
Америка и Израел заједнички против Ирана

Пише: Владимир Јевтић
понедељак, 18 фебруар 2019 04:00

  

  

САД и њихов кључни савезник на Блиском истоку Израел у Ирану виде опасног
непријатеља који своје „пипке“ шири у Сирији. Американци Техеран сматрају главним
дестабилишућим фактором на Блиском истоку. Стиче се утисак да Американци због
Израела који стално диже буку да му прети напад из Ирана стварају непријатеља од
Ирана.

  

И тако изгледа у Сирији где Израел мало мало изводи ваздушне ударе по Сирији под
патронатом Америке. У последњем нападу када су погинула четворица сиријских војника
уништено је преко тридесет израелских ракета. Сирија има веома ефикасан ПВО који се
састоји од система „Панцир С“ „Бук“ и недавно испорученог „С-300“.

  

Систем „С-300“ до сада није деловао јер Израелци добро знају његове могућности и због
тога пазе да својим авионима стриктно лете ван његовог домета. Докле ће ови ваздушни
удари које некажњено предузима Израел трајати? Нико то не зна али израелски
премијер Бењамин Натењаху тврди да су напади усмерени против Ирана и његових
инсталација у Сирији. Наводно Израел неће допустити да Иран од Сирије направи своју
базу што звучи мало смешно јер су сви досадашњи израелски напади били усмерени на
међународни аеродром у Дамаску. Наравно не треба заборавити ни логистичке центре
сиријске војске око Дамаска.
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  Дејствовање сиријске ПВО у околини Дамаска, 20. јануара 2019.  Све ово упућује на једну скривену агенду. Израелу није циљ Иран у Сирији него им јециљ свргавање легитимно изабраног лидера Сирије Башара ел Асада. Израелу неодговара јака и просперитетна Сирија и зато се труди преко терориста али ибомбардовањем да заувек уништи социјалистички и секуларни поредак који је постојао уСирији пре рата.  “ Главна претња међународној стабилности на Блиском истоку представља политикаИрана, изјавио је високи представник америчког Стејт департмента који није желео даму се објави име. „Иран је кључна претња, то је главни дестабилизујући играч у региону“,рекао је он иако том приликом није споменуо терористичку организацију ИСИЛ противкоје Америка води рат још од 2014. године. Према његовим речима, питањесупротстављања политици Ирана биће једно од главних тема током турнеје америчкогдржавног секретара Мајка Помпеа по земљама Блиског истока, Персијског залива иСевера Африке.
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