեսր տնտեսական
պատժամիջոցների երկու տեսակ: Պատժամիջոցների առաջին բլոկը այն պատժամիջոցներն
էին, որոնք կիրառվում էին ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի բանաձևերով և հիմնականում կենտրոնացած էին այնպիսի ապրանքների կամ ծառայությունների արտահանման և
ներմուծման վրա, որոնք կարող էին օգտագործվել Իրանի միջուկային ծրագրի իրականացման ընթացքում: Եվ պատժամիջոցների
երկրորդ՝ միակողմանի բլոկը պարտադրվել էր
ԱՄՆ-ի կողմից, իսկ մասամբ նաև ՄԱԿ-ի որոշ
անդամ պետությունների կողմից, ինչը մեծ վնաս
էր
հասցրել
իրանական
տնտեսությանը:
Արդյունքում, ԱՄՆ-ին հաջողվեց կանխել
բազմաթիվ խոշոր միջազգային ընկերությունների համագործակությունը իրանական բիզնես
հաստատությունների հետ: Օրինակ, եվրոպական շատ խոշոր բանկեր զերծ մնացին իրենց
համագործակցությունից իրանական գործարար
շրջանակների հետ, ինչը, անկասկած, բացասական ազդեցություն ունեցավ իրանական
առևտրի և ներդրումների վրա:
Այսպիսով, պատժամիջոցների առաջին
փուլից հետո ԻԻՀ-ԵՄ առևտրի ծավալը նվազեց:
Տնտեսական պատժամիջոցները բացասաբար
ազդեցին իրանական որոշ բանկերի գործունեության վրա4, իսկ գնաճը հատեց 25%-ի շեմը
[12, p. 76]: Այս բոլոր հանգամանքները խանգարում էին նաև օտարերկրյա ներդրումներին,
որոնք կարող էին նպաստել նավթի արդյունահանմանը և դրա արտահանմանը5 [10, p. 3]:
Մ.
Ահմադինեժադի
նախագահության
ընթացքում
կիրառված
պատժամիջոցների
վերջին բլոկը ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի
№1929 բանաձևն էր: Արդյունքում, երկրում
բանկերի գործունեության համար խոչընդոտներ
առաջացան, ինչի վրա ազդեցին նաև ԱՄՆ և ԵՄ
միակողմանի պատժամիջոցները: Մասնավորապես, 2006 թ. ընթացքում ԱՄՆ նախաագահ
Ջորջ Բուշը հրապարակեց №12957, №12959 և
№13059 ակտերը, ըստ որոնց սառեցվում էր
Իրանի միջուկային ծրագրի հետ կապված
անձանց ակտիվները [16, p. 32]: ԵՄ-ն իր

հերթին, 2012 թ. արգելքներ կիրառեց ԵՄ
պետությունների կողմից իրանական ապրանքների և իրանական նավթաքիմիական ապրանքների ներմուծման, գնման և փոխադրման վրա
[27]: Այս ճնշումները բացասական ազդեցություն ունեցան Իրանի էներգետիկ և նավթաքիմիական ոլորտների վրա, քանի որ նավթի և
գազի արդյունաբերության մեջ օտարերկրյա
ներդրումների արգելքը վնասում էր երկրի
տնտեսությանը: Եվ այս պատժամիջոցների
հիմնական պատճառը Թեհրանի հայտարարությունն էր ուրանի հարստացման 20%-ի մասին:
Համաշխարհային տնտեսական անկման և
պատժամիջոցներին զուգահեռ Իրանի տնտեսական աճը 2009-2010 թթ. ընթացքում սկսում է
հետընթաց գրանցել: Արդեն 2011-2013 թթ.
ընթացքում առևտրի գործակիցները նվազում են
մոտ 14-18%-ով, իսկ դա այն դեպքում, երբ 20102011 թթ. ընթացքում այն կազմել էր 21% [15, p.
50]:
Ինչպես արդեն գիտենք, Մ. Ահմադինեժադի
տնտեսական
քաղաքականության
կարևոր
բաղկացուցիչներից էր սեփականաշնորհման
ծրագիրը: Դեռևս երկրորդ նախընտրական
քարոզարշավի
ընթացքում
հայտարարվեց
առաջին բանկերի սեփականաշնորհման մասին
և արդեն 2009 թ. առաջին կիսամյակում
Թեհրանի ֆոնդային բորսայի միջոցով սկսեցին
վաճառվել
«Մելլաթ»,
«Թեջարաթ»
և
«Սադերաթ» խոշոր բանկերի բաժնետոմսերի 56%-ը: Արդյունքում, 2007 թ. մասնավոր բանկերի
բաժնետոմսերի
փաթեթները
ֆոնդային
բորսայում աճեցին 13%-ով՝ 2011 թ. հասնելով
56%-ի: Մասնավոր բանկերը սկսեցին ակտիվորեն մասնակցել միջսահմանային բիզնեսի
ֆինանսավորմանը (առևտրի և արտադրության
մեջ), սակայն ԱՄՆ և ԵՄ պատժամիջոցները
զգալիորեն բարդացրին դրանց գործունեությունը [11, p. 15]: Իրանական բանկերի հետ
գործարքների և SWIFT6 համակարգում Իրանի
մասնակցությունը սառեցնելու արդյունքում
Իրանը, փաստորեն, զրկվել էր միջազգային
ֆինանսական հաստատություններից և բանկերից ԱՄՆ դոլար գնելու հնարավորությունից,
ինչը նվազեցրել էր արտարժույթի հոսքը դեպի
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Մասնավորապես, ԱՄՆ կառավարությունը 2006 թ.
արգելեց իրանական Սադերաթ բանկին անգամ անուղղակիորեն գործ ունենալ ԱՄՆ ֆինանսական հաստատությունների հետ: Այս քայլի մասին հայտարարեց գանձապետարանի փոխնախարար Ստյուարտ Լեյվին, որը մեղադրեց
Իրանի խոշոր պետական բանկին որոշակի խմբերի, այդ
թվում ՝ «Հեզբոլլահ»-ի համար միջոցներ փոխանցելու մեջ:
Արդեն 2007 թ. իրանական Սեփահ, Սադերաթ, Մելլաթ,
Կարգոշահի և Արիան հետևյալ բանկերին արգելվում էր
փոխանցումներ և գործարքներ կատարել Միացյալ Նահանգների բանկերի հետ [40]:
5
2007 թ. մեկ բարելի դիմաց նավթի գինը 5-ից բարձրացավ
63 դոլարի:

