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è повеќе извори предупредуваат
на опасност по целиот свет од развојот на нуклеарната програма на
Иран. Развојот на ситуацијата на Средниот Исток е многу загрижувачка. Иран,
Ирак, Израел... Некои аналитичари проценуваат дека на Техеран ќе му бидат
потребни уште најмалку 10 години за да
дојде до фазата да развие нуклеарно
оружје за масовно уништување. Израелската држава, пак, има сосема спротивно мислење од тоа. Според извештаите на израелските разузнавачи, за
помалку од две години Иран ќе прет-

ставува сериозна закана за целата планета. Подготовките за спречување во таа
намера одамна се во тек и сега само е
прашање на денот кога западните земји
ќе ја покренат акцијата за уништување
на иранските нуклеарни инсталации. Најновите откритија говорат дека постројките и центрифугите за создавање збогатен ураниум се наоѓаат на голем број
локации во Иран, но длабоко под земја,
дури 75 метри под површината на земјата. Тие имале сличност со подземните
скривалишта во околината на Москва.
Американските разузнавачи дошле

но резултатите ќе бидат лоши. Нападот
би ги обединил Арапите и би го зајакнал
режимот во Техеран. Иран веќе не живее во средновековието, луѓето се информираат преку мас-медиумите, сè повеќе го отфрлаат фундаментализмот. Ако
тоа реформското движење земе замав, тогаш радикалните сили нема да можат
како порано да ги остваруваат своите
активности. Има анализи кои укажуваат
дека ако не се интервенира навреме на
светот му претстои опасност. Но, сепак
не треба да се претерува во таа интервенција. Никој нема одговор на праша-
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Според извештаите на
израелските разузнавачи, за
помалку од две години Иран
ќе претставува сериозна
закана за целата планета.
Иран веќе не живее во
средновековието, луѓето се
информираат преку масмедиумите, сè повеќе го
отфрлаат фундаментализмот.
Ако тоа реформско движење
земе замав, тогаш
радикалните сили нема да
можат како порано да ги
остваруваат своите
активности. Има анализи кои
укажуваат дека ако не се
интервенира навреме на
светот му претстои опасност.
Доколку се остварат
прогнозите за напад врз
Иран, во тој случај цената на
нафтата на светските берзи
уште во првата седмица по
бомбардирањето би
достигнала рекордни повеќе
од 100 долари за барел.

до информациите дека освен А. Кхан, творецот на пакистанската атомска бомба, уште некој друг соработува со режимот на иранскиот претседател Ахмадинеџад. Евентуалниот напад врз Иран со конвенционално оружје би произвел контраефект. Ахмадинеџад би бил вториот Садам Хусеин, со
таа разлика што мнозинските Шиити во
Иран би воспоставиле контрола и над
Шиитите во Ирак, но и над Хезболах. Тоа
би значело војна од светски размери.
Единствена пречка за почетокот на
акцијата против Иран е сè уште недефинираната моќ на исламските земји - колку
тие можат да се солидаризираат со претседателот Ахмадинеџад и дали тоа би
имало домино ефекти. За да се избегнат
многу жртви Американците веќе развиле бомба која претставува модифицирана верзија од типот Б61-11, која би
можела да навлезе длабоко во земјата и
да има уништувачки реакции од масовен карактер, но со минимална радијација. На тој начин, би се поштедил голем
број од иранското население. Од ЕУ постојано пристигнуваат предупредувања
дека со евентуалната воена акција во
Иран, претседателот Ахмадинеџад само
ќе ја зацврсти својата позиција и ќе го
поправи рејтингот, кој сега му е намален.
Иранската економија е во лоша состојба.
Западот може да го бомбардира Иран,
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њето каква ќе биде поствоената ситуација во арапските земји. Кој ќе биде
поразениот: Западот или Иран? Сè уште
не се познати проценките.

