НОВА ВОЕНА ИНТЕРВЕНЦИЈА ВО
Долгорочната
конфронтација меѓу
Исламската Република Иран
и САД, која почна со
соборувањето на царот
Мохамад Реза Пахлави и
исламската револуција на
ајатолахот Хомеини во 1979
година, која влијаеше врз
порастот на радикалниот
исламски фундаментализам
и тероризам во светот, се
заканува да прерасне во
нова воена интервенција,
извршена од САД или од
Израел.
Техеран го отфрли
крајниот рок од Советот за
безбедност за прекин на
иранската програма за
збогатување на ураниум, кој
би можел да се користи за
производство на нуклеарно
оружје, додека
американскиот
потпретседател, Дик Чејни,
не ја отфрла можноста за
воена акција против Иран
велејќи дека "сите опции се
на маса".
Рускиот министер за
надворешни работи, Сергеј
Лавров, по средбата со
претседателот Владимир
Путин деновиве изјави дека
Москва е загрижена поради
можноста од американски
напади врз Иран, која
станува повеќе од реална.

Пишува: Драги ИВАНОВСКИ
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удејќи по брзиот развој на настаните во регионот на Персискиот
Залив, во врска со актуелната криза која настана по одбивањето на Техеран да го запре натамошниот процес на
збогатување на ураниумот во иранските нуклеарни постројки, што беше услов за почнување преговори за симну-

ОРУЖЈЕТО Е ПОДГОТВЕНО

ЈАВАЧИТЕ НА АП

ГИ ОСТРАТ КОП
вање на ограничените санкции, кои
против оваа земја беа донесени од страна на Советот за безбедност на ОН во
декември лани, на повидок е нова воена интервенција која би била извршена
од САД или од Израел, со цел да се
спречи Иран, наспроти меѓународниот
договор за спречување на ширењето
на нуклеарното оружје, да стане нов
член на нуклеарниот клуб што може да
има големо влијание врз актуелната
конфронтација меѓу западната христијанска цивилизација и нараснатиот исламски фундаментализам, кој предизвика пораст на тероризмот во глобални
рамки.
По сè изгледа со тоа ќе се остварат
предвидувањата на американскиот институт за стратегиски предвидувања
СТРАТФОР, објавени по извршената англоамериканска воена акција "Слобода
за Ирак" во 2003 година, дека Иран ќе
биде наредната цел во борбата против
државите кои го помагаат и го поддржуваат тероризмот во светот, список на
кој се спомнуваа Ирак, Иран, Сирија и
Северна Кореја.
Иран е подготвен за секаков развој
на настаните, поврзани со нуклеарната
програма, па дури и за војна, изјави
Манухчер Мохамади, заменик-министерот за надворешни работи на Исламската Република Иран, додека претседателот на оваа земја, Махмуд Ахмадинеџат, на прославата на 28-годишнината
од исламската револуција на ајатолахот
Хомеини рекол дека никакви резолуции
на ОН нема да го поколебаат Иран да ги
оствари своите цели. Тој ја означи нуклеарната програма на својата земја
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како неповратен процес или како воз
на кој му се извадени сопирачките!
Своевремено Ахмадинеџад предизвика
бура негативни реакции во светот со
изјавата дека европските држави ги
предимензионирале случувањата со
холокаустот на Евреите за време на Втората светска војна, со цел да се создаде
простор за формирање на државата Израел на територијата на Блискиот Исток.
Во меѓувреме се пласираат обвинувања дека режимот на мулите испраќа
свои разузнавачи и оружје, кое го користат терористичките групи во борбата против сојузниците во Ирак, додека лондонскиот весник "Сандеј телеграф" тврди дека ЦИА финансирала милитантни опозиционерски групи од сунитската заедница во пограничните делови на Иран, со цел да се создаде хаос
во земјата и да се засилат притисоците
врз исламскиот режим за да се откаже
од нуклеарната програма. Американскиот потпретседател Дик Чејни, кој деновиве го преживеа обидот за атентат
во воената база Баграм, извршен од
страна на Талебанците во Авганистан,
не ја отфрли можноста за воена акција
против Иран, велејќи дека "сите опции
се на маса" и дека ќе биде голема
грешка доколку му се дозволи на Иран
да произведе нуклеарно оружје.