SWIFT-ը անդամակցային կոոպերատիվ է, որը կապի
հարթակ, ապրանքներ և ծառայություններ է տրամադրում
210 երկրների ավելի քան 10 000 ֆինանսական հաստատությունների և կորպորացիաների միացման համար: SWIFT-ը
թույլ է տալիս իր օգտվողներին ապահով և հուսալիորեն
փոխանակել ավտոմատացված, ստանդարտացված ֆինանսական տեղեկատվություն` այդպիսով նվազեցնելով
ծախսերը, գործառնական ռիսկերն ու վերացնելով դրանց
անարդյունավետությունները: SWIFT-ը միավորում է նաև
ֆինանսական համայնքին` շուկայական պրակտիկայի
ձևավորման, չափորոշիչների սահմանման և փոխադարձ
հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերի քննարկման
շուրջ միասին աշխատելու համար:
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երկիր և սահմանափ
փակել առ
ռաջին անհ
հրաժեշտությա
ան ապրանքների ներմուծումը [17]:
Աճող տնտեսակա
ան պատժա
ամիջոցների
ի և
Արևմուտք
քի հետ առճակատման պայմաններ
րում
հոգևոր առ
ռաջնորդ Ա.. Խամենեին
ն 2011 թ. որ
րդեգրեց «Տնտ
տեսական ջիհադի տա
արի7» կար
րգախոսը [35]:: Նման հա
այտարարութ
թյունը պետ
տք է
համարել որպես
ո
ֆեթվ
վա, որն ուղղ
ղված էր Իր
րանի
ներքին և արտաքին գործունեո
ության մոբբիլիզացմանը՝ կապված տնտեսապ
պես զարգա
ացած
խոշոր պե
ետություննե
երի՝ երկրի
ի վրա ճնշում
գործադրելլու հետ: Մի
իաժամանա
ակ պետք է ընդը
գծել, որ Իր
րանի նկատ
տմամբ տնտ
տեսական պա
ատժամիջոցնե
երի քաղաքա
ականությա
ան արդյունք
քում
2010 թ. ընթացքոււմ տնտես
սության որոշ
ո
ոլորտներո
ում 2009 թ. համեմատ
հ
ա էր գրանց
աճ
ցվել,
որը պատկ
կերավոր ներ
րկայացվում
մ է ստորև՝

