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 Премијер Израела Бењамин Нетањаху похвалио је данас Иранце који протестују против
режима пошто је Техеран признао да је грешком оборен авион са 176 људи.

  

  „Примећујем храброст иранског народа који демонстрира на улицима против режима.
Они заслужују слободу и могућност да живе у безбедности и миру, што им режим сада
пориче“, рекао је Нетањаху на хебрејском језику на седници владе.   

Он је додао да енглеском да је „Иран лагао“.

  

„Као што су лагали о свом тајном нуклеарном програму лажу сада о обарању украјинског
авиона. Они су од почетка знали да су га оборили али су намерно лагали. Обманули су
читав свет“, рекао је израелски лидер, оценивши да је „то потпуно супротно ономе како
би цивилизована земља требало да поступи“.

  

Нетањаху је изразио саучешће жртвама, како је рекао, „иранске обмане и немарности“.

  

Израелски медији наводе да су Иранци били ужаснути након што је Исламска
револуцинарна гарда рекла је њена јединица оборила авион у среду, мислећи да је
крстарећа ракета.

  

Признању су претходила три дана гласног порицања иранских званичника да је авион
оборен упркос растућим доказима.
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Иранци су у суботу увече изашли на улице у Техерану да протестују, а протеста је било и
на другим местима.

  

Данас су размештени полицајци за растурање нереда у иранском главном граду у
очекивању нових протеста.

  

Нетањаху је коментарисао протесте неколико сати након што је председник САД
Доналд Трамп рекао да подржава иранске демонстранте, упозоривши режим да се не
обрачунава са њима.

  

Уз подршку протестима Нетањаху је поновио похвалу Трампу пошто је Бела кућа
најавила нови талас санкција против Ирана после иранских ракетних удара на базе САД
у знак одмазде за убиство најмоћнијег иранског војног команданта генерала Касема
Солејманија у удару америчког дрона.

  

„Похваљујем председника Трампа за наметање нових и врло оштрих санкција против
Ирана. Позивам Велику Британију, Француску и Немачку да се придруже америчком
напору. Они морају да иду у Савет безбедности и тамо морају да активирају санкције о
којима је донета одлука. Желео бих да поновим: Израел неће дозволити Ирану да
развије нуклеарно оружје“, рекао је премијер Израела.

  

(Бета)

  

 2 / 2


