Iran / Irán - „Trumpovy volby: Neeskalovat vojenskou akci“ - CH hraje
relevantni roli jako go between...
Vracíme se k následkům atentátu na iránského generála Soleimaniho. Po
americkém atentátu provedl Irán odvetný útok na spojenencké základny Ain
al-Asad v severním Iráku a Irbíl v iráckém Kurdistánu. Irán ohlásil 80 mrtvých,
oběti tohoto útoku na životech však ve skutečnosti nebyly žádné. Obě zasažené
základny byly samozřejmě v pohotovosti a útok předpokládaly. Je zřejmé, že Irán nějakou
útočnou operaci provést musel, aby zachránil tvář před iránskou veřejností, zejména na
venkově, zfanatizovaném pohřbem generála. Jak jsme předvídali v minulém vydání, nebudou
nadále ani Irán, ani USA vyhledávat další eskalaci.
Na základně v Ain al-Asad je umístěno 1.500 spojeneckých vojáků.
Základna je centrálou amerických dronů, které podnikají přesně zaměřené
akce proti teroristům. Dříve byl na této základně umístěn i český chirurgický
team.
V Irbílu je umístěno 3.600 spojeneckých vojáků ze třinácti zemí. Je to centrum
koaliční výcvikové mise v Iráku. V zemi je nyní 6.000 amerických a menší počty
spojeneckých vojáků. V období likvidace nebezpečné diktatury Saddama
Husseina v roce 2003 bylo v Iráku 170.000 amerických vojáků. Jejich postupné
stahování začalo v souvislosti s předáváním správy jednotlivých provincií do
rukou Iráčanů v roce 2007. Po čtyřech letech, v roce 2011 bylo jejich
stahování ukončeno. U.S. Army se do Iráku vrátila v počtu 5.000 vojáků v roce
2016, aby pomohla nové irácké demokracii zlikvidovat teroristický tzv. islámský
stát.
Pro informaci dodáváme, že čeští vojáci v Iráku jsou dnes umístěni na
jiných základnách, ve Bagdadu a v Al-Tadži – tedy v centrální části země.
„Intel : Irán by mohl mít uran pro nukleární bombu koncem roku“
Jako nebezpečnou se jeví skutečnost, že Irán přestal dodržovat limity obohacování
uranu a mohl by tak v blízkém budoucnu získat uran potřebný k výrobě atomové bomby.
Izrael je situací samozřejmě znepokojen, stal by se prvním cílem iránského nukleárního
útoku.
President Donald Trump hledá v této situaci řešení. Rád by přiměl EU,
aby i Evropa přestala Iránu věřit a vypověděla dohodu limitující obohacování
iránského uranu proti zrušením sankcí jako dohodu nedůvěryhodnou. Spojené
státy tak již dříve učinily a sankce proti Iránu nástupem Trumpovy
administrativy opětně zavedly. V posledních dnech se Donald Trump vyjádřil, že zavede
v případě pokračující evropské politiky spolupráce s Iránem vyšší cla na evropské automobily
dovážené do USA.