հան
նման ծավա
ալները (մո
ոտ 30%-ով
վ): Խնդիրի
ի
էութ
թյունն այն
ն էր, որ ն
նույնիսկ այն
ա
պետու-թյոււնները, որո
ոնք չէին պա
աշտպանում Իրանի դեմ
մ
միջազգային պատժամիջո
պ
ոցները, ստի
իպված էին
ն
սահ
հմանափակ
կել իրանակա
ան նավթի գնումները,,
քան
նի որ դրա տեղափոխո
ումը ապահ
հովագրված
ծ
չէր և որևէ ֆորսմաժո
որ լինելոււ դեպքում
մ
գնո
որդները կա
արող էին կ
կորցնել ինչչպես բոլոր
ր
գնվ
ված ապրանքները, այյնպես էլ դրա
դ
դիմաց
ց
վճա
արած գումա
արը [17]: Ա
Այս պատժա
ամիջոցների
ի
արդ
դյունքում
Իրանը
բախվեց
իրական
ն
մակ
կրոտնտեսա
ական ճգնա
աժամի և իրանական
ն
դրա
ամական միա
ավորի՝ ռիա
ալի անկման::
Մ. Ահմադ
դինեժադի պ
պաշտոնավ
վարման բո-լոր տարիներին կառավար
րության առ
ռջև ծառա-ցած
ծ լուրջ խնդ
դիրներից է եղել հասա
արակության
ն
շրջա
անում գործ
ծազրկությա
ան մակարդ
դակը, որը,,
պա
ատժամիջոցն
ների համա
ատեքստում
մ առավելլ
սուր
ր բնույթ էր
է ստանոււմ: Ինչպես շահական
ն
վար
րչակարգի տարիներին
տ
ն, այնպես էլ հանրա-պետ
տության շր
րջանում իշշխանություւնները դի-մում
մ էին արտ
տասահման
նից աշխատ
տավորների
ի
ներ
րգավմանը այնպիսի
ա
ոլո
որտներում աշխատելու
ա
ւ
համ
մար, որոնք
ք տեղացի
իները համա
արում էին
ն
«ան
նպատվաբե
եր», այդ թվո
ում՝ շինարա
արության և
արդ
դյունաբերության
ոլլորտները:
Միևնույն
ն
ժամ
մանակ, շոււրջ մեկ ոււ կես միլիո
ոն իրանցի
ի
հան
նդիսանում էր արտա
ագնա աշխ
խատանքով
վ
զբա
աղվող: Արդե
են Մ. Ահմա
ադինեժադի պաշտոնա-վար
րման երկր
րորդ շրջան
նում, մասն
նավորապես
ս
2012թ. դրությա
ամբ գործա
ազրկության
ն պատկերը
ը
հետ
տևյալն էր.

Աղյոււսակ 1. 2009 և 2010 թթ. տնտեսական
տ
իրադրոության ընդհա
անուր պատկեերը [6, с. 29]
2009 թ.
թ
2010 թ.
ՀՆԱ
1.5%
3%
Գնողունակության ՀՆԱ
838.3 մլր
րդ. 863.5 մլրդ.
մ
$
$
Մեկ շնչին բաժին ընկնող
ղ
11.000 $
11.200 $
ՀՆԱ
Պետական պարտք
պ
16.8%
16.2%-ի
Արտահանմ
ման
69.04 մլր
րդ
78.69 մլրդ
մ
ընդհանուր ծավալը
$
$

Միևնո
ույն ժամա
անակ պետ
տք է նշել, որ
պահուստա
ային ֆոնդը 2010 թ. նվա
ազեց՝ հասն
նելով
75.06 մլրդ
դ. դոլարի, իսկ Իրա
անի արտա
աքին
պարտքը, որը 2009 թ.
թ կազմում էր 12.63 մլրդ.
մ
դոլար, 2010 թ. աճե
եց՝ հասնելո
ով 12.84 մլրդ.
մ
դոլարի [6, с. 29]:
Արդեն
ն 2012 թ. խստացված
խ
պատժամի
իջոցներից հետ
տո Իրանի տնտեսությա
տ
ան բոլոր ոլո
որտները թիրա
ախավորված
ծ էին, երկի
իրը սահմա
անափակված էր նավթ
թի վաճա
առքով: Իր
րանի
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Իսլամական
ն ավանդույթն
ների համաձա
այն, «ջիհադ» բառը
բ
նշանակում է ջանք կամ ջա
անասիրություւն ցանկացած գործում, ինչպիս
սիք են ուսումը
ը, աշխատանք
քը և այլն: Իսլա
ամական ջիհադը նաև պայքար
ր է մարդու հո
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դեմ
զմի վարում:

0%
0
2007

9

2008

2
2009
[21]

