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единой классификации преступлений, в различных методологических 
подходах исследователей. Эти спорные вопросы, несомненно, требуют 
скорейшего разрешения прежде всего с целью создания наилучших 
условий для международного сотрудничества в борьбе с преступно-
стью. 
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ЗНЕШНЯЯ  ПАЛIТЫКА  IСЛАМСКАЙ  РЭСПУБЛIКI  IРАН 
У 1990-я гг.  ТЭНДЭНЦЫI  I  ПЕРСПЕКТЫВЫ 

В. В. Гушча 

Блiзкi i Сярэднi Усход заўсёды асацыраваўся з небяспекай i мiж-
народнай напружанасцю. У ХХ ст. менавiта ў гэтым рэгiёне з асаблi-
вай актуальнасцю паўстае пытанне падзелу сфераў уплыву памiж такi-
мi вялiкiмi дзяржавамi, як Расiя, Англiя, Францыя, Германiя, затым да 
iх далучаюцца ЗША. Напрыканцы другога тысячагоддзя абвастраецца 
блiзкаўсходняе пытанне, якое, па сутнасцi, уяўляе складаны вузел па-
лiтычных, сацыяльных, этнiчных i канфесiйных супярэчнасцей. Мена-
вiта ў такой сiтуацыi значную актуальнасць набывае аналiз знешняй 
палiтыкi краiн � рэгiянальных лiдэраў. Да iх на сённяшнi дзень можна 
аднесцi Саудаўскую Аравiю i Iран. Iрак па прычыне эканамiчнай бла-
кады i Iзраiль, якi падтрымлiваецца ЗША i, як лiчыць большасць су-
седнiх дзяржаў, з�яўляецца штучным утварэннем, у гэты спiс зараз не 
ўваходзяць. 

Навуковая значнасць вывучэння новых тэндэнцый ў знешняй па-
лiтыцы IРI абумоўлена такiмi аспектамi, як iстотнасць палiтыкi аднаго 
з рэгiянальных лiдэраў, наяўнасць у Iране вялiкiх запасаў нафты i газу, 
вялiкi ўнутраны рынак для замежных тавараў, а таксама здольнасць 
уплываць на мiжнародную бяспеку праз сапернiцтва з заходнiмi краi-
намi, якiя абвiнавачваюць Тэгеран у падтрымцы iсламскага тэрарыз-
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му. Вялiкi iнтарэс для даследавання ўяўляе таксама спалучэнне рэлi-
гiйных i лiберальных тэндэнцый у працэсе фармавання палiтыкi Iрана 
на мiжнароднай арэне. Пры яе аналiзе асаблiвую ўвагу неабходна 
звярнуць на такiя моманты, як адрозненнi ў знешнепалiтычным курсе 
падчас пачатку кiравання духавенства i пры лiберальным прэзiдэнце 
Хатамi, ахарактарызаваць асноўныя тэндэнцыi ў адносiнах IРI з краi-
намi Блiзкага Усходу, ЕС i ЗША. 

Тэмай асобнага даследавання з�яўляецца вельмi актуальная зараз 
праблема развiцця ўзаемаадносiн Iрана i Расii, якiя ўключаюць i эка-
намiчнае, i ваеннае, i палiтычнае супрацоўнiцтва, i пытанне па статусе 
Каспiя [9, c. 50�59]. 

Неабходна таксама звярнуць увагу на нераспрацаванасць гэтай тэмы 
ў беларускай гiстарыяграфii. Расiйскiя аўтары разглядаюць праблемы 
сучаснай знешняй палiтыкi IРI ў рамках геапалiтычных iнтарэсаў РФ 
на Блiзкiм i Сярэднiм Усходзе. Ва ўласна iранскiх крынiцах прагледж-
ваецца значны ўплыў цэнзуры i аднабаковы падыход. У заходнiх аўта-
раў можна заўважыць надзвычай абвостраную падазронасць i недавер 
да Iрана як да краiны, якая аднесена ўрадам ЗША да так званай «восi 
зла». 

Тым не менш трэба зазначыць, што Iран знаходзiцца зараз на 
якасна новым этапе развiцця i стаiць на парозе кардынальных пераме-
наў. Зрабiць такi вывад дазваляе аналiз унутрыпалiтычнай сiтуацыi: 
iмкненне народа да вызвалення ад рэлiгiйных канонаў, жаданне ства-
рыць рэспублiку, у якой галоўную ролю будзе адыгрываць не духоўны 
лiдэр, а празаходнi прэзiдэнт. Набiраюць моц рухi, якiя аб-
вiнавачваюць Махамада Хатамi, якi займае з 1997 г. пасаду прэзiдэнта 
краiны, у марудных тэмпах рэформаў i прапануюць нават правесцi 
рэферэндум па пытаннi аб даверу духавенству. Але ў той жа час нель-
га не прымаць ва ўлiк пазiцыю, якую займаюць кансерватыўна на-
строеныя колы грамадства. 

