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ԽՄԲԱԳՐԻ ԿՈՂՄԻՑ
Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրների արդի պատմության,
ներքին և արտաքին քաղաքականության ուսում նասիրությունը
տասնամյակներ շարունակ եղել է ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության
ինստիտուտի հետազոտական աշխատանքների կարևոր ոլորտը: Ստեղծվել է պատկառելի քանակ կազմող տարաբնույթ գրականություն, ձևավորվել են հարուստ ավանդույթներ:
Այսօր էլ ինստիտուտում աշխատում են մի շարք բարձրակարգ մասնագետներ, որոնք հաջողությամբ շարունակում են ՀՀ
հարակից երկրների ժամանակակից քաղաքականության համակողմանի հետազոտումը: Նրանց աշխատությունները հիմք
են հանդիսանալու սույն մատենաշարի համար: Անտարակույս,
կհրավիրվեն նաև մասնագետներ ինչպես Հայաստանի այլ գիտական կենտրոններից, այնպես էլ արտերկրից:
Հետագայում նախատեսվում է ընդլայնել հրատարակվող հետազոտությունների և՛ աշխարհագրական շրջանակները, և՛ արծարծվող խնդիրների ու թեմաների ընդգրկումը, ինչը հնարավորություն կտա դիտարկելու և վերլուծելու գործընթացները եվրասիական համատեքստում երևանակենտրոն տեսանկյունից:
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ԻԻՀ ՌԱԶՄԱԿԱՆ ՆԵՐ ԺԸ
ՀԱՎԱՆԱԿԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ԴԵՊՔ

Մ

Ներկայում շատ է խոսվում իրանաամերիկյան կամ իրանաիսրայելական հավանական բախման մասին: Նման պատերազմը
չի բացառվում: Շատերին է հետաքրքրում ռազմական պոտենցիալների համեմատությունը և հավանական սցենարների զարգացումը, եթե լինեն մարտական գործողություններ: Իհարկե,
ռազմական գործողությունների որևէ սցենարի զարգացումը
կանխատեսելը շատ դժվար և անշնորհակալ գործ է, սակայն պոտենցիալների որոշակի համեմատություն անել հնարավոր է:
Եթե լինի նման պատերազմ, այն, ամենայն հավանականությամբ, կլինի օդածովային մասսայական հարվածների ձևով,
ինչպիսին մենք ականատես ենք լինում հիմ նականում ԱՄՆ–ի
կողմից վերջին 20 տարում: Ցամաքային ուժերի մասնակցությունը նման մարտական գործողություններին կարող է լինել խիստ
սահմանափակ, հիմ նականում որոշ հատուկ ստորաբաժանումների գործողություններ: Եթե հաշվի առնենք, որ այստեղ գլխավոր խնդիրներից մեկը լինելու է Հորմուզի նեղուցի փակումը,
չեն բացառվում որոշակի հատուկ գործողություններ, ինչպիսիք
եղան «Prime Chance», «Praying Mantis» և այլ գործողությունները
1987–1989 թթ., երբ ամերիկյան հատուկ ջոկատայինները, նավատորմի և օդուժի հատուկ կանխարգելիչ հարվածներով մեծ
վնաս պատճառեցին Իրանին, Հորմուզի նեղուցի շրջանում գրավեցին նավթահանման աշտարակը և այլն1:
Փոր ձենք հասկանալ, թե ինչ ռազմական ներուժ ունի Իրա1

David B. Crist. U.S.–Iranian Military Clashes in the Persian Gulf in the 1980s – The
Inside Story. July 13th 2009. http://www.thecuttingedgenews.com/index.php?articl
e=11451&pageid=37&pagename=Page+One.html
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նը նման հավանական պա տերազ մի համար: Ի նչպես նշեցինք, նման պատե րազմի մեջ հիմ նա կանում ներգրավվում