БАРЕЛ НАФТА 100 ДОЛАРИ!?
Доколку се остварат прогнозите за
напад врз Иран, во тој случај цената на
нафтата на светските берзи уште во
првата седмица по бомбардирањето би
достигнала рекордни повеќе од 100 долари за барел. Никој не може да претпостави која ќе биде крајната цена на
течното злато. Причина за растот на цената нема да биде стопираниот извоз на
иранска нафта, кој изнесува четири милиони барели дневно производство, туку затворените морски патишта на Средниот Исток до Индискиот Океан. Како
потенцијални сојузници во соборувањето на режимот на иранскиот претседател, Махмуд Ахмадинеџад се спомнуваат
Азерите, Балушите и Курдите, три заедници кои живеат на различни локации во Иран. Западот го анализира и
капацитетот на Техеран, колку тој е способен да им возврати на американските
воздушни напади и кои цели би ги гаѓал.
Се проценува дека иранските власти веќе имаат разработено оперативни планови за уништување на нафтените производствени постројки во Саудиска Арабија, Кувајт, Катар, Обединетите Арапски
Емирати. Тоа би довело до почеток на
регионална војна со тенденција да прерасне во светска, ако се остварат предупредувањата за напад на Иран врз

Никој нема одговор на
прашањето каква ќе биде
поствоената ситуација во
арапските земји. Кој ќе биде поразениот: Западот или
Иран? Сè уште не се познати проценките. Нападот
би требало да го понижи
верското раководство во
Техеран и да го принуди на
капитулација. Тоа раководство, според планот, би требало да биде соборено од народните
маси, кои би биле незадоволни од тоа што властите ги втурнале во
војна. Како потенцијални сојузници во соборувањето на режимот
на иранскиот претседател, Махмуд Ахмадинеџад се спомнуваат
Азерите, Балушите и Курдите, три заедници кои живеат на различни локации во Иран. И кога сè ова ќе се проанализира ќе се забележи дека нема да се случи ништо друго освен ужас. Повторно човештвото ќе биде исправено пред предизвик.

ЧОВЕШТВОТО ПРЕД УЖАС ОД ТРЕТА СВЕТСКА ВОЈНА?!
соседните држави.
Но, она што најмногу ја плаши светската јавност се информациите кои велат дека Вашингтон не планира обичен
воен удар врз Иран, туку нуклеарен. Тој
напад би требало да го понижи верското
раководство во Техеран и да го принуди
на капитулација. Тоа раководство, според планот, би требало да биде соборено од народните маси, кои би биле
незадоволни од тоа што властите ги
втурнале во војна. Буш веќе почнал интензивни преговори со својата администрација за ваквите планови на Пентагон. Во случај на напад Иран се закани
дека ќе одговори со сите расположливи
средства - копнена, подземна и противвоздушна одбрана, чии единици се распоредени на бреговите и на околните
острови. Пред триесеттина дена во Иран
се одржа масовна воена вежба, која по
малку ги збуни американските и британските сили во регионот кои, пак, се
наоѓаат во фаза на подготвеност. Во
вежбата учествуваа околу 17.000 припадници на морнарицата и противвоздушната одбрана, потоа Исламската револуционерна гарда и доброволните
одреди наречени Басиџа. Во текот на
маневрите успешно е исфрлен и најбрзиот подводен проектил во светот. Ракетата е од иранско производство, позната под името Хут, што на арапски
значи риба. До целта таа патува со максимална брзина од 100 метри во секунда, додека останатите вакви проектили
од западно производство достигнуваат
максимална брзина на движење од 25
м/сек. Цел на овие проектили се американските носачи на авиони и подморниците. На истите вежби во Иран се
испробаа 1.500 бродови, воени авиони

и хеликоптери, телекомуникациска опрема, сателити, електронски системи.
Тоа беше јасен знак дека Иран подготвено ќе ги дочека западните воени сили. За тоа говори и осовременувањето
на иранската противвоздушна одбрана
со нови системи купени од Русија за
една милијарда долари. Од своја страна,
пак, Американците планираат да ги употребат борбените авиони Б2, кои би полетале од воената база во Мисури. Секој
авион би бил вооружен со петнаесеттина тони прецизни проектили, а се
спомнува и можноста за користење на
американските подморници од типот
"Трајдент" опремени со конвенционално
оружје. И кога сè ова ќе се проанализира
ќе се забележи дека нема да се случи
ништо друго освен ужас. Повторно човештвото ќе биде исправено пред предизвик.