КОРЕНИТЕ НА
СУДИРОТ
Првите конфронтации меѓу Техеран
и Вашингтон настанаа веднаш по со-

ПЕРСИСКИОТ ЗАЛИВ
борувањето на прозападниот режим на
персискиот шахиншах Мохамед Реза Пахлави во 1979 година од страна на екстремниот верски лидер Хомеини, кој
пред тоа долги години се наоѓаше во
егзил во Франција. Со уништувањето на
династијата Пахлави дотогашното царство, кое ја прославуваше 3.000-годишнината од своето постоење, доживеа
страотна трансформација во рамките
на исламската револуција, која по воведувањето на шеријатското право ја
престрои државата во духот на исламскиот фундаментализам. Тогаш се случи
и познатата афера со опсадата на американската Амбасада во Техеран, која
траеше 400 дена и кога тогашниот американски претседател, Џими Картер, не
успеа да ја заврши со успех ограничената операција за спасување на своите

знаме на исламот против интервенционистичките сили на тогашниот Советски
Сојуз и марионетскиот режим на Наџибулах, за подоцна да ја почне пресметката со западната христијанска цивилизација, која доживеа кулминација со извршените масовни терористички напади во Њујорк и во Вашингтон на 11 септември 2001 година, а подоцна и со нападите во Мадрид, Лондон или летувалиштето Шарм Еш-Шејк во Египет.

КАКВИ СЕ ВОЕНИТЕ
ПЛАНОВИ?
Стручњаците оценуваат дека евентуалните американски напади врз иранските капацитети за производство на
оружје за масовно уништување и ра-

Со оглед на искуствата од операцијата во Ирак во 2003 година, кога не беа
пронајдени капацитети за производство
на оружје за масовно уништување, што
беше причина за спроведување на акцијата "Слобода за Ирак", одделни западни воени стручњаци го поставуваат
и прашањето дали САД и Израел располагаат со задоволителни разузнавачки информации и податоци потребни
за прецизно лоцирање и за уништување
на иранските нуклеарни капацитети и
значајни воени објекти градени и со
помош на руски стручњаци. Во оваа
смисла, познатиот аналитичар од областа на контролата на оружјето, Амром Катц, од "Ранд" корпорацијата пред
повеќе години изјави дека "САД никогаш не најдоа нешто што беше скриено
од страна на Русите". Во таа смисла, со

ОКАЛИПСАТА

ЈАТА!
дипломатски претставници, откако неколку американски воени хеликоптери
се судрија во иранската пустина. Потоа
почна иранско-ирачката војна околу
територијата во Шат Ел Араб, која траеше 8 години, која однесе милионски
жртви кај двете страни и која заврши
без победник. Таа војна имаше цел и да
го собори тогашниот секуларен режим
на Садам Хусеин, кој од страна на Хомеини беше претставен како неверник.
Потоа почна ширењето на влијанието
на исламската револуција во одделни
арапски држави во Блискоисточниот
регион, пред сè, во Либан каде се појави Хизболах - Божјата партија, во палестинското движење каде се појавија Исламски џихад, Хамас и други радикални
групи како терористичката фракција во
Ал-фатах - мачениците на Ал-Акса, кои
ја исфрлија умерената организација
Ал-Фатах на чело со Јасер Арафат од водечките позиции во борбата за создавање палестинска држава. Се појавија и
нови, дотогаш невидени терористички
акции со саможртвување на т.н. "шехиди"- маченици кои со експлозив околу
телото предизвикуваа масакри кај цивилното население во Израел, а подоцна и во други земји, со што израелскопалестинската конфронтација, која во
основа претставуваше територијален
судир, доби опасни димензии на верска
војна. Подоцна, таа верска или поточно
речено меѓуцивилизациска конфронтација прерасна во глобални размери
со појавата на терористичката организација Ал каида на поранешниот саудиски милионер Осама бин Ладен, кој
се бореше во Авганистан под зеленото

РЕПРИЗА НА НАПАДОТ НА ИРАК?
кетната програма во многу нешта ќе
личат на првите денови од воздушната
кампања против Ирак во 2003 година.
Со употреба на оперативните стелт бомбардери "Б-2", кои се наоѓаат во базата
Диего Гарсија во Индискиот Океан или
ќе полетуваат директно од САД, со поддршка на стелт борбените авиони "Ф117", кои се стационирани во Ал Удејд
во Катар, со авиони од типот "Ф-15ЕС",
"Ф-16С", кои се наоѓаат на аеродромите
во Ирак, Кувајт, Оман, Обединетите
Арапски Емирати, како и со морнаричките авиони на двата носача на авиони
лоцирани во водите на Персискиот Залив, како и со крстосувачките ракети
"Томахавк", најпрво ќе бидат нападнати
сомнителните дваесеттина нуклеарни
постројки и централи, како што се, Бушејр, Натанз, Арак, Исфахан и други воени објекти. Пентагон би можел да се
одлучи и за помасовни воздушни напади и врз конвенционалните и неконвенционалните вооружени сили на
Иран, кои можат да бидат употребени
за возвраќање на американската или
на израелската воена акција, кога би
биле нападнати американските сили во
соседниот Ирак.
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оглед на долгогодишната психоза на
конфронтации меѓу Техеран и Вашингтон, одделни експерти укажуваат на
можноста иранската армија да успеала
да ги скрие нуклеарните капацитети во
Бушејр, Натанц и Арак длабоко под земјата каде, заштитени со дебели бетонски
ѕидови, нема да претрпат поголеми
штети и во кои веднаш би почнало производството на нуклеарни бомби.
Треба да се истакне дека и иранската
армија повремено пласираше информации за нивните успеси во усвојувањето
на програмата за изградба на ракети,
кои би можеле да пристигнат до територијата на Израел, па дури и на интерконтинентални балистички ракети со
голем дострел, за производство на специјални торпеда со самонаведување,
наменети за борба против американската воена морнарица во Заливот, како и на други видови оружје, што заедно со идеолошката индоктринација на
припадниците на конвенционалните
сили кои би биле повикани во света
војна-џихад, им претставуваат основа
на иранските водачи да изјават дека
нивната земја е подготвена за секаков
развој на настаните, па дури и за војна!