են օդու ժը, ծովուժը, ՀՕՊ զորքե րը, լայն կիրա ռու թյուն են
գտնում հատուկ գործո ղություն նե րը, ՌԷՊ ուժե րը և կապը,
շատ է կարևոր վում հետախուզությունը: Այլ զորա տեսակ ների ներգրավ վածությունը կրում է խիստ սահմանափակ բնույթ
կամ իսպառ բացակայում է: Իրանն ու նի մոտ 350 մի ավոր
МиГ–29, Су–24, F–4, F–5, F–14, F–7 և այլ տե սա կի մար տական ի նքնա թիռներ2, ո րոնք, սակայն, արդեն ժամա նակակից համար վել չեն կարող, իսկ ամերի կյան ինք նաթիռ ները,
որոնք քանակով ընդ հանուրի կե սից ավելին են, բա վա կանին
հնացած են և տեխնի կական ո րո շակի խն դիր ներ ունեն: Չի
բա ցառվում նաև դրանց հատուկ խափանումը արտադ րող
երկ րի կողմից: Դրան հակառակ՝ միայն Իսրայելն ունի մոտ
360 միավոր բարձրակարգ F–15, F–16 տեսա կի կործանիչներ, որոնք հիանա լի տեխնի կա կան վիճակում են, և, առ հասարակ, իսրայելական օ դուժը աշխար հում առաջին տեղում
է իր մարտա կան փորձով և պատրաս տությամբ: Իրանական
օդուժը տեխնի կապես գրեթե ի վիճա կի չէ հար վածելու Իսրայելին, քանի որ և՛ տեխնի կական, և՛ կազմակերպ չական,
և՛ մասնագի տական լուրջ խն դիրներ կան: Այն դեպքում, ե րբ
իս րայելա կան օ դուժի համար սա մեծ խնդիր չէ: Մինչև 1500
կմ շառավ ղով, ինչը կազմում է Իսրայելից Իրանի տարած քի
խոր քերը, իս րայելական օ դուժը կարող է գերճշգ րիտ հարվածներ հասցնել Իրանին: Տեխնի կական խնդիր ներից զատ,
Իրանի համար անհաղթահարելի են նաև հարևան ոչ բարեկամ երկրների` Սաուդյան Արաբիայի, Հորդանանի, Բահրեյնի տարածքնե րը: Այն դեպքում, ե րբ Իսրայելին այս ե րկրները կարող են օդային տարածք տրամադ րել: Իհարկե, այստեղ
կար ևոր դեր ունի նաև ՀՕՊ–ը, որը, սակայն, այնքան էլ հզոր
չէ Իրանի դեպքում: Ճիշտ է, իրանա կան բանակում կան սակա վաթիվ ռուսական և չինական համե մատա բար ժամա նակա կից համարվող զենի թահրթի ռային համալիր ներ, ինչպիսիք են С–300–ի չինական տարբերակը կամ Тор–ը3, սակայն
դրանք, ինչպես նշե ցինք, սակա վաթիվ են, բա ցի դրա նից էլ,
2
3

The Military Balance 2010, IISS, Nuﬃeld Press, p. 253.
Иран получил щит Купив у России зенитно–ракетные комплексы пятого
поколения «Тор–М1», 26. 01. 2007. http://farsiiran.narod.ru/analitics/tor.htm
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իս րայելական ՌՕՈւ–ն դրանց հետ պայքարի փայլուն փորձ
ունի, ինչը ապացուց վեց նաև իսրայելա հունական զորավարժությունների ժամանակ, երբ իսրայելա կան ՌՕՈւ–ն, հիմ նականում շնորհիվ ՌԷՊ–ի և հմուտ ղեկավարման, հաղթահարում էր հենց նույն համալիրնե րի պաշտպանու թյու նը 4: Իհարկե, որոշակի կորուստներ կարող են լինել: Կարծում ենք, ավելորդ է ար դեն նշել, որ իրանական բա նակը լր ջորեն զի ջում
է իսրայելականին ՌԷՊ–ի մակար դակով, հետախու զության,
ղե կավար ման համակար գե րով և այլն: Իսրայելի հա մար այստեղ գլխավոր խնդի րը կա րող է լինել գերճշգրիտ մի ջոցների
պակասությու նը: Նման դեպ քե րում առաջնային ոչն չացման
են ենթա կա օդանա վակայան նե րը, միջու կային օբյեկտները,
կա պի, տրանսպոր տի կարևոր հանգույց ները և ղեկավարման