Па гэтай прычыне новыя тэндэнцыi ў знешняй палiтыцы Iслам-
скай рэспублiкi Iран неабходна разглядаць як пераходны этап да абса-
лютна новага знешнепалiтычнага курсу. Але падобны варыянт раз-
вiцця падзей магчымы толькi пры ўмове iснавання лiберальных пар-
ламента i прэзiдэнта. У выпадку перавароту (але не рэвалюцыi, таму 
што большая частка насельнiцтва яе не падтрымае), якi можа быць ар-
ганiзаваны клерыкаламi пры дапамозе армii i Корпуса стражаў iслам-
скай рэвалюцыi, Iран зноў уступiць у фазу адкату да хамейнiсцкiх 
прынцыпаў. 
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Аналiз узаемаадносiн Iрана з краiнамi ЕС, Блiзкага i Сярэдняга 
Усходу i ЗША дазваляе зрабiць наступны вывад: змена былога знеш-
непалiтычнага курсу мае месца, але ў той жа час праяўляецца пэўная 
залежнасць краiны ад наступстваў былой палiтыкi. Усё яшчэ iснуе на-
сцярожанасць у стасунках Iрана з многiмi краiнамi. Так, Злучаныя 
Штаты па шэрагу аб�ектыўных i суб�ектыўных прычын падтрым-
лiваюць курс на канфрантацыю з Тэгеранам i ажыццяўляюць у адно-
сiнах да IРI эканамiчную блакаду. У ЗША быў прыняты закон д�Амата 
аб санкцыях супраць краiн, якiя укладаюць больш 40 млн долараў 
iнвестыцый у iранскi нафтахiмiчны комплекс [10, с. 81�83]. 

Нягледзячы на значнае пацяпленне, захоўваецца насцярожанасць i 
ў адносiнах IРI з Iракам. Так, 18 кастрычнiка 2001 г. адбылiся iранскiя 
ракетныя ўдары па лагерах апазiцыйнай арганiзацыi АМIН, якая раз-
мяшчаецца на тэрыторыi Iрака [9, c. 21]. 

Увогуле iснуе даволi шмат прыкладаў, якiя сведчаць аб дваiснасцi 
пазiцыi Тэгерана адносна як Захаду, так i суседнiх краiн. 

Калi разглядаць асобна перспектывы адносiн Iрана i дзяржаў 
Блiзкага i Сярэдняга Усходу, то можна вылучыць два варыянты да-
лейшага развiцця падзей: гiпатэтычны i рэалiстычны. 

Першы варыянт прадугледжвае хуткае зблiжэнне Саудаўскай 
Аравii i IРI, а таксама лiквiдацыю супярэчнасцей i паразуменне Iрана з 
Iракам. Гэта ў доўгатэрмiновай перспектыве можа прывесцi да 
iнтэграцыi IРI, Iрака i Саудаўскай Аравii ў так званы Iсламскi саюз, якi 
стане цэнтрам эканамiчнага i палiтычнага жыцця i ядром блiз-
каўсходняй iнтэграцыi. Але на шляху да такога развiцця падзей iснуе 
занадта шмат перашкодаў: супярэчнасцi Iрана i Iрака, IРI i Саудаўскай 
Аравii. Сюды таксама можна аднесцi i нежаданне ЗША згубiць ас-
ноўнага саюзнiка ў зоне Персiдскага залiва � Саудаўскую манархiю. 
Але неабходна адзначыць, што варыянт зблiжэння i аб�яднання ў бу-
дучым Iрана i Iрака ўжо сёння аналiзуецца экспертамi-мiжнароднiкамi 
i выклiкае сур�езную занепакоенасць Захаду. 

Другi варыянт, як адзначалася, мае больш рэалiстычны характар i 
таксама прадугледжвае зблiжэнне Iрана, Iрака i Саудаўскай Аравii. 
Але адносiны гэтых краiн будуць хутчэй канцэнтравацца ў галiне су-
працоўнiцтва ў эканамiчнай сферы i забеспячэннi рэгiянальнай бяспекi. 

Краiны ЕС, у сваю чаргу, могуць стаць асноўным эканамiчным 
партнёрам Iрана i ў доўгатэрмiновай перспектыве заняць у мiжнарод-
най палiтыцы IРI тое месца, што займалi да 1978 г. ЗША. Але пры 
аналiзе магчымасцi такога развiцця падзей неабходна ўлiчваць фактар 
Расiйскай Федэрацыi � галоўнага партнёра Тэгерана ў ваеннай галiне i 
нашмат блiжэйшага геастратэгiчнага саюзнiка. 
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Перспектывы адносiн ЗША i IРI не настолькi аптымiстычныя. Пе-
рагляд палiтыкi абедзвюх дзяржаў адносна адна адной у кароткатэр-
мiновай перспектыве наўрад цi з�яўляецца магчымым з улiкам 
жорсткiх заяў урада ЗША аб падтрымцы Тэгеранам мiжнароднага тэ-
рарызму i аналагiчныя абвiнавачваннi за боку Iрана ў адрас Вашынг-
тона. Для паляпшэння двухбаковых адносiн неабходны саступкi як з 
боку амерыканскага iстэблiшмента, так i з боку iранскага духавенства. 
Пры гэтым нельга звязваць усе iснуючыя праблемы выключна з рэак-
цыйнымi настроямi найвышэйшых iранскiх святароў, бо нават 
лiберальна настроены прэзiдэнт IРI М. Хатамi выступае супраць агрэ-
сiўнай палiтыкi ЗША ў адносiнах да Iрана i лiчыць, што паляпшэнне 
двухбаковых стасункаў магчыма толькi ў выпадку павагi i ўзаемнага 
прызнання дзяржаў у якасцi роўных партнёраў у палiтычнай сферы. 
Менавiта таму можна прагназаваць, што ў доўгатэрмiновай перспек-
тыве магчыма актывiзацыя эканамiчных адносiн памiж гэтымi 
краiнамi, але варыянт чарговага ператварэння Iрана ў амерыканскага 
саюзнiка накшталт Саудаўскай Аравii наўрад цi можа быць здзейснен. 

Такiм чынам, у канцы 1990-х гадоў можна адзначыць пазiтыўныя 
змены ў знешнепалiтычным курсе IРI, якiя спрыяюць выхаду гэтай 
дзяржавы з мiжнароднай iзаляцыi i ўзмацненню яе пазiцыi як рэ-
гiянальнага лiдэра. 
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