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Тел Авив -- Заменик израелског министра спољних послова Даниел Ајалон изјавио да
постоји могућност да Иран започне регионални рат, а да ће Израел одговорити "како
ваља".

  

"Постоји бојазан да ће Иран под притиском санкција подстаћи оне под својим
патронатом у Хезболаху и Хамасу да покрену војну акцију против Израела", рекао је он.

  

"Постоји такође могућност да Иран направи војни потез против држава Арапског залива
и омете проток нафте у свет, у ком случају ће ситуација прерасти у широке
конфронтације", рекао је Ајалон.

  

Он је најавио да би Сједињене Америчке Државе и друге земље могле размотрити друге
опције, ако акције усмерене против напора Ирана да се наоружа нуклеарним оружјем не
дају опипљиве резултате.

  

"Ирански реактор представља огромну опасност за стабилност читавог региона и за
светски мир уопште, јер осим нуклеарног наоружања Иран такође развија ракетни
систем који прети земљама ван Блиског истока, у Европи. Нуклеарно оружје у рукама
Ирана ће му омогућити да прети свим арапским владама тренутно постојећимн
средствима (субеверзвиним елементима у разним земљама, агентима и тако даље)",
рекао је Ајалон.

  

Он је оценио да Иран и сада контролише тела која функционишу као држава у дрзави, у
Либану, Јемену, Палестинској управи и на другим местима.

  

Он је рекао да Израел не осећа анимозитет према иранском народу, већ га дубоко
поштује и тежи да с њим сарађује ради успостављања боље реалности у региону, Ајалон
је позвао тај угњетени народ, како је рекао, да протестује против диктаторских режима
који угрожава грађанска права.
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"То је агресивни диктаторски режим и сви прогресивни елементи широм света би
требало да предузму акцију против њега макар само из тог разлога," рекао је Ајалон, као
и да, на крају крајева, ирански народ сам мора узети судбину у своје руке и изборити се
за своја права.
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