կետե րը: Իրանի տարած քում կետային հարվածներին ենթակա կա րող են լինել նման ավե լի քան 100 կարևորա գույն թիրախներ, որոնց ան հրաժեշտ կլի նի հասց նել մի քանի հարվածներ. ընդհանուր ավե լի քան 2000 մարտական թռիչք,
ո րից 500–600–ը՝ հարվածային նպատակով: Դրանց համար
անհրաժեշտ կլինեն ոչ պա կաս քան 500 մի ավոր ժա մա նակակից օդ–երկիր տեսակի հր թիռներ, որոնք թանկարժեք են:
Ընդ որում՝ երբեմն նման թի րախնե րը կարող են լի նել խո րը
գետնի տակ, նման նշանակե տերի ոչնչաց ման հա մար Իսրայելն ան հրաժեշտ մի ջոց ներ չունի: Այս տեղ Իս րայելն առանց
Ա ՄՆ–ի օգնության դժվար թե գործը գլուխ բերի: Այսինքն՝ իսրայելա–իրանական օդուժնե րի համե մա տությունը փաստում
է, որ Իրանը այստեղ կարող է պարտություն կրել: Ծովու ժն
այս դեպ քում կարևոր գոր ծոն չէ և գրե թե մեծ դեր չի կա րող
խա ղալ: Իհարկե, այստեղ ի հայտ է գա լիս Իրանի գլ խավոր
խա ղաքարտը` բալիստիկ հրթիռնե րը, որոնք երկար տարիներ
է հատուկ ստեղծվում են Իսրայելին հասնելու համար: Սակայն
տե ղեկացնենք, որ այստեղ ևս մեծ առա ջընթաց չկա: Իրանյան « Շա հաբ–3» դասի բալիս տիկ հր թիռները, ո րոնք կարող
են հասնել Իսրայելի տարածք, քանակով շատ չեն (խոսվում
է մինչև 5 տասնյակի մա սին 5), տեխնի կա պես մեծ հու սալի ություն չունեն, իսկ ոչ մի ջուկային մար տական մա սը շատ մեծ և
4

Израиль и Греция провели тайные военные учения, http://www.sem40.ru/index.
php?newsid=224184 13. 12. 2011
5
The Military Balance 2010, p. 252; Сколько времени осталось до удара по
Ирану?, 20. 01. 2012. http://www.modernarmy.ru/new/47
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գերճշգրիտ չէ: Այ սինքն, եթե անգամ դրանք արձակ վեն, մասսա յական չեն լինե լու, արձակումից հետո ոչ բո լո րը կարող են
տեղ հասնել, հասնե լուց կարող են մեծ շեղում ներ ունենալ,
իսկ հարվածե լուց էլ մեծ վնասներ չեն պատճառի: Այստեղ
ար դեն մի քանի տաս նյակ մարդկանց մա հը ո չինչ չի փոխի:
Այս «եթե նե րի» շարքին ա վե լաց նենք նաև որ Իս րայելն այսօր
միակ պետու թյունն է աշխար հում որի տարած քը լիովին փակված է հակահրթի ռային պաշտպա նությամբ, այսինքն իրա նական տեղ հասած հրթիռ նե րի մեծամաս նությու նը նաև կա րող
է խոցվել մինչև 30 կմ բարձրության և 100 կմ հե ռավո րության
վրա: Նրանք ի վիճակի են խո ցել մինչև հարյուր հրթիռ ներ,
ո րոնց կարող են հայտնաբերել արդեն արձակ ման պահից:
Եթե պատերազմի դրոշակակիրը լինի ԱՄՆ–ն, ապա պայմանները լիովին կփոխվեն: Ամեն ինչ ավելի վատ ընթացք կունենա Իրանի համար: Ամերիկյան նավատորմը տարածաշրջանում կարող է կուտակել 5–րդ և 6–րդ նավատորմի մինչև 4–5
ավիակիրային խումբ, որը նշանակում է մոտ 400 մարտական
թռչող սարք և մոտ 50–60 տարատեսակ ժամանակակից նավ,
որոնց վրա կարող են լինել նաև մինչև 1000–1200 «BGM–109
Tomahawk» տեսակի թևավոր հրթիռներ: ԱՄՆ–ն տարածաշրջանի շատ երկրներում ունի ռազմաբազաներ: Բահրեյնում
է գտնվում ամերիկյան 5–րդ նավատորմի գլխավոր կայանատեղը, Սաուդյան Արաբիայում է գտնվում օդատիեզերական
ռազմագործողությունների տարածաշրջանային կառավարման
կենտրոնը: Այս բազաներում ԱՄՆ–ն կարող է առավելագույնը
48 ժամում կուտակել մինչև 2000 մարտական ինքնաթիռներ
