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ԽՄ ԲԱԳ ՐԻ ԿՈՂ ՄԻՑ

  
Մեր ձա վոր և Մի ջին Ար ևել քի ե րկր նե րի ար դի պատ մու թյան, 

ներ քին և ար տա քին քա ղա քա կա նու թյան ու սում նա սի րու թյու նը 
տաս նա մյակ նե ր շարունակ եղել է ՀՀ ԳԱԱ Ար ևե լա գի տու թյան 
ի նս տի տու տի հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե րի կար ևոր ո լոր-
տը: Ստեղծ վել է պատ կա ռե լի քա նակ կազ մող տա րաբ նույթ գրա-
կա նու թյուն, ձևա վոր վել են հա րուստ ա վան դույթ ներ: 

Այ սօր էլ ի նս տի տու տում աշ խա տում են մի շարք բարձ րա-
կարգ մաս նա գետ ներ, ո րոնք հա ջո ղու թյամբ շա րու նա կում են ՀՀ 
հա րա կից ե րկր նե րի ժա մա նա կա կից քա ղա քա կա նու թյան հա-
մա կող մա նի հե տա զո տու մը: Նրանց աշ խա տու թյուն նե րը հիմք 
են հանդիսանալու սույն մա տե նա շա րի հա մար: Ան տա րա կույս, 
կհրա վիր վեն նաև մաս նա գետ ներ ի նչ պես Հա յաս տա նի այլ գի-
տա կան կենտ րոն նե րից, այն պես էլ ար տերկ րից: 

Հե տա գա յում նա խա տես վում է ը նդ լայ նել հրա տա րակ վող հե-
տա զո տու թյուն նե րի և՛ աշ խար հագ րա կան շր ջա նակ նե րը, և՛ ար-
ծարծ վող խն դիր նե րի ու թե մա նե րի ը նդ գր կու մը, ին չը հնա րա վո-
րու թյուն կտա դի տար կելու և վեր լու ծելու գոր ծըն թաց նե րը եվ րա-
սի ա կան հա մա տեքս տում եր ևա նա կենտ րոն տե սան կյու նից:  
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 Ներ կա յում շատ է խոս վում ի րա նաա մե րի կյան կամ ի րա նաիս-
րայե լա կան հա վա նա կան բախ ման մա սին: Նման պա տե րազ մը 
չի բա ցառ վում: Շա տե րին է հե տաքրք րում ռազ մա կան պո տեն-
ցիալ նե րի հա մե մա տու թյու նը և հա վա նա կան սցե նար նե րի զար-
գա ցու մը, ե թե լի նեն մար տա կան գոր ծո ղու թյուն ներ: Ի հար կե, 
ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի որ ևէ սցե նա րի զար գա ցու մը 
կան խա տե սե լը շատ դժ վար և ան շնոր հա կալ գործ է, սա կայն պո-
տեն ցի ալ նե րի ո րո շա կի հա մե մա տու թյուն ա նել հնա րա վոր է: 

Ե թե լի նի նման պա տե րազմ, այն, ա մե նայն հա վա նա կա նու-
թյամբ, կլի նի օ դա ծո վային մաս սա յա կան հար ված ների ձևով, 
ի նչ պի սին մենք ա կա նա տես ե նք լի նում հիմ նա կա նում Ա ՄՆ–ի 
կող մից վեր ջին 20 տա րում: Ցա մա քային ու ժե րի մաս նակ ցու թյու-
նը նման մար տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րին կա րող է լի նել խիստ 
սահ մա նա փակ, հիմ նա կա նում ո րոշ հա տուկ ստո րա բա ժա նում-
նե րի գոր ծո ղու թյուն ներ: Ե թե հաշ վի առ նենք, որ այս տեղ գլ խա-
վոր խն դիր նե րից մե կը լի նե լու է Հոր մու զի նե ղու ցի փա կու մը, 
չեն բա ցառ վում ո րո շա կի հա տուկ գոր ծո ղու թյուն ներ, ի նչ պի սիք 
ե ղան «Prime Chance», «Praying Mantis» և այլ գոր ծո ղու թյուն նե րը 
1987–1989 թթ., ե րբ ա մե րի կյան հա տուկ ջո կա տային նե րը, նա-
վա տոր մի և օ դու ժի հա տուկ կան խար գե լիչ հար ված նե րով մեծ 
վնաս պատ ճա ռե ցին Ի րա նին, Հոր մու զի նե ղու ցի շր ջա նում գրա-
վե ցին նա վթա հան ման աշ տա րակը և այլն1: 

