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У статті розглядаються історичні передумови, сучасний стан і перспективи створення
ядерної зброї в регіоні Близького Сходу. Особлива увага приділяється ядерним програмам
Ірану та Ізраїлю як державам-антагоністам, що найближче підійшли до створення ядерної
зброї. Аналізуються перспективи впливу ядерних програм на двосторонні відносини та безпеку
в регіоні, а також можливості регіонального конфлікту з використанням зброї масового
знищення.
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Актуальність теми дослідження зумовлена необхідністю переосмислення ролі ядерної
зброї в регіоні Близького Сходу. Як свідчить історія локальний і регіональний конфлікт дуже
часто може вийти на вищий міжнародний рівень, досягаючи глобального масштабу. Проблема
ядерного паритету в регіоні досить болюча, оскільки йдеться про співіснування двох систем,
двох світів, що позиціонують себе як держави-антагоністи. Загроза ядерних ударів у регіоні
виступає досить реалістичною, зважаючи на різкі заяви та дії обох учасників протистояння,
тому аналіз ядерних програм обох держав є вкрай необхідним.

Об’єктом дослідження виступає система безпеки в регіоні Близького Сходу, що може
порушитися двома основними учасниками Іраном та Ізраїлем через загрозу використання
ядерної зброї.

Предметом дослідження є сучасний стан і перспективи розробки ядерних програм
держав, що можуть дестабілізувати ситуацію в регіоні та вплинути на глобальний рівень
міжнародних відносин.

Завданнями статті є простежити історичні етапи становлення ядерних програм Ірану та
Ізраїлю, визначити реальний стан розробки ядерної зброї, проаналізувати зміни в регіональній
системі міжнародних відносин після розпаду біполярної системи, визначити загрози та
можливості використання ядерної зброї обома державами.

Проблему ірансько-ізраїльського протистояння досліджують як вітчизняні та зарубіжні
фахівці. Зокрема, Парахонський Б.О., Захарченко А.М., Яворська Г.М., Рукомеда Р.М., Кушнір
Д.В., Сіновець П.А., Салієв А.Л., Koch A., Wolf J.

Ядерна програма Ізраїлю. Історія заснування єврейської держави свідчить, що ядерний
чинник з моменту його появи відігравав надзвичайно важливу роль у збереженні Ізраїлю в
оточенні ворожих мусульманських країн. Ізраїль – єдиний, хто на Близькому Сході має ядерну
зброю. Його ядерна програма розпочалась у 1952 р., коли було створено Ізраїльську комісію з
ядерної енергії (ІКЯЕ). Запрошені французи та місцеві фахівці таємно побудували в місті
Дімоні (Південний Ізраїль) 24-мегаватний реактор. Водночас Ізраїль розпочав геологічну
розвідку урану в пустелі Негев і його запаси було знайдено.

1953 р. ізраїльські дослідники вдосконалили процес вилучення урану і новий метод
отримання важкої води, що розширило внутрішні можливості виробництва ключових ядерних
компонентів. Невдовзі, у 1956 р., Франція та Ізраїль уклали секретну угоду про будівництво
ядерного реактора в пустелі Негев. Динаміка розвитку ядерної програми Ізраїлю поступово
набирала обертів. Реальною причиною була необхідність захисту всіма доступними засобами
цієї порівняно невеликої держави від могутніших сусідів на Близькому Сході.

1958 р. будівництво ізраїльського ядерного реактора виявили американські літаки-
розвідники Б-2. Спочатку Ізраїль заявив, що це – текстильна фабрика, потім – металургійний
дослідний комплекс. Лише через два роки американці чітко визначили комплекс як ядерний
реактор, і ЦРУ заявило, що це частина програми створення ядерної зброї. Цей факт засвідчено
документах національного архіву у Вашингтоні. Приховувати свою військову ядерну програму
Ізраїль уже не міг, утім, і не було такої потреби.



