
Дмитриј Песков: Кремљ је забринут због даље ескалације тензија око Ирана, упркос изјавама Мајка Помпеа „да САД не желе рат са Техераном“
среда, 15 мај 2019 17:15

Кремљ је изразио забринутост због даље ескалације тензија око Ирана упркос изјавама
америчког шефа дипломатије Мајка Помпеа да САД не желе рат са Техераном.

  

  

"За сада констатујемо да се ескалација тензија око ове теме наставља", рекао је
новинарима портпарол Кремља Дмитриј Песков и оптужио САД да "провоцирају" Иран.

  

Помпео се састао са руским председником Владимиром Путином у Сочију где је настојао
да ублажи забринутост око раста тензија, али је јасно рекао да ће САД реаговати на
сваки напад на америчке циљеве, преноси АП.

  

На конференцији за новинаре са руском колегом Сергејом Лавровим, пре састанка са
Путином, Помпео је рекао да у основи САД не желе рат са Ираном.
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Песков је рекао да амерички државни секретар Помпео није ублажио забринутост
Москве оку текуће кризе између САД и Ирана.

  

"Тешко да можемо да говоримо о неким уверавањима, очигледно је да постоји
тенденција наставка ескалације", рекао је Песков.

  

Песков је додао да је са жаљењем примио одлуку Ирана, али је рекао да разуме да Иран
не доноси те одлуке тек тако већ као реакцију на притисак.

  

"А то су управо акције САД које изазивају Иран", рекао је Песков.

  

Већ натегнути односи између Вашингтона и Техерана даље су се погоршали пре недељу
дана, када је Иран најавио да ће суспендовати неке од својих обавеза према нуклеарном
споразуму из 2015. године, из кога су се САД повукле пре годину дана, док је
администрација председника САД Доналда Трампа појачала санкције против иранске
привреде.

  

Оптужујући Техеран да припрема нападе на америчке интересе на Блиском истоку
Пентагон је у Залив послао носач авиона, ратни брод, бомбардер Б-52 и ракетни систем
Патриот.

  

Стејт департмент је наложио дипломатском особљу у Ираку, које није неопходно, да
напусти амбасаду у Багдаду и конзулат у Ербилу на северу земље.

  

Русија као и три европске земље и Кина, потписнице нуклеарног споразума са Ираном
2015. године су за то да се тај споразум одржи.

  

(Бета, АФП)
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