Փոր ձենք հաս կա նալ, թե ի նչ ռազ մա կան նե րուժ ու նի Ի րա-

1   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 հա վա նա կան պա տե րազ մի հա մար: Ի նչ պես նշե-
ցինք, նման պա տե րազ մի մեջ հիմ նա կա նում ներգ րավ վում 
են օ դու ժը, ծո վու ժը, ՀՕՊ զոր քե րը, լայն կի րա ռու թյուն են 
գտ նում հա տուկ գոր ծո ղու թյուն նե րը, ՌԷՊ ու ժե րը և կա պը, 
շատ է կար ևոր վում հե տա խու զու թյու նը: Այլ զո րա տե սակ նե-
րի ներգ րավ վա ծու թյու նը կրում է խիստ սա հ մա նա փակ բնույթ 
կամ իս պառ բա ցա կա յում է: Ի րա նն ու նի մոտ 350 մի ա վոր 
МиГ–29, Су–24, F–4, F–5, F–14, F–7 և այլ տե սա կի մար տա-
կան ի նք նա թիռ ներ2, ո րոնք, սա կայն, ար դեն ժա մա նա կա-
կից հա մար վել չեն կա րող, ի սկ ա մե րի կյան ի նք նա թիռ նե րը, 
ո րոնք քա նա կով ը նդ հա նու րի կե սից ա վե լին են, բա վա կա նին 
հնա ցած են և տեխ նի կա կան ո րո շա կի խն դիր ներ ու նեն: Չի 
բա ցառ վում նաև դրանց հա տուկ խա փա նու մը ար տադ րող 
ե րկ րի կող մից: Դրան հա կա ռակ՝ մի այն Իս րայելն ու նի մոտ 
360 միա վոր բարձ րա կարգ F–15, F–16 տե սա կի կոր ծա նիչ-
ներ, ո րոնք հի ա նա լի տեխ նի կա կան վի ճա կում են, և, առ հա-
սա րակ, իս րայե լա կան օ դու ժը աշ խար հում ա ռա ջին տե ղում 
է իր մար տա կան փոր ձով և պատ րաս տու թյամբ: Ի րա նա կան 
օ դու ժը տեխ նի կա պես գրե թե ի վի ճա կի չէ հար վա ծելու Իս-
րայե լին, քա նի որ և՛ տեխ նի կա կան, և՛ կազ մա կերպ չա կան, 
և՛ մաս նա գի տա կան լուրջ խն դիր ներ կան: Այն դեպ քում, ե րբ 
իս րայե լա կան օ դու ժի հա մար սա մեծ խն դիր չէ: Մինչև 1500 
կմ շա ռավ ղով, ին չը կազ մում է Իս րայե լից Ի րա նի տա րած քի 
խոր քե րը, իս րայե լա կան օ դու ժը կա րող է գերճշգ րիտ հար-
ված ներ հասց նել Ի րա նին: Տեխ նի կա կան խն դիր նե րից զատ, 
Ի րա նի հա մար ան հաղ թա հա րե լի են նաև հար ևան ոչ բա րե-
կամ ե րկր նե րի`  Սաու դյան Ա րա բի այի, Հոր դա նա նի, Բահ րեյ-
նի տա րածք նե րը: Այն դեպ քում, ե րբ Իս րայե լին այս ե րկր նե-
րը կա րող են օ դային տա րածք տրա մադ րել: Ի հար կե, այս տեղ 
կար ևոր դեր ու նի նաև ՀՕՊ–ը, ո րը, սա կայն, այն քան էլ հզոր 
չէ Ի րա նի դեպ քում: Ճիշտ է, ի րա նա կան բա նա կում կան սա-
կա վա թիվ ռու սա կան և չի նա կան հա մե մա տա բար ժա մա նա-
կա կից հա մար վող զե նի թահր թի ռային հա մա լիր ներ, ի նչ պի-
սիք են С–300–ի չի նա կան տար բե րա կը կամ Тор–ը3, սա կայն 
դրանք, ի նչ պես նշե ցինք, սա կա վա թիվ են, բա ցի դրա նից էլ, 

