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Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

МОЌНОСТА НА ИРАН 
ПРОИЗЛЕГУВА ОД 

РУСКИОТ ГРБ

Неодамна се одржа голема воена 
вежба во Атлантскиот Океан, во 
која учествуваа здружените сили 

на САД, Велика Британија и на Фран ци-
ја. Вежбата е наречена "Операција Бр-
им стон", а беше спроведена со цел да се 
извршат подготовки за потенцијална 
целосна блокада на Иран. 

Се разбира, тоа може да изроди и 
воен судир од широки размери, кој 
директно или индиректно би ги ин-
волвирал Русија и Кина. И Москва и 
Пекинг имаат свои стратешки интереси 
во Иран, па оттука нивното стоење на-
страна би било несфатливо. Кина од 
Иран се снабдува со нафта и природен 
гас, додека Русија е стратешки партнер 
на Техеран, кој го овозможува тој тран-
спорт. 

Постоеше голема веројатност оваа 
воена армада на западните земји, вед-
наш по вежбата, да се упати во водите 
на Средоземното Море, но сепак тоа не 
се случи. Имаше шпекулации дека кон 
Иран тргнал носачот на авиони на ну-
клеарен погон "Теодор Рузвелт", додека 
истовремено од Јапонија запловил и 
носачот "Роналд Реган", со придружна 
група бродови. Цел било овие носачи 
на авиони да му се придружат на веќе 
постојниот американски воен арсенал 
во Персискиот Залив, односно на но са-
чот "Абрахам Линколн". Првата опе ра-
ција би вклучувала целосна поморска 
блокада на Иран, за да се спречи увозот 
на бензол и на други состојки од пре-
работена сурова нафта за потребите на 
иранската нуклеарна програма. 

Имено, Техеран има недоволно ра-
финериски капацитети и добива само 
40 отсто бензол за своите потреби, а 
остатокот мора да го увезува. Аме ри-
канските стратези веруваат дека ус пеш-
ното ембарго во овој сегмент би му за-
дал сериозен удар на режимот на Ах-
мадинеџад. Се проценува дека бло ка-
дата би имала ефект само доколку би 
траела најмалку неколку години. Значи, 
тоа е првата фаза од притисокот врз 
Иран. Многу аналитичари тврдат дека 
доколку ова мора да се спроведе, тогаш 
вооружен напад врз Техерен не е мо-
жен уште најмалку две години. 

Голем проблем за американските 
планови на Средниот Исток би на ста-
нале доколку руската и кинеската воена 
поморска флота почнат да патролираат 
заедно со иранските комерцијални тр-
анспортни танкери. Во водите на Сре-
доземјето веќе се наоѓа дел од руската 
Црноморска флота, предводена од но-
сачот на авиони "Адмирал Кузњецов" и 
неговата придружна ударна група, како 
и крстосувачот "Москва", кој носи нај-

И покрај тоа што повеќето 
аналитичари се скептици 
околу скорешен напад врз 
иранската држава, сепак 
разузнавачките служби 
располагаат со податоци 
кои го кажуваат сосема 
спротивното. Холандската 
служба АИВД успеала да ја 
прекине саботажата на 
иранската индустрија врз 
основа на проценките дека 
САД наскоро ќе ги 
бомбардираат иранските 
нуклеарни централи. 
Шпионските активности на 
холандските агенти биле 
тесно поврзани со целите 
кои американската војска 
има намера да ги нападне. 
Според веродостојни 
извори, се очекува за 
неколку седмици Иран да 
биде нападнат од 
беспилотни летала. Досега 
се утврдени неколку 
локации кои би биле мета 
на нападите, вклучувајќи ги 
и ракетните делови и 
опремата за лансирање. 

Информациите до кои 
дошле холандските 
разузнавачи веднаш им 
биле проследени на 
нивните американски 
колеги од ЦИА. 
Американците не 
исклучуваат воздушен 
напад како последно решение 
за запирање на нуклеарните 
амбиции на Ахмадинеџад, 
се разбира, доколку 
дипломатијата и мерките на 
притисок не вродат со плод. 

Неодамна од иранскиот 
Генералштаб предупредија 
дека секој американски или 
израелски напад врз 
земјата ќе значи почеток на 
нова светска војна. 

Глобалниот ционизам, како 
што властите во Техеран го 
нарекуваат американското 
влијание во светот, водел 
кон работ на бездната и 
затоа требало да биде што 
поскоро уништен. 

Израел веќе имал 
донесено стратешка одлука 
да не му дозволи на Иран да 
ги оствари своите 
нуклеарни амбиции, притоа 
дозволувајќи си да ги 
преземе сите мерки кои му 
се на располагање. Владата 
на Олмерт се подготвува за 
индивидуален независен 
напад врз Техеран, без 
оглед на серијата 
дипломатски напади кои ги 
водат повеќето западни 
земји. 