У грудні 1960 р. ізраїльський прем’єр-міністр Бен Гуріон повідомив ізраїльському
парламенту про будівництво ядерного реактора, підкресливши винятково мирну його
спрямованість. Це був перший і останній раз, коли ізраїльський лідер зробив публічну заяву
про комплекс у Дімоні, вказує в книжці «Ізраїль і бомба» ізраїльсько-американський учений
Авнер Коен. Публічно визнали цей факт не відразу, оскільки, на думку американських
фахівців з ядерних озброєнь, котрі відвідали реактор у Дімоні, ізраїльтяни в масовому порядку
застосовували секретні заходи, зокрема, встановлення несправжніх панелей керування і
приховування тунелів, що вели в деякі частини споруди.

1965 р. Ізраїль отримав перший плутоній і того ж року разом з Францією розробив власну
ракету «Ієрихон». Настав час використовувати ядерний чинник з політичною метою [3].

За повідомленням Федерації американських учених, упродовж Шестиденної війни 1967
р., коли Ізраїль уже мав дві ядерні бомби, прем’єр-міністр країни Леві Ешкол наказав
застосувати нову зброю у випадку, якщо в ній буде потреба. На щастя, справа до цього не
дійшла. У війні Йом Кіппура 1973 р., коли Єгипет і Сирія атакували позиції Ізраїлю на Сінаї та
Голанських висотах, ізраїльське керівництво було готове, за свідченням Федерації
американських учених, використати тринадцять 20-кілотонних атомних бомб у випадку, якщо
Ізраїль почне програвати війну.

Ці розрахунки ізраїльського керівництва доводять, що ядерна програма Ізраїлю
передбачала створити «зброю останньої надії». Якщо Ізраїль опинився б у ситуації програшу
війни з мусульманськими країнами, то через використання свого ядерного арсеналу він міг би
змінити хід воєнних дій на свою користь. Але така тактика спрацьовувала лише в умовах
відсутності зброї масового ураження в ізраїльських противників. Саме цим пояснюється та
впертість, з якою Ізраїль не дає своїм суперникам розвивати, насамперед, власні ядерні
програми. Якщо гіпотетично уявити, що суперник Ізраїлю мав би зброю масового ураження,
передусім ядерну, то у випадку ізраїльського ядерного удару був би завданий удар помсти у
відповідь. Для такої невеличкої країни, як Ізраїль, це означало б повне знищення. Тому всі
ізраїльські уряди після отримання країною ядерної зброї роблять усе можливе і неможливе для
недопущення розвитку ядерних програм у своїх найближчих суперників.

Паралельно з боротьбою проти ядерних програм сусідніх мусульманських держав Ізраїль
використовував зовнішню допомогу для посилення власної. Так, 1975 р. Сполучені Штати
Америки надали Ізраїлю ракети Лансе, спроможні переносити ядерну зброю.

Допомога США та інших держав супроводжувалася суворим режимом секретності
всередині країни щодо ядерної програми. Найяскравіше це проявилося в історії Мордехая
Вануну. У 1986 р. вийшла стаття, у якій колишній працівник заводу в Дімоні М. Вануну
детально описав ізраїльську програму створення ядерної зброї. Розповідь супроводжувалася
діаграмами і фотознімками, зробленими на території комплексу, де, за його словами, було
отримано достатньо плутонію для створення 100 ядерних бомб. Для приховування цієї
діяльності від американських інспекторів побудували фальшивий мур, за котрим сховали
ліфти, що занурювалися на шість поверхів під землю, де оброблявся плутоній і компоненти
бомб. Невдовзі після публікації статті жінка-агент ізраїльських спецслужб виманила Вануну з
Лондона до Рима, де його викрали і привезли до Ізраїлю, щоб під час таємного судового
процесу звинуватити в державній зраді й засудити на 18 років позбавлення волі. Отже, Ізраїль
дав усім своїм громадянам зрозуміти, що може трапитися при витоку інформації про ядерні
сили країни.

Згодом, 1987 року, ізраїльський уряд провів успішні випробування ракети «Ієрихон-П».
Крилаті ракети «Ієрихон-ІІ» ізраїльські вчені модифікували таким чином, що став можливий
їхній запуск з ядерними боєголовками із субмарин. Щоб остаточно розставити всі крапки над
«і», у 2000 р. в Індійському океані відбулися перші ізраїльські випробування запуску ракет з
підводних човнів. Ізраїль став єдиною ядерною державою на Близькому Сході, котра отримала
змогу запускати ракети з ядерними боєголовками з установок, розміщених на землі, у морі і
повітрі, що непрямо підтвердили представники ізраїльських державних установ і спеціалісти
Пентагону.

