
Иран: Сирија има право на самоодбрану, Израел лаже о обарању дрона за којег тврди да је наш
субота, 10 фебруар 2018 16:15

 Иран је нагласио да Сирија има право на "самоодбрану" отпуживши Израел за лажи, у
одговору на израелске нападе након што је Израел оборио дрон за који тврди да је
ирански.

  

  "Оптужбе о прелету иранског дрона су исувише смешне. Да покрију свој злочин у
региону израелски лидери прибегавају лажима", рекао је портпарол Министарства
спољних послова Ирана Бахрам Гасеми агенцији Франс прес.   

Иран је заклети непријатељ Израела и војно помаже снаге сиријског председника
Башара Асада у грађанском рату који бесни од 2011. године. Израел је саопштио да је
јутрос извео велике ваздушне ударе у Сирији, погодивши сиријске, али такође "иранске"
војне мете након што је пресретнут дрон лансиран из Сирије.

  

Ово је први пут да је израелска војска отворено рекла да је гађале иранске мете у
суседној Сирији. Она је у последњим годинама извела више ваздушних напада на
сиријске и циљеве проиранског либанског Хезболаха који се такође бори на страни
Асадових снага.

  

Сиријска противаздушна одбране је узвратила ватру и један израелски борбени авион
Ф-16 је пао, али је нејасно да ли је погођен или се ради о техничкој или људској грешци.

  

"Иран није војно присутан у Сирији и послао је само војне саветнике у Сирију на захтев
сиријске владе", рекао је Гасеми.
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У саопштењу из заједничке команде савезници Асада - укључујући Хезболах и Иран - су
порекли повреду израелског ваздушног простора.

  

Либан је у међувремену осудио израелске ударе у Сирији и најавио да ће послати писмо
Савету безбедности УН због израелског коришћења либанског ваздушног простора да
изведе нападе на Сирију, наведено је у саопштењу Министарства спољних послова у
Бејруту.

  

(Бета-АФП)

  

 2 / 2