во предвечерието на воената операција "Слобода за Ирак",
која беше извршена без согласност на Советот за безбедност, создале некаков вид "безбедносна завеса", која ќе
спречи какво и да е размислување за поведување акција
против Иран, во форма на посериозни санкции на Советот
за безбедност или, пак, со директна воена операција. Меѓутоа, крајниот рок даден од Советот за безбедност за прекин на збогатувањето на ураниумот во иранските нуклеарни постројки веќе помина и стравот кај западните сојузници дека Иран како нуклеарна сила ќе може да оствари
далеку поголемо влијание врз останатите муслимански држави во насока на монтажа на Шеријатското право и воспоставување на борбениот исламски фундаментализам, веќе е повеќе од изразен, особено по порастот на тероризмот
во Блискоисточниот регион, во Европа или во останатиот
свет.
Треба да се каже дека Москва и Пекинг, иако се против
американска воена акција против Иран, минатиот декември веќе гласаа за воведување санкции од страна на Советот за безбедност на ОН, кои воопшто не го поколебаа
режимот на мулите во намерите за продолжување на развојот на сопствената нуклеарна програма. Во секој случај,
се работи за сериозен меѓународен проблем, чија ескалација може да предизвика низа неповолни состојби во глобални размери, бидејќи евентуалниот воен судир ќе има
непосредно влијание и врз производството и цената на
нафтата која рапидно би пораснала, со што ќе има реперкусии и врз светската економија која по последниот берзански крах во Азија и во САД, веќе покажува голема ранливост.

РЕЖИМОТ НА МУЛИТЕ КАКО
ПРЕДИЗВИК ЗА ЗАПАДОТ

ПРОВОКАЦИИ И ПРИТИСОЦИ ИЛИ
НАЈАВА ЗА ВОЕН НАПАД
Претпоставките за тоа дали сè уште се работи само за засилување на субверзивно-пропагандната војна меѓу двете
страни, која може со разни провокации и инциденти многу
брзо да ескалира, како што беше неодамнешното апсење на
ирански разузнавачи кои под маска на дипломатски претставници оперирале против сојузничките сили во Ирак, или
запленувањето на оружје од иранско производство кај
ирачкиот град Хира, за кое се знае дека било употребувано од
страна на припадниците на Хизболах во Јужен Либан, кои се
поддржуваат од исламистичкиот режим во Техеран, ќе се покажат многу брзо. Вашингтон и Техеран не одржуваат директни контакти, освен можеби на најавената конференција за
Ирак, која ќе се одржи во април, на која би присуствувале пет
членки на Советот за безбедност со право на вето и претставници на Сирија и на Иран, кои се обвинети дека не дејствуваат
во насока на смирување на граѓанската војна во Ирак, со тоа
што преку нивна територија во Ирак влегуваат разни терористички групи. На таа конференција, како што истакна американскиот Стејт департмент, може да се очекува присуство
на двете конфронтирани страни, САД и Исламската Република
Иран, но не и некаков позитивен дијалог. Инаку, по концентрацијата на американските воени сили во Персискиот Залив,
Москва е загрижена од можноста за воено сценарио и таа
оценува дека во настанатата криза околу иранската нуклеарна
програма се работи за унилатерален пристап на САД, кој се
манифестира и кон останатите кризни жаришта во светот.
Меѓутоа, засега Иран се надева дека соседните држави
веќе се подготвени да живеат со "речиси нуклеарната сила",
која најверојатно има капацитети за производство на фисиони
материјали, кои би биле под контрола на Меѓународната агенција за атомска енергија, со тоа што тие ирански капацитети
би можеле брзо да се пренаменат за производство на нуклеарно оружје. Од друга страна, пак, до пред неколку години
Исламската Република Иран верувала дека големите разлики
во ставовите на САД и на европските држави, кои се покажаа
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