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 Техеран -- Званичник у Иранској Револуционарној гарди рекао је данас да ће последице
напада на Сирију, које су предводиле САД, ићи на рачун Вашингтона, преноси Ројтерс.

  "Са овим нападом...ситуација ће постати комплекснија, а то ће сигурно ићи на рачун
САД, које ће бити одговорне за последице по предстојеће догађаје у региону који
сигурно неће бити у њиховом интересу", рекао је званичник Гарде, Јадолах Џавани, за
иранску новинску агенцију Фарс.

  

Министарство спољних послова Ирана осудило је раније данас нападе на Сирију који су
протекле ноћи изведени на челу са САД, упозоривши да ће Вашингтон и његови
савезници сносити одговорност за последице у региону и шире, јављају ирански
државни медији.  "Без сумње, САД и њихови савезници, који су предузели војну акцију
против Сирије упркос одсуству било каквог доказа...сносиће одговорност за регионалне
и трансрегионалне последице овог ризичног подухвата", наводи се у саопштењу,
преноси Ројтерс. 

  

Како истиче Министарство, "Иран се противи употреби хемијског оружја на бази
верских, правних и етичких стандада, док у исто време...снажно осуђује употребу таквог
орузја као оправдање за агресију на једну суверену државу". 

  

Иран је савезник сиријског председника Башара ал-Асада против побуњеника од
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почетка сукоба у Сирији, подсећа британска агенција. 

  

Аналитичар Хосеин Шеикхолеслам, бивши ирански амбасадор у Дамаску, рекао је
државној телевизији да ће ноћас изведени напади помоћи да се Сиријци уједине иза
владе и да ће стабилизовати сиријску владу. 

  

Сједињене Америчке Државе, Велика Британија и Француска ноћас су извеле ваздушне
ударе на Сирију, у којима је погођена и ваздушна база западно од Дамаска, у близини
границе са Либаном. 

  

Напад је погодио и војни депо у источном Каламуну, северозападно од Дамаска,
локацију у Масјафу 170 километара северно од престонице. 

  

Сиријски медији су јавили да је погођен научно истраживацки центар у Дамаску за који
Пентагон тврдим да је коришћен за развијање и производњу хемијског и биолошког
оружја, пренео је Ројтерс.

  

(Танјуг)
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