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Стални представник САД-а при Уједињеним Нацијама Ники Хејли, изјавила је, да „САД
не теже ка мењању власти у Ирану или било којој другој земљи, и да Вашингтон само
штити себе и своје савезнике“. Она је додала, да је „председник САД Доналд Трамп
јасно ставио до знања да је Иран ,лош играчʼ на међународној сцени“. Другим речима,
Вашингтон захтевајући мењање позиција од других, перципира себе и своје регионалне
савезнике као „праведнике“, иако је недавно Трамп назвао „најгором грешком у историји
земље“ војно присуство Сједињених Држава на Блиском истоку које је иницирао
председник Буш-млађи.

  

   Ипак, помоћник председника за националну безбедност Џон Болтон поново прети
Техерану санкцијама. По његовим речима, „Вашингтон ће да нађе нове варијанте
санкција према Ирану ако обновљена ранија ограничења не доведу до промена у
земљи“. Коначно, главни адвокат Трампа, бивши градоначелник Њујорка Рудолф
Ђулијани тврди, да „санкције које је Вашингтон увео Техерану делују, и да ће на крају да
доведу до револуције чији ће резултат да буде свргавање садашњих иранских власти“.
„Не знам када ћемо их свргнути“, каже Ђулијани. „То може да се догоди за неколико
дана, месеци или година. Али, то ће се догодити“. При томе, САД према Ирану већ
дејствују максимално оштро. 7. августа су ступиле на снагу мере репресивног карактера
обухвативши и ирански аутомобилски сектор, купопродају злата и низа метала. 5.
новембра ступиће на снагу ограничења на извоз нафте и деривата. Шта даље?   
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Оцртајмо могуће сценарије даљег развоја догађаја. Први – ,,корејски“. Американци
успевају у томе да се промени политика Техерана, али то је могуће само у том случају
ако међународни и регионални играчи буду сарађивали са Вашингтоном. За сада, ЕУ,
Русија и Кина не подржавају одлуку САД да изађу из нуклеарног споразума са Ираном,
и тежиће да очувају трговачко-економске и друге односе са Техераном. То није
једноставно, посебно за ЕУ, која је пред избором да ли да зарад Ирана жртвује своје
националне и економске интересе у односима са САД. При томе, Техеран мора да
настави са испуњавањем својих обавеза око нуклеарног програма, како би се очувала
могућност за ЕУ, Русију и Кину да нападају Американце са те позиције.

  

  

У формату овог сценарија могућа је специфична варијанта деловања. Иран, ступивши у
првој етапи у преговоре са САД, покушаваће да одуговлачи са временом. Трамп је још
једном потврдио своју спремност да се сусретне са иранским колегом Хасаном
Роханијем, алудирајући на то да се може појавити одређена позитивна политичка
околност која би пратила преговарачки процес. Како сматра израелски оријенталиста
Мордехај Кејдар, „сама чињеница да Вашингтон ступа у преговоре са Ираном, биће
победа за Техеран“. Истина, списак проблема које ће Американци да доставе Иранцима
– демонтажа нуклеарних објеката, уклањање центрифуга и већ обогаћеног урана из
државе, демонтажа ракетних завода и самих ракета, одступање свих иранских војних
снага у оквирима целог Блиског истока, заустављање војне и финансијске подршке
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Хамасу и Хезболаху – подразумева дугачак и сложен преговарачки циклус.

  

Други сценарио – САД ће покушати да стегну обруч око Ирана посредством
разноврсних санкција и конкретних акција на Блиском истоку, подстичући политику
својих савезника у том правцу. На почетку, задатак ће бити поткопавање економског
система земље, и довођење до пропасти њеног државног система, узгред остварујући
мере политичке дискредитације режима. При томе, максимално ће да се користе
протестна расположења међу етничким мањинама – Белуџима у југоисточном региону,
Арапима у Ахвазу, Курдима на северозападу, и иранским Азерима на северу. Такав ток
догађаја претпоставља претварање Ирана у Сирију, и његову фрагментацију
посредством производње хаоса, „рата свих против свију“ што ће неизбежно да погоди
скоро све државе Блиског истока, а такође и Закавказја.

  

  

По нашем мишљењу, за сада, вероватноћа почетка војне кампање против Техерана није
велика (налази се у другом или трећем плану). Прво се одрађује „дипломатска
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артиљеријска припрема“. Надувавање идеје о вероватноћи дијалога САД са Ираном у
кулоарима УН-а није случајно. Одатле ниче питање о истинским циљевима и истинским
организаторима недавног терористичког напада у Ахвазу, који руши процес
успостављања контакта између Вашингтона и Техерана. Исто такво питање се појављује
и око деловања Израела према обореном руском авиону, што није само унело напетост у
односима између Русије и Израела, већ наговештава и нову опасност на Блиском истоку,
заподенуту у Ирану и Сирији (на чијој се територији већ одавно води „посреднички“ рат
Израела против Ирана).

  

Зато може да се претпостави, да ће се сиријски фронт преместити, тачније допунити
Јеменом или Ираком. Према томе, на Блиском истоку почиње прегруписавање и нова
расподела снагâ. Следе важне одлуке и важни догађаји.

  

Превео са руског: Небојша Вуковић

  

Извор: https://bit.ly/2IhJTJM
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