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Ηδράση των ΗΠΑ, οι οποίες ενίσχυσαν τη στρατιωτική τους παρουσία στον Κόλπο, "απέτρεψε τον
κίνδυνο επιθέσεων εναντίον Αμερικανών" από το Ιράν, ανέφερε σήμερα ο επικεφαλής του
Πεντάγωνου Πάτρικ Σάναχαν.
"Βρισκόμαστεσε μια περίοδο όπου ο κίνδυνος παραμένει υψηλός και η αποστολή μας είναι να
διασφαλίσουμε ότι οι Ιρανοί δεν κάνουν λάθος υπολογισμούς", πρόσθεσε ο υπηρεσιακός
υπουργός Άμυνας, ο οποίος αναμένεται να ενημερώσει το απόγευμα σε μια συνάντηση
κεκλεισμένων των θυρών Αμερικανούς βουλευτές για την τελευταία κλιμάκωση μεταξύ
Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.
ΟΣάναχαν επισήμανε τη σοβαρότητα των πληροφοριών που έχει η αμερικανική κυβέρνηση για να
δικαιολογήσει την ανάπτυξη στη Μέση Ανατολή ενός αμερικανικού αεροπλανοφόρου,
βομβαρδιστικών Β-52, αποβατικού σκάφους με αμφίβια οχήματα και συστοιχιών του
αντιαεροπορικού συστήματος Patriot, για να αντιμετωπίσουν υποτιθέμενες απειλές από την
Ισλαμική Δημοκρατία.
"Αναφερθήκαμεσε απειλές και αυτές ήταν επιθέσεις", είπε, αναφερόμενος στις πρόσφατες
"πράξεις δολιοφθοράς" ενάντια σε τέσσερα πλοία στον Κόλπο, τις οποίες κατήγγειλαν τα Ηνωμένα
Αραβικά Εμιράτα και η Σαουδική Αραβία.
"Αυτόπου θέλω είναι να τονίσω την αξιοπιστία των μυστικών πληροφοριών", συνέχισε. "Τα μέτρα
που λάβαμε ήταν πολύ προσεκτικά και αποκλείσαμε τον κίνδυνο επιθέσεων εναντίον
Αμερικανών".
Ερωτηθείςγια τα σχόλια του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα το βράδυ ότι το Ιράν βρίσκεται
αντιμέτωπο με άμεση απειλή, ο υπηρεσιακός υπουργός Άμυνας είπε: "Υπάρχει κίνδυνος και
διαχειριζόμαστε αυτόν τον κίνδυνο".
"Αυτόδεν σημαίνει ότι οι απειλές που έχουμε εντοπίσει έχουν εξαφανιστεί", πρόσθεσε. "Η
προσεκτική μας απάντηση, νομίζω, έδωσε στους Ιρανούς χρόνο να σκεφτούν".
"Απλάελπίζω το Ιράν να ακούει. Είμαστε στην περιοχή για να αντιμετωπίσουμε πολλά πράγματα,
αλλά δεν είναι για να οδηγηθούμε σε πόλεμο", σημείωσε.

Οεπικεφαλής του Πενταγώνου και ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας των ΗΠΑ
στρατηγός Τζόζεφ Ντάνφορντ είναι προγραμματισμένο να ενημερώσουν αργότερα σήμερα τα δύο
σώματα του Κογκρέσου, τα μέλη των οποίων εμφανίζονται διχασμένα για τον επείγοντα
χαρακτήρα της ιρανικής απειλής.
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