2 The Military Balance 2010, IISS, Nuffi  eld Press, p. 253.
3  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 րայե լա կան ՌՕՈւ–ն դրանց հետ պայ քա րի փայ լուն փորձ 
ունի, ին չը ա պա ցուց վեց նաև իս րայե լա հու նա կան զո րա վար-
ժու թյուն նե րի ժա մա նակ, ե րբ իս րայե լա կան ՌՕՈւ–ն, հիմ նա-
կա նում շնոր հիվ ՌԷՊ–ի և հմուտ ղե կա վար ման, հաղ թա հա-
րում էր հենց նույն հա մա լիր նե րի պաշտ պա նու թյու նը4: Ի հար-
կե, ո րո շա կի կո րուստ ներ կա րող են լի նել: Կար ծում ե նք, ա վե-
լորդ է ար դեն նշել, որ ի րա նա կան բա նա կը լր ջո րեն զի ջում 
է իս րայե լա կա նին ՌԷՊ–ի մա կար դա կով, հե տա խու զու թյան, 
ղե կա վար ման հա մա կար գե րով և այլն: Իս րայե լի հա մար այս-
տեղ գլ խա վոր խն դի րը կա րող է լի նել գերճշգ րիտ մի ջոց նե րի 
պա կա սու թյու նը: Նման դեպ քե րում ա ռաջ նային ո չն չաց ման 
են են թա կա օ դա նա վա կա յան նե րը, մի ջու կային օբյեկտ նե րը, 
կա պի, տրանս պոր տի կար ևոր հան գույց նե րը և ղե կա վար ման 
կե տե րը: Ի րա նի տա րած քում կե տային հար ված նե րին են թա-
կա կա րող են լի նել նման ա վե լի քան 100 կար ևո րա գույն թի-
րախ ներ, ո րոնց ան հրա ժեշտ կլի նի հասց նել մի քա նի հար-
ված ներ. ը նդ հա նուր ա վե լի քան 2000 մար տա կան թռիչք, 
ո րից 500–600–ը՝ հար վա ծային նպա տա կով: Դրանց հա մար 
ան հրա ժեշտ կլի նեն ոչ պա կաս քան 500 մի ա վոր ժա մա նա-
կա կից օդ–եր կիր տե սա կի հր թիռ ներ, ո րոնք թան կար ժեք են: 
Ը նդ ո րում՝ եր բեմն նման թի րախ նե րը կա րող են լի նել խո րը 
գետ նի տակ, նման նշա նա կե տե րի ո չն չաց ման հա մար Իս-
րայե լն ան հրա ժեշտ մի ջոց ներ չու նի: Այս տեղ Իս րայե լն ա ռանց 
Ա ՄՆ–ի օգ նու թյան դժ վար թե գոր ծը գլուխ բե րի: Այ սինքն՝ իս-
րայե լա–ի րա նա կան օ դուժ նե րի հա մե մա տու թյու նը փաս տում 
է, որ Ի րա նը այս տեղ կա րող է պար տու թյուն կրել: Ծո վու ժն 
այս դեպ քում կար ևոր գոր ծոն չէ և գրե թե մեծ դեր չի կա րող 
խա ղալ: Ի հար կե, այս տեղ ի հայտ է գա լիս Ի րա նի գլ խա վոր 
խա ղա քար տը` բա լիս տիկ հր թիռ նե րը, ո րոնք եր կար տա րի ներ 
է հա տուկ ստեղծ վում են Իս րայե լին հաս նե լու հա մար: Սա կայն 
տե ղե կաց նենք, որ այս տեղ ևս մեծ ա ռա ջըն թաց չկա: Ի րա-
նյան « Շա հաբ–3» դա սի բա լիս տիկ հր թիռ նե րը, ո րոնք կա րող 
են հաս նել Իս րայե լի տա րածք, քա նա կով շատ չեն (խոս վում 
է մինչև 5 տաս նյա կի մա սին5), տեխ նի  կա պես մեծ հու սա լի ու-
թյուն չու նեն, ի սկ ոչ մի ջու կային մար տա կան 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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գերճշգ րիտ չէ: Այ սինքն, ե թե ան գամ դրանք ար ձակ վեն, մաս-
սա յա կան չեն լի նե լու, ար ձա կու մից հե տո ոչ բո լո րը կա րող են 
տեղ հաս նել, հաս նե լուց կա րող են մեծ շե ղում ներ ու նե նալ, 
ի սկ հար վա ծե լուց էլ մեծ վնաս ներ չեն պատ ճա ռի: Այս տեղ 
ար դեն մի քա նի տաս նյակ մարդ կանց մա հը ո չինչ չի փո խի: 
Այս «ե թե նե րի» շար քին ա վե լաց նենք նաև որ Իս րայե լն այ սօր 
միակ պե տու թյունն է աշ խար հում ո րի տա րած քը լի ո վին փակ-
ված է հա կահր թի ռային պաշտ պա նու թյամբ, այ սինքն ի րա նա-
կան տեղ հա սած հր թիռ նե րի մե ծա մաս նու թյու նը նաև կա րող 
է խոց վել մինչև 30 կմ բարձ րու թյան և 100 կմ հե ռա վո րու թյան 
վրա: Նրանք ի վի ճա կի են խո ցել մինչև հա րյուր հր թիռ ներ, 
ո րոնց կա րող են հայտ նա բե րել ար դեն ար ձակ ման պա հից: 

