Ozbrojené síly Íránu:
Pestrý arzenál islámské republiky

Írán si rozhodně nemůže stěžovat na nedostatek pozornosti médií. Zejména jeho jaderný program je vděčným tématem zpráv, často se ale vyskytují i informace o jeho raketách a jiných kategoriích výzbroje. Faktem totiž je, že íránské ozbrojené síly disponují opravdu mimořádně rozmanitou a zajímavou skladbou techniky.

Dnešní chaotická situace na Středním Východě, kde se odehrává hned několik vnitrostátních a trans-nacionálních válek, má řadu rovin. Jednu z nich představuje vyhrocení již tradičně velmi napjatých vztahů mezi sunnitskou a šíitskou větví islámu, z nichž tu první reprezentuje hlavně Saúdská Arábie, kdežto na čele druhé stojí Írán. Právě o Islámské republice Írán se dnes mluví jako o „mocnosti na vzestupu“, která chce konfliktní situaci v regionu využít k naplnění svých nemalých ambicí. Důležitou roli v tom jistě mají sehrát i její ozbrojené síly, které se dnes (byť neoficiálně) účastní bojů proti Islámskému státu a na jejichž vyzbrojování se významně podílí i domácí průmysl. Ten nové zbraně představuje takřka jako na běžícím pásu, nemalá část jeho nových produktů však slouží jen pro propagandu.

Putování od monarchie k teokracii
Za počátek moderní historie Íránu lze pokládat rok 1925, kdy se moci chopil šáh Réza Pahláví a země nastoupila cestu k modernizaci. Slovo Írán se však začalo používat až roku 1935, do té doby se země označovala pouze jako Persie. Důležitý zlom nastal v roce 1941, kdy se SSSR a Velká Británie staly spojenci proti Německu, vznikl zájem otevřít zásobovací trasu právě přes Írán a v srpnu 1941 následovala britsko-sovětská invaze do země. Ta zbavila spíš proněmecky smýšlejícího šáha trůnu a instalovala jeho syna Mohameda Rézu Pahlávího, který pak vládnul až do ledna 1979. Pokusil se o bezprecedentní modernizaci státu, která se týkala i ozbrojených sil, jenže jeho sekulárně orientované reformy narazily na odpor konzervativně smýšlející části společnosti. Šáhovu reputaci navíc značně pokazil diktátorský způsob vlády a brutální jednání tajné policie SAVAK, které se stalo téměř příslovečným. Také z toho důvodu se v rozhodující chvíli nedočkal podpory USA, byť Američané brzy poznali, že tento jejich idealistický přístup byl obrovskou strategickou chybou. V éře šáha byl Írán pevným americkým spojencem, avšak islamisté, kteří se v revoluci na začátku roku 1979 chopili moci, zcela změnili směřování státu a z Íránu se stal nepřítel USA. Pak proběhla krvavá desetiletá válka s Irákem, jež skončila bez vítěze (přestože se za něj prohlašovaly oba státy), v každém případě se však teokratický režim navzdory převládajícímu očekávání udržel. Když roku 1989 zemřel Rudolláh Chomejní, který islámskou revoluci fakticky vedl, nastalo určité uvolnění, přesto ovšem Írán zůstal teokracií, a ačkoli v některých obdobích probíhá jistá liberalizace, nemění se základní podstata režimu, ve kterém má rozhodující úlohu tzv. Rada dohlížitelů, tedy sbor muslimských duchovních vůdců, kteří prosazují ultrakonzervativní pojetí šíitského islámu.