2010
0

2011

նարկություններին պարտադրեց ներքին
կարիքների բավարարման համար օգտվել
բացառապես տեղական արտադրանքից [4,
с. 173]:
Ներքաղաքական հետևանքներ: Իրանի
միջուկային ծրագրի վերաբերյալ ամբողջական
պատկերացում կազմելու համար անհրաժեշտ է
նաև ուշադրություն դարձնել դրա նկատմամբ
իրանցիների և իրանական ղեկավարության
վերաբերմունքի, միջուկային ծրագրի զարգացման
դրդապատճառների,
ներքաղաքական
գործընթացների դինամիկայի և այլ հարցերի
վրա, որոնք էլ ձևավորում էին Իրանի միջուկային ծրագրի ամբողջ գործընթացը:
Ըստ էության, իրանական իշխանություններին կարելի է դասակարգել մի քանի խմբերի՝
հիմնվելով միջուկային ծրագրի նկատմամբ
իրենց վերաբերմունքի վրա.
 Իրանում միջուկային ծրագիր զարգացման հակառակորդներ: Խումբը հիմնականում բաղկացած է այսպես կոչված
«բարեփոխիչների ճամբարի» ներկայացուցիչներից, ովքեր կարծում էին, որ իրանական միջուկային էներգիայի ոլորտում
ներդրումները երբեք չեն փոխհատուցվի:
 Իրանում միջուկային զենքի զարգացման
կողմնակիցներ: Այս խմբի ներկայացուցիչները կարծում էին, որ անհրաժեշտ է մշակել
միջուկային ծրագիր՝ նավթից կախվածությունը նվազեցնելու և տնտեսության բարձր
տեխնոլոգիական
արդյունաբերությունը
զարգացնելու համար:
 Իրանի միջուկային ծրագրի ռազմական
բաղադրիչի կողմնակիցները կոչ էին անում
կառուցել գիտական, տեխնիկական և
արդյունաբերական հնարավորություններ՝
Իրանի համար հնարավոր ռազմական
սպառնալիքի դեպքում միջուկային զենք
ստեղծելու համար:
 Նրանք, ովքեր աջակցում էին Իրանի
միջուկային զենքի չտարածման պայմանագրից դուրս գալուն և անհապաղ
միջուկային զենքի ստեղծմանը, կարծում
էին, որ ԶՈԶ-ը (զանգվածային ոչնչացման
զենքեր) միակ ճանապարհն է, որ Իրանը
գոյատևի և բարգավաճի [13, p. 41-42]:
Միջուկային ծրագրի մշակման սկզբնական
փուլում իրանական քաղաքական շրջանակները
համաձայնության էին եկել միջուկային ծրագրի
մշակման վերաբերյալ իրենց իրավունքի և
անհրաժեշտության շուրջ: Բայց 2005 թ. նոր
նախագահի ընտրությունից հետո Իրանը
անցավ միջուկային՝ համեմատաբար նոր մարտավարության, որը նպատակ ուներ միջազգային հանրությանը համոզելու, որ Իրանի նոր
իշխանությունները ավելի վճռական են տրամադրված միջուկային տեխնոլոգիաների զարգաց-

