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 Ирански врховни лидер ајатолах Али Хамнеи означио је, поводом обележавања Дана
Кудс (Дана Јерусалима), Израел као "канцерогени тумор" који ће "несумњиво бити
искорењен и уништен".

  Получасовни говор у коме је критиковао и САД и Запад што наоружавају Израел, како
је рекао, "чак и атомским оружјем" преносила је државна телевизија, на дан када влада
обично подстиче масовне протесте у Техерану и у другим градовима Исламске
Републике.   

Ове године због пандемије коронавируса демонстранти су позвани да остану код куће,
пренео је АП.

  

  

"Ционистички режим је смртоносна канцерогена израслина и штета за овај регион",
рекао је Хамнеи који је и раније ове недеље више пута позвао на уништење Израела.
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Европска унија је осудила његове претње Израелу.

  

За разлику од недавних упозорења из Брисела шефа дипломатије ЕУ Жозепа Борела
против планова Израела да унилатерално анектира делове Западне обале, којима су се
неке земље тог блока противиле, саопштење о Ирану је једногласно прихваћено, истичу
израелски медији.

  

У кратком саопштењу "у име Европске уније" осуђују се "претеће изјаве" иранског лидера
у којима доводи у питање легитимитет Израела.

  

"Такве претње су потпуно неприхватљиве и представљају дубоки извор забринутости.
Оне су такође неспојиве са успостављењем стабилног и мирног региона Блиског истока
чему тежи ЕУ. Европска унија понавља фундаменталну посвећеност безбедности
Израела", наводи се у саопштењу.

  

Израелски амбасадор у Немачкој Џереми Исахароф, који се раније у Министарству
спољних послова бавио Ираном, оценио је на Твитеру да саопштење ЕУ није ишло
довољно далеко јер Хамнеи "није само довео у питање легитимитет Израела, он је писао
директно о ’елиминацији ционистичког режима’".

  

Борел је на свом личном Твитер налогу раније у четвртак осудио "у највећој могућој
мери" Хамнеијев позив на борбу против јеврејске државе.

  

"То је претња међународном миру и безбедности. Безбедност Израела је од кључне
важности и ЕУ ће стајати на његовој страни", написао је Борел.

  

"Ми ћемо подржавати и помагати свуда свакој нацији или групи која се противи и бори
против циоинистичког режима и не оклевамо да то кажемо", објавио је Хамнеи на
Твитеру у среду.
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"Елиминисање ционистичког режима не значи елеминисање Јевреја. Ми нисмо против
Јевреја. То значи укидање наметнутог режима...", додао је ирански лидер.

  

На Хамнеијевом веб сајту постављен је антиизраелски постер и помиње се "коначно
решење" које се повезује са напорима нацистичке Немачке да елиминише све Јевреје.

  

На постеру се види како људи славе на светилишту у Јеруслиму пошто је освојено од
Израела и палестинска застава се вијори над џамијом Ал Акса.

  

"Палестина ће бити слободна. Коначно решење: отпор до слободе", писало је на постеру.

  

Израелски медији наводе да је тај постер касније скинут са веб сајта.

  

(Бета)
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