Touha po pozici hegemona regionu
V éře šáha byly íránské ozbrojené síly budovány za silné podpory a po vzoru Velké Británie a USA, které byly také hlavními dodavateli vojenské techniky. Nemalá část této výzbroje pořád slouží v íránské armádě, byť někdy jde i o nejrůznější domácí modifikace a kopie. Po revoluci Írán hledal podporu a dodavatele dlouho a obtížně, ovšem postupně se mu podařilo vybudovat vztahy s Čínou a KLDR, které mu zajistily podporu výměnou za dodávky ropy, a posléze také s Ruskem, jež vnímá Írán jako spojence pro šíření svého vlivu na Středním Východě. Nyní lze proto v íránské výzbroji nalézt pestrou škálu čínských, severokorejských a ruských zbraní, ale opět i množství jejich místních úprav a kopií. Íránský zbrojní průmysl hodně expandoval a má schopnost dodávat široké spektrum techniky, ačkoli zůstává velikou otázkou, kolik z množství prezentovaných typů techniky je reálně bojeschopných a kolik představuje jenom nástroje pro hlasitou propagandu režimu. Snaha o alespoň částečnou samostatnost v oboru vyzbrojování je úzce propojena s velkými ambicemi Íránu, jenž usiluje o získání dominantní pozice v regionu. Kvůli tomu vzrůstá napětí mezi ním, Izraelem a bohatými sunnitskými státy, hlavně Saúdskou Arábií. Přispěl k tomu i proces označovaný jako „arabské jaro“, v důsledku kterého se íránské ozbrojené síly začaly zapojovat do boje proti sunnitským extrémistům v Sýrii a Iráku; existuje ale důvodné podezření, že Íránci působili v Iráku již během konfliktu po roce 2003. Pokud jde o kvalitu íránských ozbrojených sil všeobecně, ta po roce 1979 utrpěla těžké škody v důsledku „čistek“ provedených islamisty, ale následně vyrostla nová generace vojáků, kteří jsou spojeni se současnou podobou země. Zdánlivě impozantní počty techniky je ale nutno vždy posuzovat s vědomím faktu, že převažují silně zastaralé typy a že z řady důvodů je skutečně bojeschopná zřejmě jen malá část působivých tabulkových stavů.

Nová organizace pozemní armády
Od roku 2010 prodělávají pozemní síly zásadní reorganizační proces. Předchozí divizní model organizace byl opuštěn ve prospěch struktury na bázi brigád, jichž by dnes mohlo fungovat asi čtyřicet (a sice obrněné, mechanizované, lehké pěší, vzdušné výsadkové a speciální). Základní typ služební zbraně pěchoty reprezentuje klon německé pušky H&K G3A6, avšak vedle něj se užívá řada dalších typů, zvláště kopie čínských pušek Type 56 a CQ a v omezeném počtu také dosti moderně vyhlížející puška domácího původu KH-2002. Také mezi pistolemi a kulomety najdeme pestrou skladbu kopií amerických, evropských, ruských a čínských typů. Pokud jde o tanky, hlavním typem je domácí typ Zulfiqar (nebo též Zolfaqar), který spojuje prvky ruského T-72 (včetně 125mm děla) s americkým M60. Kromě 150 těchto obrněnců Írán vlastní zhruba stovku britských tanků Cheiftain, přibližně 300 amerických M47, M48 a M60 Patton a víc než tisíc ruských tanků (nebo jejich čínských kopií) od T-55 do T-72 (kromě přímých dodávek jde i o kořist z války s Irákem). Mezi pěchotními obrněnci figurují různé typy z řad BMP a BTR a také lehčí obrněnce víceméně domácí výroby. Velmi pestrá je též výbava dělostřelectva, které dosud používá množství starých tažených i samohybných houfnic z USA ráže 105, 155, 175 a 203 mm či sovětské typy ráže 122, 130 a 152 mm, popř. jejich čínské nebo místní kopie. Také mezi raketomety najdeme starší zbraně ráže 107 a 122 mm, avšak to není zdaleka vše, protože Írán vyrábí i vlastní dělostřelecké systémy. Vedle samohybných houfnic série Raad ráže 122 a 155 mm jsou to těžké dělostřelecké rakety řady Fajr, z nichž největší mají ráži 333 mm a dolet až 75 km. Ničení tanků zajišťuje podobně pestrý arzenál řízených střel, v němž najdeme ruské zbraně Maljutka či americké TOW (a opět i jejich kopie), kdežto protivzdušná obrana vojsk se může pochlubit arzenálem kanonů v rážích 23, 35, 37, 40, 57 a 85 mm a přenosnými raketami od průmyslu ruského (Strela, Igla), čínského (řada QW) i domácího (Misaq). Armádní letecké síly pak používají bitevní vrtulníky AH-1J Cobra, přepravní a univerzální stroje Chinook, Bell 205, 206 a 214 a Mi-171 a lehké letouny mj. značky Cessna.