Պատժամիջոցների թողած բացասական
հետևանքները մեղմելու և երկրում տնտեսական
իրավիճակը կարգավորելու համար կառավարությունը տարատեսակ քայլեր էր ձեռնարկում:
Փորձենք նշել դրանցից ամենակարևորները.
1. Քանի որ արևմտյան պատժամիջոցների
արդյունքում որոշակի դժվարություններ էին
առաջացել իրանական նավթի արտահանման և իրացման հետ կապված, ապա
ստեղծված իրավիրճակից դուրս գալու
համար Իրանը փորձեց օգտվել նավթի «սև
շուկայից»: Դրա հիմնական նպատակը
նավթի արտահանման այլընտրանքային
եղանակների կազմակերպումն էր, ինչը
հնարավորություն կտար միջնորդությամբ
վաճառել նավթն այն երկրներին, որոնք
պաշտոնապես հրաժարվել էին Իրանի հետ
համագործակցությունից: Ըստ այդմ, իրանական
կառավարությունը
իրավունք
ընձեռեց նոր զարգացող «կոոպերատիվներին» ինքնուրույն նավթ արտահանել և
չտեղեկացնել արտահանման ուղղությունների մասին [17]:
2. Ըստ Իրանի Կենտրոնական բանկի,
իրանական նավթային ազգային ընկերությանը 5 միլիարդ դոլար էր տրամադրվել
նավթի արտահանման ապահովագրության
իրանական ազգային հիմնադրամի ստեղծման համար, ինչը Իրանին հնարավորություն կտար սեփական միջոցներով ապահովել նավթային նավերի անվտանգությունը
և խրախուսել նախկին գնորդներին՝ վերսկսել Իրանից նավթի գնման գործընթացը
[17]:
3. Արտաքին քաղաքական հարթակում
Թեհրանը կանգնել էր նոր գործընկերների
փնտրտուքի մարտահրավերի առջև, որոնք
կնպաստեին երկրի տնտեսական խնդիրների կագրավորմանը և ճգնաժամի հաղթահարմանը: Դաշնակիցների փնտրտուքն
ավարտվեց Հնդկաստանի հետ պայմանավորվածության ձեռքբերմամբ, ըստ որի
Հնդկաստանը պետք է ցորեն մատակարարեր Իրանին մատչելի գներով, դրանով
իսկ օգնելով խուսափել հացի գների հնարավոր թանկացումից: Պետք է նաև փաստել, որ այդ շրջանում Հնդկաստանը ակտիվ
քաղաքական դերակատարություն չուներ
Մերձավոր Արևելքում, ուստի Իրանի հետ
համաձայնագրի կնքումը իրապես հեռանկարային էր երկու կողմերի համար էլ [17]:
4. Պետք է փաստել, որ ներքաղաքական
աճող դժգոհությունների համատեքստում
կառավարության կարևոր քայլերերից էր
ներքին արտադրողների շահերի պաշտպանությունը: 2009 թ. հունիսի 17-ի հրամանով
կառավարությունը բոլոր պետական ձեռ-
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ներկայացնող հանգամանք ևս, որի նպատակն
էր ԻԻՀ ներսում ընդդիմության օգնությամբ
փոխել ուժերի դասավորությունը և իշխանության
բերել
ավելի
լիբերալ
կերպարի:
Միակողմանի պատժամիջոցների թիկունքում
կանգնած ուժերի համար առավել ցանկալի
տարբերակ կլիներ երկրում իշխանության ձևի
փոփոխությունը: Երրորդ նպատակին հասնելու
համար ևս, նախատեսվում էր գործող իրանական իշխանությանը զրկել նավթի արտահանման
վաճառքից ստացվող ֆինանսական ներհոսքից
և նրանց զրկել արտատնտեսական գործունեության հնարավորությունից [8, p. 5-7, 11-16]:
Իրանի ղեկավարները կարծում էին, որ
հնարավոր գործողությունները, որոնք կարող
էին
իրականացվել
Արևմուտքի
կողմից
կհանգեցնեին կողմերի միջև սպորտային և
կրթական հարաբերությունների դադարեցմանը,
արտասահմանում իրանցի դիվանագետների
տեղաշարժի սահմանափակմանը, Իրանի բանկերի հետ փոխգործակցության սահմանափակմանը և իրանական նավթի արտահանման
արգելքներին [7, p. 29]:
Հարկ է նշել, որ թե՛ Մ. Ահմադինեժադի
կառավարությունում, թե՛ դրան նախորդած
շրջանում Իրանում մեծ դերակատարություն
ուներ ԻՀՊԿ-ն, բայց ահա 2009 թ. Նախագահական ընտրություններից հետո արդեն, հասարակության լայն շրջանակներն ու վերլուծաբանները սկսեցին քննարկել այն դերն ու
ազդեցությունը, որն ուներ ԻՀՊԿ-ն իրանական
տնտեսական կյանքում: Իրանական ծագմամբ
ամերիկաբնակ
հայտնի
քաղաքագետ
և
պատմաբան Աբբաս Միլանին, օրինակ, կարծում
էր, որ ԻՀՊԿ-ն վերահսկում էր տնտեսության
60%-ը [26], ուստի բոլոր տեսակի տնտեսական
պատժամիջոցները
կանդրադառնային
այս
ինստիտուտի վրա՝ դրանով իսկ հսկայական
ազդեցություն ունենալով որոշումների կայացման հետագա գործընթացի վրա:
2006 և 2007 թթ., ի պատասխան ՄԱԿ
պատժամիջոցների՝ Մ. Ահմադինեժադը տարբեր
առիթներով հայտարարում էր, որ իրանական
բանակը ինքնաբավ է և պատժամիջոցները չեն
կարող այն թուլացնել՝ նկատի ունենալով, որ
պատժամիջոցների հետևանքով տնտեսական
ծանր իրադրության մեջ հայտնված Իրանը
պատրաստ է դիմակայել հնարավոր պատերազմին: Նա նաև այն երկրներին, որոնք պատժամիջոցներ էին սահմանել՝ որակեց որպես
«ահաբեկիչ ուժեր» [9, p. 4]: Փաստորեն, Իրանի
նախագահը այս հայտարարությամբ փորձում էր
մեղմել երկրի ներսում ծայր առած մտահոգությունները, ինչպես նաև արտաքին ուժերին ուղղակիորեն կոչ էր անում զերծ մնալ հնարավոր
պատերազմի սանձազերծումից: Արդեն 2007 թ.
օգոստոսի 28-ին Մ. Ահմադինեժադը հայտա-

