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ТЕХЕРАН – Ирански министар одбране, генерал Ахмад Вахиди, критиковао је данас
Русију због забране продаје противваздушних ракетних система С-300 Ирану.

  

Критика коју је изрекао министар Вахиди је уследила само дан пошто је председник
Русије Дмитриј Медведев потписао декрет којим се Ирану забрањује испорука
противваздушних ракетних система С-300, као и тенкова, борбених хеликоптера и војних
бродова.

  

Вахиди је изјавио да Русија ризикује понижење због попуштања пред међународним
притиском забрањивајући продају свих савремених система што може онемогућити
способност Ирана да се сам брани од ваздушних напада.

  

"Сматрамо да Русија треба да покаже да има независан став у бирању својих односа са
другим земљама, као и по међународним питањима", рекао је Вахиди у интервјуу
државној иранској телевизији.

  

Техеран је у спору са Сједињеним Америчким Државама и са другим западним земљама
због спорног нуклеарног програма.

  

Израел и САД дуго су утицале на Москву да одустане од планова продаје прецизног
ракетног система Техерану, а руски званичници обећали су да неће испоручивати те
системе пошто су у јуну подржали четврти круг санкција Уједињених нација против
Ирана .

  

Техеран је 2007. објавио потписивање уговора с Русијом о продаји система С-300, али
ниједан до сада није испоручен, јавиле су светске новинске агенције.

  

Вахиди је инсистирао да Москва мора да примени споразум, али је истовремено
нагласио да он "није виталан јер ће Иран изградити у будућности сличан систем".
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Систем С-300 је мобилни, противваздушни ракетни систем дугог домета који може да
детектује, прати и уништи балистичке ракете, крстареће ракете и нисколетеће авионе.

  

Тај софистицирани систем је у стању да истовремено прати до шест мета на удаљености
120 километара и на њих испали 12 ракета, а према оценама специјалиста, по главним
борбеним карактеристикама значајно превазилази сличан амерички противваздушни
систем "Патриот".

  

(Танјуг)
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