Нині офіційний Ізраїль не підтверджує, але й не спростовує наявність ядерної зброї. Як
держава Ізраїль не приєднався до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. За оцінками
незалежних експертів, в Ізраїлі, імовірно, дислоковано близько 120 крилатих ракет «Гарпун» і



від 100 до 200 досить потужних ядерних бомб. Ракета «Гарпун» вагою в 680 кг може
нести боєголовку вагою до 220 кг. Її радіус дії – не менше 110 км. Унаслідок реакції
близькосхідних країн на ізраїльську ядерну програму, зокрема, розвиток або наміри придбання
власної подібної зброї і модернізація ракет великої дальності, наземна ядерна зброя Ізраїлю
стала вразливою для атаки [3].

Як зазначають американські експерти, крім тактичної відповіді у вигляді недопущення
розвитку ядерних програм сусідів, на стратегічному рівні зроблено ставку на будівництво
субмарин з ядерною зброєю на борту.

У середині 1990-х років Ізраїль замовив Німеччині три спеціально сконструйовані
підводні човни класу «Дельфін», котрі доставили до країни у 1999–2000 роках. Ці дизельні
субмарини могли залишатись у морі до одного місяця. Обладнані вони американськими
ракетами «Гарпун», які можна запускати із субмарин, і, зазвичай, націлені проти надводних
об’єктів і підводних човнів противника. Ізраїльські інженери підігнали кількість ядерного
матеріалу під розмір боєголовки «Гарпун» і змінили систему наведення так, щоб ракети могли
вражати наземні цілі. Субмарини здатні відправляти ракети на поверхню в капсулах, що
вистрелюють з торпедного апарата. Тільки-но капсула досягає поверхні, її верхівка
розкривається і випускається ракета. Взагалі Ізраїль має право на 150 миль узбережжя
Середземного моря. У його водах постійно перебуває одна з трьох субмарин, що гарантує у
випадку атаки миттєвий удар у відповідь.

Про спроби вмонтувати на субмарини ядерні ракети вперше стало відомо 2002 р. з
матеріалів видання, котрі згодом були доповнені статтями газети «Вашингтон пост». У 2003 р.
в приватних бесідах з чиновниками Вашингтона і Тель-Авіва цю інформацію було остаточно
підтверджено.

Очевидно, зважаючи на секретність ізраїльської ядерної програми, витік інформації та
поступове її підтвердження були необхідними для переконання світу, передусім країн
Близького Сходу, у можливості Ізраїлю завдавати ядерні удари з моря, що стало істотним
аргументом і своєрідною страховкою для жорсткої політики уряду А. Шарона з
палестинського питання. До того ж США продали Ізраїлю винищувачі Б-15  і К-16, котрі
спроможні нести ядерні бомби і ракети.

Уже згадувані ракети «Ієрихон» та «Ієрихон-ІІ», які обладнані ядерними боєголовками,
зважаючи на супутникові знімки, розташовані переважно у вапняних печерах на південному
сході від Тель-Авіва, поблизу міста Захарія. Дальність польоту ракети «Ієрихон» – 660 км.
«Ієрихон-ІІ» може досягти цілі на відстані 1,5 тис. км. Ізраїль також володіє ракетою «Шавіт»,
котра початково призначалася для виведення супутників на космічну орбіту, але, за оцінками
американських експертів, може доставити атомну боєголовку вагою до 500 кг на відстань до
7800 км.

Відкрито Ізраїль ніколи не здійснював ядерних випробувань. Проте, на думку експертів,
ізраїльтяни могли використовувати комп’ютерні симуляції і частково проводити випробування
на звичайному матеріалі. Директор Вісконсинського проекту контролю за ядерною зброєю
Г.Мілхоллін зазначав, що «неядерні випробування не фіксують супутники та інші
моніторингові системи, а це дає змогу зробити багато чого у цілковитій таємниці, без ядерного
вибуху».

