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აბსტრაქტი 

               საერთაშორისო პოლიტიკაში ერთერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი დღეს 

ირანის  თემაა, ომი ირანის წინააღმდეგ რეალურია და ომის შემთხვევაში ის ძალიან 

დიდ გავლენას მოახდენს, როგორც რეგიონზე ისე დანარჩენ მსოფლიოზე.  ირანის 

ისლამურ რესპუბლიკა ყოველთვის განსაკუთრებულ ადგილს იკავებდა 

დასავლეთისა და შუა აღმოსავლეთის ურთიერთობებში. ძალთა ბალანსი შუა 

აღმოსავლეთში არის უაღრესად დელიკატური საკითხი, რაზეც დასავლეთის 

სახელმწიფოები და საერთაშორისო ორგანიზაციები ხშირად ვერ აჩვენებენ საკმარის 

ძალისხმევას გაუმკლავდნენ ასეთ რთულ და ბევრ ასპექტში არაპროგნოზირებად 

სისტემას. ისტორიული მაგალითებიდან გამომდინარე შესაძლებელია ითქვას თუ 

რატომ ცდლილობდნენ დასავლეთის ქვეყნები თავიანთი გავლენის გავრცელებას 

ირანზე. ირანს აქვს მნიშვნელოვანი გეოპოლიტიკური მდებარეობა, რომლის 

სტრატეგიული მდებარეობა უდავოა. დასავლეთის ქვეყნები, ყოველთვის იჩენდნენ 

დიდ ინტერესს ირანის ბუნებრივი რესურსების მიმართ, ბოლო რამდენიმე წელია ეს 

ინტერესი კიდევ უფრო გაიზარდა, რადგან გლობალური ეკონომიკური ეფექტები 

დაკავშირებულია ბუნებრივი რესურსების სწორად მართვასთან. დასავლეთი 

საფრთხედ აღიქვავს ირანის ბირთვულ პროგრამას, რომელიც შეუქცევად პროცესს 

წარმოადგენს და მოიცავს ბალისტიკურ რაკეტებისს  მოდერნიზებასა და მათი 

სამომავლო განვითარების პროექტებს. თუმცა, ბირთვული პროგრამა კვლავ რჩება 

ირანისა და საერთაშორისო თანამეგობრობის ინტერესთა გადაკვეთის წერტილად და 

არც ერთი მხარე არ აპირებს უკან დახევას.   
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