Μπ. Νετανιάχου: Ζητά από τις
ΗΠΑ να αυξήσουν την πίεση στο
Ιράν "που τρέμει"
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Ουπηρεσιακός πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου συναντήθηκε χθες Τετάρτη στη
Λισαβόνα με τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάικ Πομπέο, για να ζητήσει οι ΗΠΑ
να "αυξήσουν την πίεση" που ασκούν στην κυβέρνηση του Ιράν, που "τρέμει" κατ’ αυτόν, με φόντο
τις μαζικές διαδηλώσεις και τις ταραχές στη Μέση Ανατολή που έχουν βάλει σε αρκετές
περιπτώσεις την Τεχεράνη σε θέση άμυνας.
"Τοπρώτο ζήτημα που θέλω να εγείρω είναι το Ιράν, το δεύτερο είναι το Ιράν, το τρίτο επίσης",
είπε χαρακτηριστικά ο Νετανιάχου λίγο πριν από τη συνάντησή του με τον ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, πριν
καταγγείλει πως η Ισλαμική Δημοκρατία "εντείνει την επιθετικότητά μας καθώς μιλάμε".
"Συζητήσαμεγια τις προσπάθειες να αντιμετωπιστεί η αποσταθεροποιητική επιρροή του Ιράν στην
περιοχή (...) και για άλλα θέματα που συνδέονται με την ασφάλεια του Ισραήλ", ανέφερε μέσω
Twitter ο Πομπέο μετά τη συνάντηση, που υπήρξε κατ’ αυτόν "παραγωγική".
Εξαίρονταςτη "συνεκτική πολιτική πίεσης στο Ιράν από πλευράς του προέδρου [των ΗΠΑ
Ντόναλντ] Τραμπ", ο Νετανιάχου — ο επικεφαλής της ισραηλινής δεξιάς, που παίζει το τρέχον
διάστημα την πολιτική του επιβίωση, μετά την απαγγελία κατηγοριών σε βάρος του για
διασπάθιση δημοσίων κεφαλαίων, κατάχρηση εμπιστοσύνης και διαφθορά από τη δικαιοσύνη —
σημείωσε πως χάρη στις "τρομερές αμερικανικές κυρώσεις", τελευταία "βλέπουμε την ιρανική
αυτοκρατορία να τρέμει" εν μέσω των "διαδηλώσεων στην Τεχεράνη, στη Βαγδάτη και στη
Βηρυτό", πριν κρίνει πως "είναι σημαντικό να αυξηθεί η πίεση".
Ησυνάντηση των Νετανιάχου και Πομπέο στην πρωτεύουσα της Πορτογαλίας ακολούθησε
τηλεφωνική συνδιάλεξη του ισραηλινού πρωθυπουργού με τον Τραμπ την Κυριακή
Τοζήτημα της αποκατάστασης "της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή" και οι "διαδηλώσεις εναντίον
του Ιράν στη Βαγδάτη και στη Βηρυτό" ήταν εξάλλου ανάμεσα στα "κεντρικά" θέματα στις επαφές
που έκανε ο Πομπέο στο περιθώριο της συνόδου του NATO στο Λονδίνο, όπως επισήμανε ο ίδιος
στη Λισαβόνα.
ΟΠομπέο, που σήμερα αναμένεται στο Μαρόκο, άλλαξε το πρόγραμμά του για να συναντηθεί με

τον Νετανιάχου προηγουμένως. Πριν αναχωρήσει για τη Ραμπάτ, αναμένεται να κάνει δηλώσεις
στον Τύπο σήμερα το πρωί, έπειτα από τη συνάντησή του με τον πορτογάλο ομόλογό του
Αουγκούστου Σάντους Σίλβα.
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