2 лютого 2000 р. Іссам Махул, один із 10 депутатів-арабів Кнесету, домігся за допомогою
вищого суду (на восьмий раз, оскільки перед цим він отримав сім відмов) того, що на порядок
денний внесли ядерне питання. Маючи депутатську недоторканність, він заявив: «Увесь світ
знає, що Ізраїль – це величезний склад ядерної, біологічної та хімічної зброї, що створює базу
для гонки озброєнь на Близькому Сході». Реакція була досить скандальною, ізраїльські
депутати відмовилися від обговорення цього питання.

На думку американського розвідувального співтовариства та експертів, ядерний арсенал
Ізраїлю посідає п’яте чи шосте місце у світі. Відповідно до Договору про нерозповсюдження
ядерної зброї мати її можуть лише п’ять країн: Велика Британія (185 одиниць ядерної зброї),
Росія (8232), США (7068), Китай (402) та Франція (348). Цю інформацію наводить
Стокгольмський міжнародний інститут дослідження світу. За оцінками його експертів, Ізраїль
володіє арсеналом ядерної зброї вдвічі більшим, аніж Індія та Пакистан.

Відкрито не підтверджуючи ядерні можливості країни, ізраїльські чиновники водночас



пообіцяли «не вкорінювати» ядерну зброю на Близькому Сході, це начебто означає, що
Ізраїль не завдаватиме ядерного удару першим. Ізраїльські урядовці підкреслюють, що іншим
державам не варто очікувати ядерного нападу з боку їхньої країни. Проте факт виняткового
володіння ядерною зброєю на Близькому Сході дозволяє Ізраїлю політично маневрувати і
відчувати безкарність, про що яскраво свідчить і зруйнування іракського ядерного реактора в
місті Осірак 1981 р., і бомбардування території Сирії, Лівану, не кажучи вже про дії щодо
Палестинської автономії.

Сполучені Штати Америки визнають статус Ізраїлю як ядерної держави з 1969 р. і відтоді
не намагаються змусити його підписати договір про нерозповсюдження ядерної зброї. У 1969
р. президент США Р. Ніксон уклав угоду з ізраїльським прем’єр-міністром Голдою Меїр:
Сполучені Штати Америки зобов’язалися призупинити свої інспекції й не розглядати ядерну
програму Ізраїлю, якщо той її не афішуватиме і відкрито не випробовуватиме зброю, зазначає
А. Коен у своїй книжці «Ізраїль і бомба».

За інформацією з джерел в американській адміністрації, США змирилися з ядерною
зброєю в Ізраїлі з тієї самої причини, що й у Великій Британії та Франції. Сполучені Штати
Америки не вважають Ізраїль загрозою для себе. Різнобічне сприяння США підтверджує й те,
що американські розвідслужби традиційно не згадують Ізраїль у своїх регулярних доповідях
Конгресу в переліку країн, які розробляють зброю масового ураження. Адміністрація Клінтона
свого часу навіть заборонила продаж деталізованих супутникових фото Ізраїлю, аби захистити
секретність ядерних комплексів цієї країни та інші важливі об’єкти. Водночас політика
адміністрації Буша, спрямована на позбавлення Ірану ядерного комплексу, намагання
арабських країн зробити Близький Схід без’ядерною зоною та політичний тиск ЄС на Ізраїль
обов’язково порушать питання ізраїльської ядерної зброї в найближчому майбутньому.

Використання Ізраїлем переваги у володінні ядерною зброєю останнім часом виявилось і
в погрозах Ірану щодо можливого превентивного удару по ядерних об’єктах на іранській
території. Так, за свідченнями німецьких джерел, в Ізраїлі розглядають питання про можливий
військовий превентивний удар по ядерних об’єктах Ірану. За матеріалами німецького видання,
керівництво Ізраїлю уважно стежить за ситуацією в Ірані, і якщо роботи на об’єктах матимуть
мілітаристський характер, буде видано наказ про їхнє знищення за допомогою авіації.
Спеціальний підрозділ «Моссаду» ще на початку 2004 р. отримав наказ підготувати детальний
план зі знищення іранських об’єктів. План розроблено і передано до військово-повітряних сил
Ізраїлю, котрим відведена головна роль у можливому завданні удару. Керівництву Ізраїлю
відомо про шість ядерних об’єктів Ірану, серед них і реактор у Бушері. Відповідно до
розробленого плану ізраїльські винищувачі Р-16, імовірно, завдаватимуть удари одночасно по
всіх шістьох об’єктах.

