
Доналд Трамп: Обнављањем санкција Ирану, тражим само мир у свету, ништа више
уторак, 07 август 2018 17:19

Амерички председник Доналд Трамп изјавио је поводом обнављања санкција Ирану да
се се залаже једино за мир у свету.

  

Он је на Твитеру навео да су санкције Ирану званично уведене и да нико ко пословно
сарађује с Ираном неће моћи да сарађује са САД.

  

  

"Тражим само светски мир, ништа више", истакао је Трамп. Амерички председник се дуго
противио нуклеарном споразуму с Ираном и на крају је ове године повукао САД из тог
договора, што су критиковали други потписници, Европска унија и Русија.

  

Трамп је раније рекао да је нуклеарни споразум из 2015. "ужасан" пошто је омогућио
иранској влади да добије новац који, према његовим речима, потпирује сукобе на
Блиском истоку. Ирански председник Хасан Рохани одмах је синоћ реаговао оптужујући
САД да воде "психолошки рат" против његове земље.
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The Iran sanctions have officially been cast. These are the most biting sanctions ever imposed,
and in November they ratchet up to yet another level. Anyone doing business with Iran will NOT
be doing business with the United States. I am asking for WORLD PEACE, nothing less!

  — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 7, 2018    

Трамп је синоћ потписао указ о увођењу санкција, три месеца пошто се Вашингтон
повукао из нуклеарног споразума који је постигнут у Бечу 2015. између Ирана и шест
великих сила - САД, Русије, Кине, Велике Британије, Француске и Немачке.

  

Прва фаза санкција подразумева блокаду финансијских трансакција, увоза сировина,
као и казнене мере у секторима куповине аутомобила и авиона. Други талас санкција,
који ће ступити на снагу у новембру, погодиће нафтни и гасни сектор у Ирану као и
иранску централну банку.

  

(Бета)
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https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1026762818773757955?ref_src=twsrc%5Etfw

