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Liderul Hezbollah: ”Armata americana va plati
pretul uciderii generalului Soleimani”
Uciderea generalului iranian Qassem Soleimani reprezinta o ''noua etapa''
pentru Orientul Mijlociu, a estimat duminica liderul Hezbollahului libanez,
Hassan Nasrallah, care a sustinut ca armata americana este cea care ''va plati
pretul'' pentru acest asasinat
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''Pedeapsa justa, prezenta americana in regiune. Bazele militare americane, navele americane,
fiecare ofiter si soldat in regiune'', a spus Nasrallah intr-o interventie televizata. El a cerut sa nu
fie atacati cetatenii americani civili, intrucat ''batalia, confruntarea, pedeapsa justa este pentru cei
care au executat (operatiunea) si armata americana este cea care a infaptuit crima si asasinatul''
generalului Soleimani si a lui Abu Mahdi al-Muhandis, comandantul secund al Hashd al-Shaabi, o
coalitie de forte paramilitare irakiene dominata de factiuni pro-iraniene, consemneaza agentiile
AFP si DPA, potrivit Agerpres.
''Atunci cand sicriele cu soldati si ofiteri americani (...) vor incepe sa soseasca in SUA, Trump si
administratia sa vor intelege ca au inceput sa piarda regiunea'', mai sustine Nasrallah, el fiind de
parere ca atacul in care a fost ucis Soleimani vineri la Bagdad marcheaza o ''noua etapa'' pentru
Orientul Mijlociu.
Liderul Hezbollah a cerut Irakului sa riposteze prin incetarea prezentei trupelor americane in Irak,
pe care a denumit-o ''ocupatie'', intre timp o rezolutie in acest sens fiind votata de parlamentul de
la Bagdad, care a cerut retragerea tuturor trupelor straine, nu doar a celor americane, demers

sustinut de premierul irakian Adel Abdul Mahdi.
Uciderea lui Soleimani nu este o problema doar a Iranului, ci una a ''tuturor grupurilor de
rezistenta din regiune, in Siria, Liban si Yemen'', a indicat Nasrallah.
La randul sau, Hossein Dehghan, un general consilier militar al ghidului suprem iranian a declarat
canalului iranian CNN ca riposta Iranului ''va fi cu siguranta militara si impotriva instalatiilor
militare'' americane. ''America este cea care a inceput razboiul (...), prin urmare ei trebuie sa
accepte ca reactiile sa fie adaptate cu actiunile lor'', a spus generalul citat.
Iranul a promis razbunare ''la momentul si locul potrivit'' dupa uciderea intr-un raid pe aeroportul
din Bagdad a generalului Qassem Soleimani, artizan al strategiei militare iraniene in Orientul
Mijlociu. El conducea Forta Quds, unitate speciala din corpul Gardienilor Revolutiei insarcinata cu
operatiunile externe. Pe seama lui SUA au pus atacuri soldate cu moartea a numerosi militari
americani in regiune.
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