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Израелски ратни бродови који су уторак пловили кроз Суецки канал, десет дана након
што је њиме прошла израелска подморница, која може да изведе напад нуклеарном
ракетом, треба схватити као припрему за напад на Иран, изјавио је један израелски
одбрамбени званичник за лондонски "Тајмс".

  

"Ту припрему би требало озбиљно схватити. Израел инвестира време да се припреми за
сложеност напада на Иран. Ти маневри су порука Ирану да ће Израел предузети акцију
због његових претњи", рекао је неименовани званичник, пренели су израелски медији.

  

Пре два дана два израелска ратна брода типа "саар 5", најусавршенија које поседује
израелска армија, су препловила Суец до Црвеног мора. Арапски извори су рекли да се
ради само о вежби. Поменути званичник је истакао да није случајно да Израел изводи
такве маневре јавно.

  

"То није тајна операција. То је нешто што је објављено и што ће показати израелске
способности", указао је он, поменувши тајне вежбе ваздухопловних снага изнад Грчке и
изнад Гибралтара, прошле године.

  

"Тајмс" наводи и јуче најављену вежбу противракетног система "ероу" у сарадњи
Израела са САД изнад Тихог окена. Претпоставља се да би у случају напада на Иран,
израелски бродови прошли кроз Суец. Иако су израелски бродови и раније пролазили
кроз канал, оно што се дешава ових дана уследило је после паузе од најамање 12
месеци.

  

Шеф египатске дипломатије Ахмед Абул Гејт потврдио је пролаз бродова, нагласивши да
на основу споразума Каира са Јерусалимом израелска морнарица има дозволу за то. Он
је, међутим, одбио да спекулише да ли се ради о упозорењу Ирану или неком другом.

  

Један израелски дипломата рекао је "Тајмсу" да Израел јача везе с одређеним арапским
земљама које исто тако брину због развоја иранског нуклеарног програма. Посебно је
поменуо подељено заједничко неповерење према Ирану између Израела и Египта.
Израел има и други разлог да буде присутан у Црвеном мору јер улаже напоре да
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заустави кријумчарење оружја из Ирана у појас Газе.

  

Израелски медији такође преносе да је заправо на помолу договор између Израела и
западних лидера који би пружио међународну подршку за израелски удар на иранска
нуклеарна постројења, у замену за концесије у мировним преговорима. Један британски
званичник, кога цитира лист, рекао је да би такво разумевање омогућило напад Израела
у року од једне године. Израел би био спреман да концесије у односу на формирање
палестинске државе и јеврејска насеља на Западној обали у замену за подршку за
напад".

  

"Израел је одабрао да стави иранску претњи испред насеља", рекао је високи европски
дипломата.

  

(Танјуг)
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