և նույնքան թևավոր հրթիռներ: Էլ չենք նշում ամերիկյան В–1,
В–2 և В–52 ռմաբակոծիչների մասին, որոնք հարվածներին կարող են մասնակցել ԱՄՆ–ից կամ Հնդկական օվկիանոսի Դիեգո–Գարսիա ռազմաբազայից: ԱՄՆ–ին այս գործողությունների ժամանակ կարող են միանալ նաև այլ դաշնակիցներ, ինչից
հարաբերակցությունը շատ չի փոխվի: Նման ուժերի համար
արդեն իրանական մոտ 100 կարևորագույն թիրախները կխոցվեն ավելի հեշտությամբ: Խնդիր չեն լինի նաև խորը գետնի
տակ տեղակայված բազաները, որոնք ռմբակոծվում են հատուկ խորքային և գերծանր ռումբերով: Իրանը տեսականորեն
Հորմուզի նեղուցը փակելու հնարավորություն ունի, սակայն
եթե հաշվի առնենք, որ ամերիկյան նավատորմն արդեն այս115
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տեղ ներկայություն ունի, դա գրեթե անհնար է: Որոշ փորձագետներ պնդում են, որ ամերիկյան «Nimitz» դասի ավիակիրներն իրենց մոտ 300 մ երկարությամբ մեծ են և նման փոքր
նեղուցում խուսանավել չեն կարող, հետևաբար սահմանափակ
գործողությունների են ընդունակ: Սա չի համապատասխանում
իրականությանը. նախ Հորմուզի նեղուցը բավականին մեծ է,
հետո նման նավերը հիմ նականում շարժվելու կարիք չունեն,
իսկ ուղեկցող նավերը` հածանավերը, ականակիրները, ֆրեգատները և սուզանավերը, քանակական և տեխնիկական այնպիսի գերազանցություն կարող են ապահովել, որ իրանական
նավատորմի գործողությունները, մեղմ ասած, կչեզոքացվեն:
Խոսվում է նաև իրանական սուզանավերով ամերիկյան ավիակիրները խորտակելու մասին: Անգամ 533 մմ–ոց տորպեդների
մի քանի հարվածներով նման նավերին հնարավոր չէ խորտակել6: Մենք չնշեցինք, որ միևնույնն է, այստեղ ևս գլխավոր դերակատարն օդուժն է լինելու, իսկ տվ յալ դեպքում համեմատություններն ավելորդ են:
Իհարկե, նման ուժերով օդածովային հարվածներին Իրանն
ադեկվատ ոչինչ գրեթե չի կարող հակադրել, այդպես է եղել Իրաքում, Աֆղանստանում, Հարավսլավիայում և այլն: Նման գործողությունները կարող են տևել մի քանի օրվանից մինչև մեկ–երկու ամիս: Սակայն առաջին անգամ այս կայծակնային ու ճշգրիտ
հարվածները կարող են վերաճել այլ պատերազմի, որը, անկախ
ԱՄՆ–ի կամ Իսրայելի կամքից, կտեղափոխվի տարածաչափական այլ հարթություններ:
Պատասխան գործողությունները կարող են լինել շատ ցավոտ տարածաշրջանի, ինչպես նաև համաշխարհային տնտեսության համար: Եթե Իսրայելին մասսայական հրթիռային հարված
հասցնելը դժվար խնդիր է, ապա անմիջական հարևան երկրներին նման հարված հասցնելը մեծ բարդություն չէ, քանի որ Իրանը ունի մինչև 500 կմ հեռահարության «Շահաբ–2» և այլ հրթիռների մեծ քանակ7: Մենք արդեն նշել ենք, որ Իրանը ի վիճակի
է լրջորեն նպաստելու սառեցված կամ նոր տեղային խնդիրների վերսկսմանը (Քրդական խնդիր, Արցախյան հիմ նախնդիր և
6

7

Чем похожи камикадзе и П–700 “Гранит”?, 30. 01. 2012, http://topwar.ru/10606–
chem–pohozhi–kamikadze–i–p–700–granit.html.
Anthony H. Cordesman, Khalid R. Al–Rodhan, The Gulf Military Forces in an Era of
AsymmetricWar Iran. June 28, 2006. Washington, DC. Center for Strategic and
International Studies Arleigh A. Burke Chair in Strategy.