МИНИ АТОМСКА БОМБА
ВРЗ ИРАН!?
Во меѓувреме Иран формира одреди
на бомбаши самоубијци, кои ќе ги напаѓаат американските и британските цели доколку Западот ги нападне неговите
нуклеарни централи. Станува збор за
речиси 40.000 обучени бомбаши подготвени за напад. Специјалната единица
на т.н. маченици на Револуционерната
гарда прв пат е видена во март годинава
кога нејзините припадници учествуваа
на воената парада во Техеран. Нејзините
припадници околу појасите носеа експлозив, а в раце ги држеа детонаторите.
Инаку, досега се идентификувани 29 цели на Западот од страна на иранската
гарда. Некои од бомбашите самоубијци
се наоѓаат на иранско-ирачката граница
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подготвени за ликвидирање на британските сили. Инаку, самоубијците можеле
и да избираат дали сакаат повеќе да
убиваат Американци или Британци, повеќе да напаѓаат американски цели во
Ирак или еврејски во Израел. Доколку
навистина дојде до ваков развој на настаните и доколку првите неколку дена
од нападот подземните нуклеарни централи на Иран останат недопрени, во
тој случај Вашингтон може да прибегне
кон втората и последна фаза од кампањата. Таа вклучува употреба на ограничени атомски бомби, кои би се фрлиле врз постројките во градот Натанц.
Иако оваа вест Буш ја оквалификува
како сензационалистичка шпекулација,
сепак во Белата куќа и во Пентагон активно се разговара околу тоа. Но, Западот се плаши од фактот дека Иран може да ги скрие нуклеарните центрифуги,
па бомбардирањето врз централите би
било залудно доколку тие се празни. А,
тие центрифуги се релативно мали машини, кои можат да се скријат во било
која гаража за автомобили и никој да не
ги открие. Во моментов, Иран поседува
110 тони гас УФ6, погоден за збогатување ураниум. Големите резерви значат
дека Техеран може да произведе десетици атомски бомби доколку ја совлада
нуклеарната технологија.
Владата на САД се надева дека нападот врз Иран ќе биде мултинационален,
но дека Вашингтон е подготвен за почеток и сам да ја организира операцијата
доколку не најде сојузник во Британија
или во Израел. Филип Гиралди, поранешен чиновник на американската ЦИА,
наведува дека САД сè поочигледно планираат нуклеарен напад врз Иран. Копнените сили би напаѓале од Азербејџан.
Меѓу другото, Гиралди тврди дека тој
напад би се извел по сценариото од
периодот по 11 септември 2001 година.
Нападите врз Авганистан и Ирак беа
последица на ударите на Ал Каида врз
Њујорк и Вашингтон. За да може американскиот Конгрес да одобри нуклеарен напад врз Техеран и да се убеди
јавноста за исправноста на таквата одлука, треба нешто епохално да се случи.
Не се доволни заканите за стопирање
на нуклеарната програма во иранските
централи. Моментната состојба не дава
за право Америка да посегне по уште
една воена интервенција на Средниот
Исток. Како таа да се изведе ? Дали е
потребно САД повторно да бидат цел на
некаков напад однадвор за да имаат
алиби при преземањето на акцијата врз
Иран? Виновникот за еден нов 11 септември во САД треба во секој случај да
биде Иран, но по сè изгледа дека тоа е
неможно. Техеран презема дефанзивна
и одбранбена улога во тој евентуален
судир, па оттука нереални се очекувањата режимот на Ахмадинеџад да преземе акција против американските интереси пред таквата акција на Пентагон.