Но, проблем претставува 
руската страна која досега 
има потпишано неколку 
воени договори со Иран, со 
кои на исламската 
република й продала 
современ ракетен систем за 
противвоздушна одбрана. 
Властите во Техеран ги 
демантираат овие наводи, 
но западните 
администрации знаат дека 
се точни. Сепак, руските 
власти можат да ги 
искористат овие затегнати 
односи со Западот, во 
контекст на Осетија и на 
Абхазија и да го 
реализираат овој договор 
со Иран, бидејќи тој й носи 
огромен профит на Москва. 
Американците признаваат 
дека доколку Иран 
навистина располага со 
противракетниот руски 
систем, тогаш тоа 
претставува огромна 
опасност за секоја западна 
земја и сосема би го 
променило односот на 
силите.
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ИЗРАЕЛ СЕ ИЗРАЕЛ СЕ 
ПОДГОТВУВА ЗА ПОДГОТВУВА ЗА 
НАПАД, ИРАН СЕНАПАД, ИРАН СЕ  

СНАБДУВА СО РУСКИ СНАБДУВА СО РУСКИ 
АНТИРАКЕТЕН СИСТЕМАНТИРАКЕТЕН СИСТЕМ

современи проектили со далечинско 
наведување. Руската флота во Сре до-
земното Море моментно има 11 ра зо-
рувачи и сè уште непрецизен број под-
морници. За снабдување таа може да го 
користи сириското пристаниште Тар-
тус. 

Кога станува збор за иранското воо-
ружување, тогаш според многумина 
тоа не е за потценување. Денес Иран 
располага со стотина најбрзи авиони 
во светот од типот Ф-14, кој ги има до-
биено од Американците во ерата на 
Шахот Резе Пахлавија. Посебно убојно 
оружје со кое располагаат Иранците се 
т.н. рекомбинирани вируси, создадени 
од руски стручњаци по распаѓањето на 
Советскиот Сојуз. Цели 15 години Иран 
заедно со Русите работеше на креи ра-
њето на такви вируси. Со ваков вид 
оружје лесно може да се дејствува низ 

цела Европа и САД. Голема опасност 
претставува фактот дека тоа е наменето 
за цивилно население. Податоците мо-
жат да бидат катастрофални, затоа што 
засега не се познати одбранбени мерки 
за заштита од вирусите. Се спомнува 
само карантинот, но тој би требало да 
биде креиран за сместување на де сет-
тина милиони луѓе. Таков план досега 
има изработено само Норвешка, но са-
мо за два милиона луѓе. 

Иранските воени генерали посто-
јано го предупредуваат светот дека 
Техеран денес располага и со голем 
број беспилотни летала и подморници, 
како и со проектили од серијата Сахаб, 
кои се сметаат за едни од најсо вре ме-
ните и најопасните и кои можат само за 
11 минути да достигнат до Израел. Како 
што е познато, Израел е главна мета на 
иранскиот режим. Неколку пати досега 
претседателот Ахмадинеџад повика на 
физичка ликвидација на еврејската др-НОСАЧИТЕ НА АВИОНИ ПОВТОРНО ПРИСУТНИ ВО ЗАЛИВОТНОСАЧИТЕ НА АВИОНИ ПОВТОРНО ПРИСУТНИ ВО ЗАЛИВОТ
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жа ва и нејзино трајно бришење од гео-
графските мапи.

ПЛАН ЗА 
КИДНАПИРАЊЕ НА 

АХМАДИНЕЏАД!
Една од најомразените личности во 

светот последниве години секако е 
иранскиот претседател, Махмуд Ахма-
динеџад. Најнегативни одгласи за него 

ЗА ИНАЕТ НА АМЕРИКАНЦИТЕ
Руските енергетски ст-

ручњаци соопштија дека 
Москва набрзо ќе ја за-
врши изградбата на 
иран ската нуклеарна 
цен трала "Бушер", како 
посебен проект во рус-
ко-иранските односи. 
Атом ската електрана 
почнала да се гради во 
далечната 1975 година, 
а почетните работни ак-
тивности ги изве ду вале 
германски прет при ја-
тија. По Исламската ре-
волуција, кон крајот на 
седумдесеттите го ди ни 
на минатиот век, Германија се откажа од натамошните градежни 
активности на централата, па Русија се согласи тој проект да го 
заврши до средината на минатата деценија. Договорот меѓу Москва 
и Техеран е потпишан во јануари 1995 година и тој ја обврзува Русија 
да го изгради првиот блок на нуклеарката, да постави еден реактор, 
да го обезбеди атомското гориво и да овозможи обука на иранските 
специјалисти, кои подоцна би биле во можност да раководат со 
работата на централата. САД постојано вршеа притисок врз Русија 
да се откаже од таа работа, но сега, по заострувањето на нивните 
односи во кавкаскиот регион, многу е веројатно дека работите за 
изградба на атомската електрана ќе се забрзаат.