Ե թե պա տե րազ մի դրո շա կա կի րը լի նի Ա ՄՆ–ն, ա պա պայ-
ման նե րը լի ո վին կփոխ վեն: Ա մեն ի նչ ա վե լի վատ ըն թացք կու-
նե նա Ի րա նի հա մար: Ա մե րի կյան նա վա տոր մը տա րա ծա շրջա-
նում կա րող է կու տա կել 5–րդ և 6–րդ նա վա տոր մի մինչև 4–5 
ա վի ա կի րային խումբ, ո րը նշա նա կում է մոտ 400 մար տա կան 
թռ չող սարք և մոտ 50–60 տա րա տե սակ ժա մա նա կա կից նավ, 
ո րոնց վրա կա րող են լի նել նաև մինչև 1000–1200 «BGM–109 
Tomahawk» տե սա կի թևա վոր հր թիռ ներ: Ա ՄՆ–ն տա րա ծա-
շրջա նի շատ ե րկր նե րում ու նի ռազ մա բա զա ներ: Բահ րեյ նում 
է գտն վում ա մե րի կյան 5–րդ նա վա տոր մի գլ խա վոր կա յա նա-
տե ղը, Սաու դյան Ա րա բի ա յում է գտն վում օ դա տի ե զե րա կան 
ռազ մա գոր ծո ղու թյուն նե րի տա րա ծաշր ջա նային կա ռա վար ման 
կենտ րո նը: Այս բա զա նե րում Ա ՄՆ–ն կա րող է ա ռա վե լա գույ նը 
48 ժա մում կու տա կել մինչև 2000 մար տա կան ի նք նա թիռ ներ 
և նույն քան թևա վոր հր թիռ ներ: Էլ չենք նշում ա մե րի կյան В–1, 
В–2 և В–52 ռմա բա կո ծիչ նե րի մա սին, ո րոնք հար ված նե րին կա-
րող են մաս նակ ցել Ա ՄՆ–ից կամ Հնդ կա կան օվ կի ա նո սի Դի ե-
գո–Գար սի ա ռազ մա բա զայից: Ա ՄՆ–ին այս գոր ծո ղու թյուն նե-
րի ժա մա նակ կա րող են մի ա նալ նաև այլ դաշ նա կից ներ, ին չից 
հա րա բե րակ ցու թյու նը շատ չի փոխ վի: Նման ու ժե րի հա մար 
ար դեն ի րա նա կան մոտ 100 կար ևո րա գույն թի րախ նե րը կխոց-
վեն ա վե լի հեշ տու թյամբ: Խն դիր չեն լի նի նաև խո րը գետ նի 
տակ տե ղա կայ ված բա զա նե րը, ո րոնք ռմ բա կոծ վում են հա-
տուկ խոր քային և գեր ծանր ռումբ ե րով: Ի րա նը տե սա կա նո րեն 
Հոր մու զի նե ղու ցը փա կե լու հնա րա վո րու թյուն ու նի, սա կայն 
ե թե հաշ վի առ նենք, որ ա մե րի կյան նա վա տոր մն ար դեն այս-
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տեղ ներ կա յու թյուն ու նի, դա գրե թե ան հնար է: Ո րոշ փոր ձա-
գետ ներ պն դում են, որ ա մե րի կյան «Nimitz» դա սի ա վի ա կիր-
նե րն ի րենց մոտ 300 մ եր կա րու թյամբ մեծ են և նման փոքր 
նե ղու ցում խու սա նավել չեն կա րող, հետ ևա բար սահ մա նա փակ 
գոր ծո ղու թյուն նե րի են ըն դու նակ: Սա չի հա մա պա տաս խա նում 
ի րա կա նու թյանը. նախ Հոր մու զի նե ղու ցը բա վա կա նին մեծ է, 
հե տո նման նա վե րը հիմ նա կա նում շարժ վե լու կա րիք չու նեն, 
ի սկ ուղեկ ցող նա վե րը` հա ծա նա վե րը, ա կա նա կիր նե րը, ֆրե-
գատ նե րը և սու զա նա վե րը, քա նա կա կան և տեխ նի կա կան այն-
պի սի գե րա զան ցու թյուն կա րող են ա պա հո վել, որ ի րա նա կան 
նա վա տոր մի գոր ծո ղու թյուն նե րը, մեղմ ա սած, կչե զո քաց վեն: 
Խոս վում է նաև ի րա նա կան սու զա նա վե րով ա մե րի կյան ա վի ա-
կիր նե րը խոր տա կե լու մա սին: Ան գամ 533 մմ–ոց տոր պեդ նե րի 
մի քա նի հար ված նե րով նման նա վե րին հնա րա վոր չէ խոր տա-
կել6: Մենք չն շե ցինք, որ միև նույնն է, այս տեղ ևս գլ խա վոր դե-
րա կա տա րն օ դուժն է լի նե լու, ի սկ տվյալ դեպ քում հա մե մա տու-
թյուն նե րն ա վել որդ են: 