ման հեռանկարների շուրջ: Այս մարտավարության բաղադրիչներից էր Հ. Ռոհանիին՝
Անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնից հեռացնելը և Ա. Լարջանիի նշանակումը:
Ա. Լարիջանին այն քաղաքական գործիչներից
էր, ով կարող էր կայունացնել հարաբերությունները ԻԻՀ-ի, ԱՄՆ-ի և ՄԱԿ-ի միջև: Բանն
այն է, որ Հ. Ռոհանին, ի տարբերություն Ա.
Լարիջանիի՝ Արևմուտքի հանդեպ առավել մեղմ
քաղաքականություն
էր
որդեգրել,
ինչը
որոշակիորեն հակասում էր Մ. Ահմադինեժադի
շահերին ու հայտարարություններին: Հենց Հ.
Ռոհանիի պաշտոնաթողությունից հետո է, որ
Իրանը հանդես է գալիս ուրանի հարստացման
վերաբերյալ հայտարարություններով: Այնուամենայնիվ, այս նշանակումը ձեռնտու տարբերակ չէր Մ. Ահմադինեժադի համար, մանավանդ նրա նախագահության առաջին ժամկետի
ավարտին, քանի որ Իրանի միջուկային խնդիրը
և Արևմուտքի հետ լարված հարաբերությունները հասարակության ուշադրությունը կշեղեին
ներքաղաքական խնդիրներից և նա կունենար
երկրորդ անգամ վերընտրվելու հնարավորություն:
2006 թ. ԱՄՆ-ն ընդունեց «Իրանի ազատության աջակցության մասին օրենքը»՝ ֆինանսական օգնություն առաջարկելով Իսլամական
Հանրապետության ներսում և դրա սահմաններից դուրս իրանցի այլախոհներին և լրատվամիջոցներին, որոնք ցանկանում էին հասնել
իրանական վարչակարգի խաղաղ վերափոխմանը և ժողովրդավարացմանը [28]:
Իր նախագահության ընթացքում Մ. Ահմադինեժադը հայտարարեց, որ Իրանի միջուկային
ծրագիրը անդառնալի իրականություն է, որը
բուռն քննադատություն առաջացրեց ինչպես
բարեփոխիչների, այնպես էլ պահպանողականների շրջանում: Բայց հիմնականում դա անհանգստացնում էր Իսրայելին, որի նկատմամբ
ընդգծված թշնամական դիրքորոշում էր որդեգրել նախագահ Մ. Ահմադինեժադը, ինչպես
նաև ԱՄՆ-ին և ՄԱԿ-ին, ուստի Իրանի դեմ նոր՝
միակողմանի պատժամիջոցները հետապնդում
էին կարևոր քաղաքական նպատակներ: Այն է՝
կրճատել միջուկային և հրթիռային ծրագրի
զարգացման Իրանի հնարավորությունները և
իրանական ղեկավարությանը ստիպել շարունակել բանակցությունները Իրանի միջուկային
ծրագրի շուրջ [24]: Երկու նպատակներին էլ
հասնելու համար նախատեսվում էր սահմանափակել Թեհրանի տնտեսության նավթաքիմիական և նավթագազային արտադրության սեկտորի հնարավորությունները, որոնք հանդիսանում էին իրանական բյուջեի ներհոսքի հիմնական աղբյուրը:
Գոյություն ուներ նաև երրորդ, քիչ հրապարակված,
սակայն
մեծ
կարևորություն
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րարեց, որ Իրանը չի դադարեցնում միջուկային
ծրագրի զարգացման հետ կապված աշխատանքները [20]: Ակնհայտ էր, որ միջուկային
ծրագրի շուրջ նախագահը համաձայնության էր
եկել հոգևոր առաջնորդի հետ և իր բոլոր
հայտարարությունները նախապես հավանության էին արժանացել Ա. Խամենեիի կողմից,
քանի որ վերջինս, ինչպես և Մ. Ահմադինեժադը,
հակված չէր միջուկային ծրագրի հարցում
զիջումների:
Ամերիկյան և եվրոպական վերլուծաբանների կարծիքով Իրանի միջուկային ծրագրի
հարցում պաշտոնական Թեհրանի դիքորոշումները փոխվեցին՝ կապված «Կանաչ շարժման»
հետ [8, p. 3]: Ըստ էության 2009 թ. ամռանը
ծագած խնդիրները հանգեցրեցին նրան, որ
իրանական ղեկավարությունը թուլացրեց իր
դիրքերը և համաձայնեց 2009 թ. հոկտեմբերին
կայացած միջուկային վառելիքների փոխանակման պայմանագրին: Արդեն 2009 թ. նոյեմբերին
հոկտեմբերյան պայմանավորվածություններից
հետո Մ. Ահմադինեժադի հրաժարումը վկայում
էր երկրի ներսում նրա դիրքերի ամրապնդմամբ:
Բան այն է, որ չնայած Մ. Ահմադինեժադի հետ
հարաբերություններում առկա ճաքերին՝ հոգևոր
առաջնորդ Ա. Խամենեին «Կանաչ շարժման»8
հենց սկզբից աջակցեց նախագահին, ինչն էլ
վերջինիս առավել ինքնվստահ դարձրեց:
Այսպիսի պայմաններում իրանական միջուկային
ծրագրի հետ կապված խնդիրների կարգավորման հարցում Արևմուտքի համար աճում էր
ընդդիմադիրների նշանակությունը: Սակայն
արդեն 2010թ. հուլիսի վերջին Հ. Ռաֆսանջանին
հանդես եկավ հայտարարությամբ, որում
պատժամիջոցների կիրառումը բնորոշեց որպես
նոր, ագրեսիվ մարտավարության բաղկացուցիչ,
որը ԻԻՀ դեմ օգտագործվում էր իր թշնամիների
կողմից: Այս պարագայում, նրա խոսքերով,
Արևմուտքին կարելի էր հակադրվել «ակտիվ
արտաքին քաղաքականությամբ և ներքին
միասնության ապահովմամբ» [4, с. 37-40]: Ըստ
էության սա անակնկալ էր նաև Արևմուտքի
համար, քանի որ Մ. Ահմադինեժադի հակառակորդները, փաստացի, հայտարարում էին միջուկային խնդրում իշխանություններին սատարելու
մասին:
Իրանում 2010 թ. նոյեմբեր ամսվա խոշոր
քրեաքաղաքական իրադարձություններից էր 2
միջուկային գիտնականների դեմ մահափորձը,
որը կատարվել էր նոյեմբերի 29-ի առավոտյան՝
Թեհրանում: Նրանցից մեկը՝ պրոֆ. Մաջիդ
Շահրիարին սպանվել էր, իսկ մյուսը՝ պրոֆ.
Ֆերիդուն Աբբասին՝ վիրավորվել: Վիրավորվել
էին նաև գիտնականների կանայք: Հատկա-