Propaganda a realita vzdušných sil
V uplynulých letech Írán prezentoval řadu nových typů bojových letounů a deklaruje, že je již nezávislý na zahraničních dodávkách této kategorie techniky. Realita je ale značně střízlivější, jelikož všechny údajně vysoce pokročilé letouny (např. futuristický Qaher 313) se ukázaly být jen propagandistickými fabrikacemi. Reálně funkční letouny Azarakhsh a Saeqeh reprezentují deriváty amerických lehkých typů F-5A/B Freedom Fighter a F-5E/F Tiger II, jejichž základní konstrukce pochází z 60. let. Těchto letounů a jejich domácích odvozenin dnes Írán vlastní asi sedm desítek. Ve zhruba stejném počtu jsou přítomny těžší stíhačky F-4D/E Phantom II a dále by íránské letectvo mělo mít něco přes 40 stíhaček F-14 Tomcat (které sami Íránci považují za své nejlepší bojové letouny), 24 čínských F-7M Airguard (kopie letounu MiG-21), 36 ruských MiG-29 Fulcrum, asi deset Mirage F-1E a třicet stíhacích bombardérů Su-24MK Fencer. Tato čísla by dohromady měla dávat něco přes 300 nadzvukových bojových letounů, je však takřka jisté, že počet reálně bojeschopných letounů je (mj. kvůli embargu na náhradní díly) podstatně menší a řádově bude odpovídat spíše desítkám. Írán vlastní též pestrou směs cca 150 cvičných letounů (např. typů T-33, Beech Bonanza, MFI-17, Pilatus PC-6 či PC-7), snad pět námořních hlídkových P-3MP Orion a přes stovku transportních letadel. Ta zahrnují mj. 12 ruských Il-76 Candid, asi 19 amerických C-130E/H Hercules, desítku An-74TK-200 či přes dvacet čínských Y-9 a Y-12. Tankování za letu mohou zajišťovat tři upravené Boeingy 707 a 747 (Írán je dnes jedinou zemí světa, která používá B747 v úloze tankerů) a k dispozici byl i jeden radiolokační hlídkový stroj Adnan-2. To byl vlastně Il-76MD přestavěný v Iráku do této role, který posléze dezertoval do Íránu, avšak tento stroj byl roku 2009 zničen při havárii. Íránské letectvo vlastní také přes tři desítky dopravních a víceúčelových vrtulníků (jsou to zejména stroje značky Bell a jejich místní kopie), zatímco protivzdušnou obranu státu představuje pestrá směs západních, ruských a čínských raketových komplexů, mezi nimi I-HAWK, Rapier, Tigercat, S-75, S-200, Tor-M1, Buk-M2 či FM-80 a opět jejich místní verze.

Námořnictvo pro asymetrický boj
Největší válečná plavidla íránského námořnictva představuje pět lodí, které Írán označuje jako torpédoborce, byť reálně jde o korvety, nanejvýš malé fregaty. Jedná se o tři britské lodě třídy Alvand a dvě plavidla íránské stavby Jamaran a Damavand, jež z britského vzoru vychází. Do výzbroje těchto lodí patří čtveřice čínských protilodních raket C-802 (v Íránu vyráběných jako Noor), kanony ráže 76, 40 a 20 mm, kulomety a torpédomety, u trojice lodí íránské výroby též protiletadlové rakety. Írán má rovněž zhruba čtrnáct člunů třídy Kaman (původně francouzská třída Combattante II), z nichž každý opět nese rakety C-802/Noor, a řadu dalších lodí různých velikostí pro pobřežní a hlídkové operace, které nesou řízené i neřízené rakety či kanony. Jsou mezi nimi také čluny schopné se krátkodobě ponořit nebo čluny, jejichž tvary naznačují snahu o obtížnou zjistitelnost. Právě tato plavidla jsou (spolu s arzenálem řízených protilodních střel umístěných na člunech i na pobřeží) zdrojem největších obav z íránského loďstva, které hodlá zastaralost svých lodí a absenci větších plavidel suplovat neobvyklou, takříkajíc asymetrickou či „guerillovou“ taktikou. Počítá s masovým nasazením desítek (nebo možná i stovek?) oněch člunů s různou výzbrojí, které by mohly napadnout tankery proplouvající Hormuzskou úžinou i nepřátelské válečné lodě. Do operace by se měly zapojit rovněž íránské ponorky. Írán vlastní trojici velkých ruských oceánských ponorek Projekt 877EKM (neboli Kilo) a desítky menších pobřežních ponorek, z nichž nejvíce jsou prezentovány lodě třídy Ghadir domácí výroby; není však jasné, zda skutečně mohou (jak Teherán často tvrdí) vypouštět i protilodní střely. Íránské námořnictvo provozuje také protiponorkové hlídkové letouny a vrtulníky P-3F Orion a SH-3D a několik desítek menších přepravních a univerzálních letounů a helikoptér. Jeho součástí jsou i dvě brigády námořní pěchoty o síle asi 2600 mužů.