Ի հար կե, նման ու ժե րով օ դա ծո վային հար ված նե րին Ի րա նն 
ա դեկ վատ ո չինչ գրե թե չի կա րող հա կադ րել, այդ պես է ե ղել Ի րա-
քում, Աֆ ղանս տա նում, Հա րավս լա վի ա յում և այլն: Նման գոր ծո-
ղու թյուն նե րը կա րող են տևել մի քա նի օր վա նից մինչև մեկ–եր-
կու ա միս: Սա կայն ա ռա ջին ան գամ այս կայ ծակ նային ու ճշգ րիտ 
հար ված նե րը կա րող են վե րա ճել այլ պա տե րազ մի, ո րը, ան կախ 
Ա ՄՆ–ի կամ Իս րայե լի կամ քից, կտե ղա փոխ վի տա րածա չա փա-
կան այլ հար թու թյուն ներ: 

Պա տաս խան գոր ծո ղու թյուն նե րը կա րող են լի նել շատ ցա-
վոտ տա րա ծաշր ջա նի, ի նչ պես նաև հա մաշ խար հային տն տե սու-
թյան հա մար: Ե թե Իս րայե լին մաս սա յա կան հր թի ռային հար ված 
հասց նե լը դժ վար խն դիր է, ա պա ան մի ջա կան հար ևան ե րկր նե-
րին նման հար ված հասց նե լը մեծ բար դու թյուն չէ, քա նի որ Ի րա-
նը ու նի մինչև 500 կմ հե ռա հա րու թյան «Շա հաբ–2» և այլ հր թիռ-
նե րի մեծ քա նակ7: Մենք ար դեն նշել ե նք, որ Ի րա նը ի վի ճա կի 
է լր ջո րեն նպաս տելու սա ռեց ված կամ նոր տե ղային խնդիր նե-
րի վերսկսմա նը (Քր դա կան խն դիր, Ար ցա խյան հիմ նախն դիր և 

6  Чем похожи камикадзе и П–700 “Гранит”?, 30. 01. 2012, http://topwar.ru/10606–
chem–pohozhi–kamikadze–i–p–700–granit.html.

7  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): Սա կայն ա մեն ի նչ կա րող է լի նել շատ ա վե լի ծանր: Մաս-
նա վո րա պես պետք է հաշ վի առ նենք, որ Ի րա քը, Պա կիս տա նը 
և Աֆ ղանս տա նը մեծ սահ ման ներ ու նեն Ի րա նի հետ: Չի բա-
ցառ վում, որ այդ ե րկր նե րում Ի րա նի ան մի ջա կան ներգ րավ վա-
ծու թյամբ սկս վեն մե ծա ծա վալ մար տա կան գոր ծո ղու թյուն ներ, 
ան գամ կա րող է լի նել ի րա նա կան բա նա կի ներ խու ժում: Չմո ռա-
նանք, որ բա նա կն ա ռաջ նային ռե զեր վի հետ մի ա սին կազ մում է 
մոտ 1 մլն զորք, ի սկ Բա սիջ և այլ ստո րա բա ժա նում նե րում կան 
տաս նյակ հա զա րա վոր նվի րյալ մա հա պարտ ներ: Պայ թյուն նե-
րի մի ջոցով մա հա պարտ նե րը կա րող են ա պա կա յու նաց նել ո ղջ 
տա րա ծաշր ջա նը, որ տեղ կենտ րո նացած է աշ խար հի նավ թա-
գա զային պա շար նե րի զգա լի մա սը: Հոր մու զի նե ղու ցում Ի րա նի 
հա մար ռազ մա կան տե սան կյու նից ա մե նաանն պաստ գոր ծո ղու-
թյուն ներն ան գամ դա դա րեց նե լու են նավ թա հա նու մը այդ տա-
րած քով: Պա տե րազ մը նաև կա րող է վե րած վել մե ծա գույն է կո լո-
գի ա կան ա ղե տի. նման փորձ ար դեն կա: 

