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ТЕЛ АВИВ – Израел би могао да нападне иранска нуклеарна постројења у року од
годину дана, чак и без фамозног одобрења САД, наводи се у чланку који ће бити
објављен у септембарском издању америчког магазина „Атлантик”, а чији садржај су
пренели израелски медији.

  

Аутор Џефри Голдберг пише да су шансе да Израел нападне Иран веће од 50 посто.

  

Предвиђања су заснована на разговорима са више од 40 актуелних и бивших Израелаца
који доносе одлуке, укључујући и дискусије с израелским премијером Бењамином
Нетанијахуом, као и са многим америчким и арапским званичницима.

  

Израелска страна верује да Иран дели једна до три године од способности да направи
нуклеарно оружје. Та чињеница, уз јавно изречен анимозитет према Израелу, чини
Исламску Републику Иран претњом по егзистенцију јеврејске државе и зато могућим
кандидатом да се суочи с израелским војним ударом, преносе израелски медији.

  

Голдберг подсећа да израелски удар на непријатељска нуклеарна простројења неће
бити без преседана, имајући у виду да је 1981. године нападнут ирачки нуклеарни
реактор, а 2007. уништен наводни такав реактор у Сирији.

  

Он додаје да су извори блиски Нетанијахуу рекли да он мало верује у способност да се
међународним санкцијама према Ирану та земља одврати од развоја атомског оружја.

  

„Једног дана наредног пролећа израелски национални безбедносни саветник Узи Арад и
израелски министар одбране Ехуд Барак ће симултано телефонирати својим колегама у
Белој кући и Пентагону да их информишу да је њихов премијер, Бењамин Нетанијаху,
управо наредио да око стотину Ф-15 Е, Ф-16 И и Ф -16 Ц и других авиона израелских
ваздухопловних снага лете ка Ирану - можда прелазећи Саудијску Арабију, можда
пробијајући се границом Сирије и Турске, а можда и путујући директно кроз ирачки
ваздушни простор иако је пун америчких авиона”, изнео је Голдберг могући сценарио.
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(Танјуг)
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