Маршрутів для подібної операції, за словами ізраїльських фахівців, є кілька.
Найбезпечніші – через Йорданію, яка підписала мир з Ізраїлем, та окупований американцями
Ірак. Теоретично літаки можуть полетіти також через Середземне море, Сирію і Туреччину. У
цьому контексті не виключено, що наліт ізраїльських ВПС на територію Сирії на початку 2004
р. виглядав як перевірка сирійського маршруту [3].

Ядерна програма Ірану налічує декілька десятиліть і має важливе міжнародне значення. Її
початок пов’язують з іменем іранського шаха Мухамеда Рези Пехлеві, який в атомній
енергетиці вбачав вирішення багатьох проблем питань для держави. Однією з них було
поліпшення енергетичного балансу, оскільки, незважаючи на значні запаси нафти та газу,
країна відчувала значний енергодефіцит. Крім того, приєднання Ірану до ядерного клубу
держав свідчило б про його розвиток, політичну й економічну силу. Проте найважливішою
проблемою залишалося питання безпеки. Міжнародна ситуація в Азії свідчила про
необхідність володіння інструментом впливу, який гарантував би територіальну цілісність, а
також забезпечив позиції регіонального лідера.

Ідеї іранського шаха практично відобразились у створенні в середині 50-х рр. ХХ ст.
Атомного центру Тегеранського університету. Розробки у сфері атомної енергетики мали
проводитися за допомогою США, з якими Іран у 1957 р. підписав Угоду про мирне
використання ядерної енергетики. Згідно з цим договором США зобов’язувалися постачати в
Іран ядерні установки та підготувати спеціалістів [12].

1974 р. була створена «Організація з атомної енергії Ірану», яка розробила план



будівництва двох десятків енергоблоків вартістю приблизно 30 млрд. дол. Програма була
погоджена на державному рівні, а також знайшла підтримку в таких іноземних партнерів, як
США, Франція та ФРН. У цей період Іран активно розпочав закуповувати ядерні реактори у
західних держав для будівництва АЕС в Бушері й Ахвазі. ФРН у 1975 р. розпочала
будівництво двох блоків на АЕС у Бушері. Відповідно до спільно розробленого плану, ядерну
програму передбачалося завершити в 1994 р. [5].

Планам створення атомної енергетики в Ірані ще в 70-х рр. ХХ ст. завадила Ісламська
революція 1979 р. Разом з ідеями ісламського домінування шиїтського спрямування соціальна
трансформація принесла і заперечення ядерної зброї. Релігійний лідер Ірану аятола Рухолла
Хомейні оголосив її антиісламською, що разом із виїздом іноземних спеціалістів, а також
іранців, що брали участь у будівництві ядерних об’єктів, надовго призупинили її розробку.

Становлення нового Ірану відбувалося зі значними політичними, економічними та
військовими потрясіннями. Ірано-іракська війна, що розпочалася в 1980 році і тривала вісім
років, змінила ставлення релігійних лідерів і політиків до ядерної зброї. Під час бойових дій
Ірак активно використовував дозволені й заборонені такі засоби, як ракетна та хімічна зброя.
Зовнішня загроза від країн регіону, значні матеріальні і людські втрати, запровадження
ембарго проти держави, підрив економіки, несприйняття ідей поширення ісламської революції
– це чинники, які переконали іранське керівництво в необхідності створення засобу
стримування. Протистояння Індії та Пакистану, що володіли ядерними технологіями, розробка
ядерної зброї Ізраїлем, присутність 5-го флоту США в Перській затоці з ядерними
боєголовками на борту, операція 1990 р. проти Іраку переконувала країни Близького Сходу,
також Іран у потребі володіння ядерною зброєю як єдиним інструментом здатним захистити
державу від зростаючого агресивного впливу США [5].