Այս պա տե րազ մի դեպ քում ա կա մայից բո լոր հար ևան 
ե րկրներն էլ կա րող են հայտն վել հար վա ծի տակ: Այդ հար ցը 
չի կա րող չան հանգս տաց նել տա րա ծաշր ջա նի ե րկր նե րին, այդ 
թվում նաև մեզ: Ի րա նի հա րա վային հար ևան նե րը, ո րոնք լավ 
հա րա բե րու թյուն ներ ու նեն Ա ՄՆ–ի հետ, այս մա սին վա ղուց 
են մտա ծել: Պա տա հա կան չէ ին Սաու դյան Ա րա բի այի կող-
մից ա մե րի կյան ՀՕՊ և հա կահր թի ռային պաշտ պա նու թյան 
մե ծա քա նակ Patriot և THAAD հա մա լիր նե րի ձեռք բե րում նե րը: 
Այս հա մա տեքս տում է նաև հար կա վոր դի տար կել Ա դր բե ջա նի 
կող մից եր կու՝ «С–300 ПМУ–2» հա մա լիր նե րի ձեռք բե րու մը: 
Սա կայն ա մե նա հե տաքր քի րը Ռու սաս տա նի և Մի ջինա սի ա-
կան ե րկր նե րի քայ լերն են: ՌԴ–ն ակ տի վո րեն ու ժե ղաց նում 
է իր կաս պի ա կան նա վա տոր մը, այդ քայ լե րին են դաս վում 
նման փակ ծո վի հա մար բա վա կա նին հզոր և մեծ «Татарстан» 
և «Дагестан» հր թի ռային նա վե րի ներ մու ծու մը: Կաս պից ծո վի 
հա մար չա փա զանց հզոր է նաև ա փա մերձ պաշտ պա նու թյան 
«Бастион» հա մա կար գը, ո րի «Яхонт» հա կա նա վային հր թիռ-
նե րը կա րող են ար ձակ վել ո ղջ ծո վի եր կայն քով ու լայն քով: 
Հա տուկ նշենք, որ նման հր թի ռային հա մա կար գե րի կա րիք 
Ռու սաս տա նը շատ տե ղե րում ու նի, սա կայն դրանք շատ սա-
կավ են: Ոչ մի ծո վում կամ օվ կի ա նո սում ռու սա կան նա վա-
տոր մե րը նո րա գույն զեն քե րի նման քա նակ չեն ստա նում: 
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Հե տաքր քիր են նաև 2011 թ. սեպ տեմ բե րին ՌԴ–ի, Ղա զախս-
տա նի, Տա ջիկս տա նի և Ղրղըզս տա նի կող մից ան ցկաց ված 
հա մա տեղ «Центр–2011» զո րա վար ժու թյուն նե րը: Այս զո րա-
վար ժու թյուն նե րի ժա մա նակ հետ մղ վեց մերձ կաս պյան հա-
րավար ևե լ յան հատ վա ծի վրա պայ մա նա կան հա կա ռա կոր-
դի ծո վային և ցա մա քային հար ձա կու մը: ՌԴ–ն զգու շա նում է 
Ի րա նի շուրջ ստեղծ ված ի րադ րու թյու նից և դաշ նա կից նե րի 
հետ մի ա սին պատ րաստ վում է ան ցան կա լի զար գա ցում նե-
րի, ի սկ Ի րա նը չի թաքց նում, որ պա տե րազ մի դեպ քում կա-
րող է դի մել կտ րուկ քայ լե րի և զգա լի ո րեն ա պա կա յու նաց նել 
տա րա ծաշր ջա նը: Ե րբ բո լո րը նշում են, որ Ի րա նին հաղ թե լը 
հեշտ չէ, ի հար կե, խոս քը նոր սերն դի ա րագ պա տե րազմ նե-
րին դի մա կայե լու մա սին չէ: Սա կայն Ի րա նը շատ մեծ նե րուժ 
ու նի՝ խառ նե լու աշ խար հի հզոր նե րի խա ղա քար տե րը: 
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