Извозот на нафта и природен гас 
на Иран му донесоа високи 81 
милијарда долари само за првите 
три месеци од оваа година. Станува 
збор за пораст од 31 отсто во однос 
на претходната година, благо да-
рение на растечките цени на теч-

ното злато. Овие информации ги 
презентираше Централната банка 
која, меѓу другото, наведува дека 
приходите за оваа година се по-
високи за цели 20 милијарди до-
лари. Инаку, Иран е вториот по го-
лемина производител на нафта во 
ОПЕК, кој дневно создава по че ти-
ри милиони барели сурова нафта.

Иранското Министерство за енергетика смета дека на светскиот 
пазар има премногу нафта и дека Организацијата на земјите-
извознички на тие суровини моментно работи на анализа дали 
понудата е поголема од побарувачката. Слично мислење има и 
Венецуела која, пак, покрај редукцијата на производството, бара и 
натамошно намалување на цената на суровата нафта до 100 долари 
за барел. Но, дали тоа ќе се случи не зависи само од желбите на 
некои земји, туку за тоа согласност треба да дадат и Саудиска 
Арабија и други држави, кои со поголем процент учествуваат во 
производството на нафта.

НА АХМАДИНЕЏАД МУ СЕ СМЕШНИ НА АХМАДИНЕЏАД МУ СЕ СМЕШНИ 
ПЛАНОВИТЕ ЗА НЕГОВО КИДНАПИРАЊЕПЛАНОВИТЕ ЗА НЕГОВО КИДНАПИРАЊЕ
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и за неговата политика очекувано има 
во Израел, бидејќи тој многу пати по-
вика на уништување на еврејската др-
жава. Неговите повици Израелците да 
се избришат од географските мапи, со-
здаде голема аверзија кај нив. Насто-
јувањата на Техеран по секоја цена да ја 
развива својата нуклеарна технологија, 
дополнително ги поттикнува страву ва-
њата на Блискиот Исток. Ветеранската 
агентура во Израел од поодамна под-
готвува план за киднапирање на Ахма-
динеџад, по примерот на апсењето на 
нацистичкиот злосторник, Адолф Ај х-
ман. Агент од израелската тајна служба 
смета дека операцијата може да се из-
веде на ист начин, со иста тактика. Не-
кои размислувања одат дотаму што ве-

лат дека иранскиот водач е злосторник 
и тој треба да се најде пред лицето на 
правдата во Хаг. Значи, киднапирањето 
на Ахмадинеџад би било со цел тој да се 
појави пред Меѓународниот кривичен 
суд во Хаг. Сепак станува збор за ин ди-
видуални и издвоени мислења, кои сè 
уште немаат експлицитна поддршка од 
израелскиот владин Кабинет и од Кне-
сетот. Планот за киднапирање на Ахма-
динеџад е идеја на Рафи Ејтан, агент на 
израелската служба Мосад, кој во 1960 
година ја предводеше операцијата за 
киднапирање на Ајхман во Аргентина. 
Потоа, нацистот беше доведен во Из-
раел, каде е осуден на смрт поради сп-
роведувањето на планот на Хитлер за 
уништување на Евреите во Европа. 

Терористичката мрежа Ал каида 
го обвини Иран дека учествува во 
т.н. крстосувачка војна на Западот 
против исламот. Заменик-водачот 
на организацијата "Ајма ал" За ва-
хири го обвини иранскиот врховен 
водач ајатолахот Али Хамнеи дека 
Исламската Република ја про мени-
ла својата антизападна позиција. 
Тој во нова видеоснимка тврди де-
ка Техеран соработува со Амери-
канците во окупацијата на Ирак и 
на Авганистан и ги признава ма-
рионетските државни режими во 
двете земји, а истовремено пре-
дупредува дека секој кој ќе посегне 
и по една педа од иранската те-
риторија ќе биде убиен и уништен. 

Хрватска му продала на Иран неколку руски ракетни 
системи од типот С300. Модернизираните проектили ќе му 
бидат ис порачани на Техеран со либиски воени бродови, кои 
веќе биле вкотвени во хрватското пристаниште Кралевица. 
Веднаш беа алармирани израелските разузнавачи и воената 
команда од Тел Авив, но нивните првични информации велат 
дека не располагаат со такви сознанија. Инаку, руските ра-
кетни системи С300, кои ги поседува Хрватска, се од времето 
на поранешниот Советски Сојуз, а планот беше тие да бидат 
уништени уште пред две години.


