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БЕЧ – Амбасадор Ирана при Међународној агенцији за атомску енергију (ИАЕА) Али
Асгар Солтаније сматра да нема основа за примену резолуција Савета безбедности УН и
најављује да његова земља не прихвата никакве разговоре о својим нуклеарним
активностима.

  

У интервјуу бечком дневнику „Стандард” он је у вези с понудом Техерана за разговоре са
САДказао да очекује преговоре на основу обостраног поштовања.

  

„Пакет за преговоре је доказ спремности Ирана да са светом уђе у дијалог о глобалним
темама. Сада је на другима да искористе ту могућност”, поручио је Солтаније.

  

„Спремни смо да преговарамо о примени нуклеарне енергије, о неширењу и нуклеарном
разоружању. Али ако претпостављате да смо спремни на разговоре током којих би били
испитивани о нашим нуклеарним активностима, то није случај”, додао је он.

  

„Када је реч о областима које потпадају у делокруг ИАЕА онда треба оставити Агенцији
да се тиме бави. Не би требало слабити улогу ИАЕА”, казао је Солтаније.

  

Што се тиче извештаја ИАЕА у којем се наводи да Иран још увек не сарађује у потпуности
са овом међународном институцијом ирански дипломата је казао да треба правити
разлику између правних обавеза и политичких питања у извештајима генералног
директора ИАЕА.

  

„Наше нуклеарне активости спроводимо у оквиру мера безбедности ИАЕА. Додатни
протокол је нови документ који је на добровољној основи”, указао је он у вези оптужби
да Иран покушава нешто да сакрије, јер одбија потписивање Додатног протокола.

  

Што се тиче резолуција Савета безбедности УН у којима се захтева од Техерана
обустава богаћења уранијума, Солтаније је истакао да пребацивање случаја Савету
безбедности и његове резолуције немају правну основу, због чега Техеран нема намеру
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да их примењује. „Нећемо, како активности богаћења, тако ни сарадњу са ИАЕА
обуставити. Важно је да се сада налази пакет предлога на столу који обухвата сва
питања”, рекао је ирански дипломата.

  

(Танјуг)
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