З 90-х рр. ХХ ст. бере початок новий етап ядерної програми Ірану. У вересні 1992 р. в
Пекіні між Іраном і КНР був підписаний протокол про співробітництво у сфері атомної
енергетики, у межах якого в Ісфагані був створений навчально-дослідний центр з реактором на
важкій воді. Найбільшим результатом співробітництва з КНР була Угода про будівництво двох
реакторів на легкій воді потужністю 300 МВт кожний. Проте через тиск США їхнє
будівництво так і не розпочалося [4].

Одночасно Іран вів переговори про закупівлю технологій із збагачення урану та
виробництва важкої води з компаніями Швейцарії та ФРН. Іранські фізики підвищували
кваліфікацію в ядерних дослідницьких центрах у Нідерландах.

Новий поштовх іранська ядерна програма отримала після налагодження двостороннього
співробітництва з Російською Федерацію. Між урядом РФ і урядом ІРІ 24 серпня 1992 р. була
підписана Угода про співробітництво у сфері мирного використання атомної енергії, а 25
серпня 1992 р. укладена угода про будівництво атомної електростанції в Ірані. У січні 1995 р.
був підписаний контракт на завершення будівництва блоку №1 АЕС «Бушер», а в 1998 р.
з’явилося доповнення №1 до контракту, яке передбачало передачу управління на завершення
будівництва [6].

Співробітництво Ірану з державами світу у сфері атомної енергетики неоднозначно
почало сприйматися на початку ХХІ ст. У цей час ефективність реалізації ядерної програми
держави засвідчила про потенційні можливості в отриманні достатньої кількості збагаченого
урану для виготовлення ядерної зброї. Найнеоднозначніше цей процес сприймали США та
Ізраїль. Ще від часів ісламської революції 1979 р. США був проголошений «Великим
Сатаною», що засвідчило ставлення Ірану до держави. Щодо Ізраїлю, то в 1998 р. міністр
оборони Ірану Алі Шамхані визначив обидві держави як два основні вороги ісламської
держави.

У відповідь на ядерну програму Ірану міністр оборони Ізраїлю Шауль Мофаз виступив
із погрозою можливості завдання ударів по його ядерних об’єктах, тобто повторення ситуації
1981 року, коли Ізраїль розбомбив ядерний реактор в Іраку (Озірак). Для виправдання своїх дій
за межами держави Ізраїль посилався на так звану доктрину Бегіна, яка проголошувала
готовність не допускати отримання ядерної зброї будь-якою арабською країною. Іран, хоча і не
є арабською державою та сповідує шиїтський напрям ісламу і не є стратегічним партнером
багатьох арабських державою регіону, а для багатьох є ворогом, сповідує традиційну політику
щодо Ізраїлю, з існуванням якого зазначені країни так і не змогли змиритися.



Іран для завдання відповідних ядерних ударів по ізраїльській території має необхідні
засоби: ракети середнього радіусу дії, які можуть вражати стратегічні об’єкти на території
всього Близького Сходу. У 1998 р. Тегеран вперше випробував ракету «Шехаб-3», з радіусом
дії 1300 км, згодом була розроблена ракета «Шехаб-4» (1500 км). Завдання удару по іранським
ядерним об’єктам означатиме регіональну катастрофу та руйнацію регіональної, а в
перспективі й глобальної системи міжнародних відносин. Відповідно до промов офіційного
ізраїльського керівництва держава не має планів атакувати ядерні об’єкти в Ірані.  У будь-
якому випадку Ізраїль найбільше зацікавлений у запобіганні розвитку ядерної програми Ірану
для стримування ядерного протистояння на Близькому Сході [4].

Розв’язання проблеми ядерного протистояння в регіоні Близького Сходу можливе двома
традиційними шляхами – воєнним і дипломатичним. Росія і Китай як ядерні держави
виступають за дипломатичний, тоді як США та Ізраїль не виключають збройного розв’язання
проблеми. Передусім це стосувалось адміністрації Дж. Буша молодшого та сильного
ізраїльського лоббі в США.

Дискусії щодо врегулювання іранської ядерної програми посилилися внаслідок гострих
заяв нового керівництва ісламської держави. Харизматичний президент Ірану М.Ахмедінеджад
у своїх промовах сказав про те, що держава не відмовиться від своїх планів створити повний
ядерний паливний цикл. Крім того, іранський лідер зробив достатньо негативних заяв щодо
Ізраїлю, що викликало відповідну негативну реакцію.