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այլն): Սակայն ամեն ինչ կարող է լինել շատ ավելի ծանր: Մասնավորապես պետք է հաշվի առնենք, որ Իրաքը, Պակիստանը
և Աֆղանստանը մեծ սահմաններ ունեն Իրանի հետ: Չի բացառվում, որ այդ երկրներում Իրանի անմիջական ներգրավվածությամբ սկսվեն մեծածավալ մարտական գործողություններ,
անգամ կարող է լինել իրանական բանակի ներխուժում: Չմոռանանք, որ բանակն առաջնային ռեզերվի հետ միասին կազմում է
մոտ 1 մլն զորք, իսկ Բասիջ և այլ ստորաբաժանում ներում կան
տասնյակ հազարավոր նվիրյալ մահապարտներ: Պայթյունների միջոցով մահապարտները կարող են ապակայունացնել ողջ
տարածաշրջանը, որտեղ կենտրոնացած է աշխարհի նավթագազային պաշարների զգալի մասը: Հորմուզի նեղուցում Իրանի
համար ռազմական տեսանկյունից ամենաաննպաստ գործողություններն անգամ դադարեցնելու են նավթահանումը այդ տարածքով: Պատերազմը նաև կարող է վերածվել մեծագույն էկոլոգիական աղետի. նման փորձ արդեն կա:
Այս պատերազ մի դեպքում ակա մայից բոլոր հարևան
ե րկրներն էլ կարող են հայտնվել հարվածի տակ: Այդ հար ցը
չի կարող չանհանգստաց նել տարածաշր ջանի ե րկրներին, այդ
թվում նաև մեզ: Իրանի հարավային հարևան նե րը, որոնք լավ
հա րաբերություններ ունեն ԱՄՆ–ի հետ, այս մասին վաղուց
են մտածել: Պատահական չէ ին Սաու դյան Արա բիայի կողմից ամե րիկյան ՀՕՊ և հակահր թիռային պաշտպանու թյան
մեծաքանակ Patriot և THAAD համալիրնե րի ձեռքբերում ները:
Այս համատեքստում է նաև հարկա վոր դիտար կել Ադր բեջանի
կողմից երկու՝ «С–300 ПМУ–2» համալիրների ձեռքբե րու մը:
Սա կայն ամե նահե տաքր քի րը Ռուսաս տանի և Միջինասի ական ե րկրների քայլերն են: ՌԴ–ն ակտիվորեն ու ժեղաց նում
է իր կասպի ական նավատորմը, այդ քայլե րին են դաս վում
նման փակ ծովի համար բավականին հզոր և մեծ «Татарстан»
և «Дагестан» հրթի ռային նավե րի ներմուծու մը: Կասպից ծովի
հա մար չափա զանց հզոր է նաև ափամերձ պաշտպանու թյան
«Бастион» համակար գը, որի «Яхонт» հականավային հրթիռնե րը կարող են արձակվել ողջ ծովի երկայնքով ու լայնքով:
Հա տուկ նշենք, որ նման հրթիռային համակար գերի կա րիք
Ռուսաստա նը շատ տե ղերում ունի, սակայն դրանք շատ սակավ են: Ոչ մի ծովում կամ օվկի անո սում ռու սական նավատոր մերը նորագույն զենքե րի նման քա նակ չեն ստա նում:
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Հե տաքրքիր են նաև 2011 թ. սեպտեմ բերին ՌԴ–ի, Ղազախստանի, Տաջիկս տանի և Ղրղըզստանի կողմից անցկացված
համատեղ «Центр–2011» զորավար ժություն ները: Այս զորավար ժությունների ժամանակ հետ մղվեց մերձկասպյան հարավարևել յան հատվածի վրա պայ մանական հակառակորդի ծովային և ցամաքային հարձակու մը: ՌԴ–ն զգուշանում է
Իրանի շուրջ ստեղծված իրադրությունից և դաշնակիցների
հետ միասին պատրաստվում է անցանկալի զարգա ցում ների, իսկ Իրանը չի թաքցնում, որ պատերազ մի դեպքում կարող է դի մել կտրուկ քայ լե րի և զգալի որեն ապակայունացնել
տարածաշր ջանը: Երբ բոլո րը նշում են, որ Իրանին հաղ թելը
հեշտ չէ, իհար կե, խոսքը նոր սերնդի արագ պատերազմ ներին դիմա կայելու մասին չէ: Սակայն Իրանը շատ մեծ ներուժ
ունի՝ խառնե լու աշխար հի հզորնե րի խաղա քարտե րը:
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