Raketový arzenál a jaderné ambice
Určitě největší mediální pozornosti z širokého spektra produktů íránského zbrojního průmyslu se těší balistické rakety. Existují jich už doslova desítky typů, z nichž ty nejmenší se prakticky kryjí s těžkými dělostřeleckými raketami, zatímco největší patří mezi zbraně středního doletu. Menší počet raketových zbraní krátkého doletu vlastní pozemní armáda, ale větrána íránských balistických raket spadá do arzenálu Revolučních gard, v podstatě „druhé armády“ režimu, jež postupně získala i obrovský ekonomický a politický vliv. Rakety krátkého doletu Fateh-110 či zbraně řady Zelzal představují zřejmě deriváty starších sovětských a čínských zbraní na pevné palivo, zatímco základ zbraní Shahab-1 a Shahab-2 představují známé sovětské střely Scud na kapalné palivo, resp. jejich severokorejské kopie. Právě ze Severní Koreje (a možná i od Číny a Pákistánu) získala islámská republika rovněž technologie pro rakety Shahab-3, které jsou již zbraněmi středního doletu; nejvýkonnější verze disponují dostřelem snad až 2000 km a možná i koncovým naváděním. Zdá se také, že Írán již zvládl výrobu raket středního dosahu s motory na pevné palivo (typy označované jako Sejjil a Ashoura), a je dost pravděpodobné, že usiluje i o výrobu raket mezikontinentálních. Jelikož už demonstroval schopnost vynést tělesa na nízké oběžné dráhy v kosmu, je nesporné, že jeho raketové technologie výrazně pokročily a opravdu by mohly umožňovat vznik raket dlouhého dosahu. A samozřejmě nelze opomenout obavy, že íránský atomový program ve skutečnosti směřuje k výrobě nukleárních hlavic, což je ostatně i hlavní důvod, proč se o Íránu takřka dennodenně hovoří. Teherán tyto úmysly popírá, zatímco západní státy (v čele s USA a Izraelem) nechtějí připustit alternativu, že by Írán mohl vytvořit mezikontinentální raketu s jadernou hlavicí. Pokračující napětí kvůli této otázce a podobně tak i probíhající konflikty na Středním Východě tak zaručují, že ozbrojené síly islámské republiky budou nadále vděčným tématem zpráv v médiích.
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Revoluční gardy
Některé nedemokratické režimy si budují „druhé armády“, resp. paralelní ozbrojené síly, které jsou vázány loajalitou přímo k režimu. Výjimkou není ani Írán, kde byly již krátce po revoluci založeny Sbory strážců islámské revoluce (Sepahe Pasdarane Enqelabe Eslami), které jsou ale nejčastěji označovány jako Revoluční gardy (Pasdaran). Pokud standardní ozbrojené síly mají bránit hranice a suverenitu země, pak Revolučním gardám stanovuje ústava úkol chránit režim „islámské republiky“. V současnosti čítají kolem 125 000 mužů a člení se na pozemní, letecké a námořní síly, vedle toho pod ně náleží zvláštní jednotky Quds (právě ty se nejčastěji podílejí na operacích v zahraničí, dnes zejména v Sýrii a Iráku) se stavem až 5000 vojáků a pod velení RG patří i dobrovolné polovojenské milice Basij, jež by údajně mohly zmobilizovat až milion mužů. Pozemní složka RG čítá kolem třiceti brigád lehké pěchoty, zatímco vzdušné síly mají i bojové letouny Su-25 a vyzbrojené cvičné EMB-312 Tucano. Celkem provozují možná kolem stovky letounů a vrtulníků a kromě nich balistické střely krátkého a středního doletu. Námořní složky odpovídají za působení v Perském zálivu a vlastní přes sto rychlých člunů s nejrůznější výzbrojí. Význam RG ovšem daleko přesahuje dimenzi ozbrojených sil, protože jim patří řada průmyslových firem a médií, získaly obrovský vliv v politice (zejména v období prezidentství Mahmúda Ahmadínežáda) a začínají připomínat jakýsi „stát ve státě“. Z tohoto důvodu bývají nezřídka přirovnávány k nacistické organizaci SS.
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