նշական է, որ իրանական և արաբական լրատվամիջոցները նշում էին, որ Ֆ. Աբբասին լազերային ֆիզիկայի ոլորտի մասնագետ էր,
Պաշտպանության նախարարության միջուկային ծրագրերի վրա էր աշխատում, իսկ 1979 թ.
հանդիսացել էր Հեղափոխության պահապանների կորպուսի անդամ: ՄԱԿ-ի ԱԽ պատժամիջոցների 1747 բանաձևում առկա էր նաև
նրա անունը: ԻԻՀ իշխանությունները մահափորձի մեջ մեղադրեցին Արևմուտքի և Իսրայելի
գործակալներին: Երբ տարեսկզբին նմանատիպ
պայմաններում սպանվեց հայտնի ֆիզիկոս
Մասուդ Ալի Մոհամմադին՝ պաշտոնական
Թեհրանը կրկին պատասխանատվությունը
դրեց օտարերկրյա գաղտնի ծառայությունների
վրա և խոստացավ, որ այս սպանությունը
անպատիժ չի թողնի [19]:
Արդեն 2011 թ. լարվեցին իշխանության 3
մարմինների՝ հոգևոր առաջնորդի, նախագահի
և խորհրդարանի միջև հարաբերությունները:
Հատկապես լարված էին հարաբերությունները
նախագահի և հոգևոր առաջնորդի, նախագահի
և խորհրդարանի միջև: Կառավարման համակարգի դերակատարների միջև լարված հարաբերությունները կարող էին բարդություններ
ստեղծել երկրի քաղաքական կյանքում որոշումների կայացման գործընթացի համատեքստում,
սակայն միջուկային խնդրի պարագայում,
անկախ երկրի ներքաղաքական և արտաքին
քաղաքական իրադրության, թե՛ հոգևոր վերնախավը, թե՛ նախագահը և թե՛ տարբեր խմբավորումների ներկայացուցիչներ հանդես էին
բերում միասնականություն և արտաքին թշնամուն համատեղ ուժերով դիմագրավելու պատրաստակամություն, հատկապես այն պարագայում, որ միջուկային ծրագրի հետագա ճակատագրի և զարգացման շուրջ Ա. Խամենեին և Մ.
Ահմադինեժադը գաղափարակիցներ էին:
Այսպիսով, ամփոփելով իրանական միջուկային ծրագրի ազդեցությունը Մ. Ահմադինեժադի ներքին քաղաքականության վրա, պետք
է փաստենք, որ այն յուրահատուկ իրավիճակ
ստեղծեց երկրում և նախագահի, հոգևոր
առաջնորդի և իրանական քաղաքականության
ակտիվ դերակատարների միջև հարաբերություններում: Իրանի միջուկային ծրագիրը մնում
էր առեղծված եվրոպական երկրների և ԱՄՆ-ի
համար՝ չնայած ֆինանսական և տնտեսական
պատժամիջոցներով Իրանի վրա ճնշում գործադրելուն, հնարավոր ռազմական սպառնալիքներին կամ արևմուտքից Իրանի մեկուսացմամբ:
2010 թ. Իրանի նկատմամբ կիրառված պատժամիջոցները միայն մասամբ տվեցին ցանկալի
արդյունքը: Իրանի կառավարությունը, որպեսզի
չխորացնի լարված հարաբերությունները միջազգային հանրության հետ, համաձայնեց շարու-
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Շարժման հիմնական պահանջներից էր նախագահական
ընտրությունների արդյունքների չեղարկումը և նախագահի
պաշտոնից Մ. Ահմադինեժադի հեռացումը:
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որ իրանական կառավարությունը գոյատևելու ուղիներ գտնում էր, իսկ երկիրը
մեկուսացված էր աշխարհից:
 ԱՄՆ-ի և ՄԱԿ-ի կողմից Իրանի
նկատմամբ կիրառված տնտեսական, բանկային և ֆինանսական պատժամիջոցները,
դիվանագիտական և ռազմական ճնշումները ԻԻՀ-ին ստիպեցին 2013 թ. նստել
բանակցությունների սեղանի շուրջ:

նակել բանակցությունները միջուկային ծրագրի
շուրջ:
Ամփոփելով ԻԻՀ ներքին քաղաքականության և տնտեսության վրա միջուկային ծրագրի
հետ կապված պատժամիջոցների ազդեցությունը՝ հանգում ենք հետևյալին.
 Մ. Ահմադինեժադի երկրորդ ժամկետի
ավարտին
տարածաշրջանային
լարվածությունը Թեհրանի համար լուրջ
քաղաքական, ռազմական, տնտեսական և
մասնակի կենցաղային սոցիալ-հոգեբանական խնդիրներ առաջացրեց և սպառնալիք
առաջացրեց
տարածաշրջանի
անվտանգության համակարգի համար:
 Մ. Ահմադինեժադի ներքին քաղաքականությունը վատթարացրեց հարաբերությունները նախագահի և գերագույն
առաջնորդ Ա. Խամենեիի միջև: Թեև
գերագույն առաջնորդը երբեք առանձնակի
համակրանք չէր տածել Արևմուտքի և
հատկապես ԱՄՆ-ի նկատմամբ, բայց միշտ
զգուշացել էր նրանց հետ հնարավոր
ռազմական դիմակայությունից: Բայց Մ.
Ահմադինեժադի
կոշտ
վերաբերմունքը
խնդրի նկատմամբ դժվար թե օգներ երկրին
խուսափել անդառնալի հետևանքներից:
 Քաղաքական խնդիրներին գումարվեց նաև տնտեսական անկումը, որը ԻԻՀ-ի
դեմ պատժամիջոցների արդյունք էր: Այս
անկումը անհանգստության մեծ ալիք
հարուցեց Մ. Ահմադինեժադի և նրա
քաղաքականության նկատմամբ ինչպես
շարքային իրանցիների, այնպես էլ իրանցի
քաղաքական գործիչների շրջանում:
 Որպես պատժամիջոցների տնտեսական արդյունք կտրուկ նվազեցին հում
նավթի արտահանումը և ներքին արտադրությունը, աճեց գործազրկությունը, արտարժույթի անկում գրանցվեց, աճեցին
սպառողական ապրանքների գները:
 Իրանի միջուկային խնդիրը որոշ
չափով անձնական թշնամանք արտահայտելու միջոց էր: Իրանի միջուկային
ծրագրի շրջանակներում խմբակցական
տարաձայնություններից զատ, իրանական
քաղաքական գործիչների համար առիթ էր
հանդիսացել արտահայտել իրենց դժգոհությունը նախագահի և իր թիմի վարած
քաղաքականության նկատմամբ: Իրանցիները, որոնք աջակցում էին Մ. Ահմադինեժադի քաղաքականությունը միջուկային
խնդրի շուրջ գիտակցեցին, որ դրա համար
բարձր գին էին վճարում:
 Տնտեսական
պատժամիջոցները
հիմնականում վնասում էր շարքային
քաղաքացիներին, քան խախտում էր
կառավարության գործունեությունը, քանի
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