Уже 29 березня 2006 р. Рада Безпеки ООН видала резолюцію, де зобов’язала Іран
протягом 30 днів виконати вимоги МАГАТЕ, які полягали в призупиненні збагачення урану, а
також співпрацювати з інспекторами. Якщо вимоги не виконуватимуться в повному обсязі, то
державі загрожують економічні санкції.

11 квітня 2006 р. президент ІРІ М. Ахмедінеджад зробив сенсаційну заяву про успішні
випробування в Натанці, у результаті чого було отримано збагачений уран реакторної якості.
Така заява викликала жорстку критику з боку представників США. Проте експерти зазначали,
що Тегеран отримає достатню кількість палива, необхідну для створення ядерної бомби лише
за 9–10 років. Проте Іран серйозно розглядає загрозу стати об’єктом для збройної агресії [4].

Так чи інакше всі зацікавлені сторони розглядають можливість збройного розв’язання
проблеми, що не сприяє нормалізації відносин у регіоні. Нині, можна спостерігати жорстку
дипломатичну гру, де Іран дуже часто є розмінною монетою. Найяскравіше це проявляється у
відносинах США та РФ. Політика нової американської адміністрації Б. Обами спрямована на
«перезавантаження» основних проблемних аспектів відносин між державами, а саме питання
відмови США від розміщення елементів систем ПРО в Чехії та Польщі, а також переговорний
процес, що стосується нового договору зі скорочення стратегічних наступальних озброєнь. На
поступки з американського боку Росія погодилася на застосування відповідних дипломатичних
та економічних санкцій щодо Ірану.

Ізраїльська ядерна програма існує де-факто, але не де-юре, і характеризується як «ядерна
невизначеність» щодо міжнародно-правових відносин, оскільки непідконтрольна інспекторам
МАГАТЕ, адже держава не приєдналася до ДНЯЗ. Ізраїлю вдається одночасно володіти
ядерною зброєю, не визнавати її наявність, і тим самим уникати міжнародних санкцій. Як і
Ірану, так і Ізраїлю ядерна зброя потрібна для виживання в складній системі регіональних
зв’язків. Ізраїль робить все, щоб зберегти свій пріоритет у регіоні та не допустити розвитку
«ядерного» Ірану. На боці держави є власна програма, міжнародна спільнота та США як
зацікавлена сторона в регіоні. Володіння ядерною зброєю для держави означає стримування
широкомасштабної агресії, проте не встановлює миру на Близькому Сході.

Загалом у зовнішній політиці Ірану можна виділити дві довготермінові цілі – досягнення
регіональної гегемонії та поширення ісламу шиїтського напряму. Жодну з цих цілей Іран не
досягне, якщо розпочне ядерну війну проти Ізраїлю. Іран, реалізуючи свою ядерну програму,
послаблює перевагу Ізраїлю в озброєннях і здатність завдавати своїм ворогам непропорційно
великі втрати – що є основою оборонної стратегії держави.

Однією із загроз ядерної програми Ізраїлю – це її потенціал поширення на Близькому
Сході – Єгипті, Йорданії, Саудівській Аравії. Для цих держав ідея ізраїльського або іранського
ядерного домінування є неприпустимою через розбіжності в ідеологічному та політичному
розвитку.
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The historical preconditions, modern development and prospects of nuclear weapons creation
in the Middle East region are considered in the article. Especial attention was given to the Israel and
Iran nuclear programs as the countries which approached to nuclear weapons creation. The
prospects of influence of nuclear programs on bilateral relations and security in the region and
possibility of regional conflict with the using of the weapons of mass destruction are analyzed.

Key words: nuclear weapons, AEPS, Dimon, Busher, the weapons of mass destruction.

В статье рассматриваются исторические аспекты, современное развитие и
перспективы создания ядерного оружия в регионе Ближнего Востока. Особенное внимание
обращается на ядерные программы Ирана и Израиля как государствам-противникам,
которые стоят на пороге создания ядерного оружия. Анализируются перспективы влияния
ядерных программ на двухсторонние отношения и безопасность в регионе, а также
возможность регионального конфликта с использованием оружия массового уничтожения.
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