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 Иранске власти позвале су Европљане да предузму "практичне, ефикасне и одговорне
мере" за опстанак међународног споразума о иранском нуклеарном програму.

  

  "Инсистирамо на реципроцитету права и задатака" измедју потписница споразума из
2015. године, изјавио је портпарол иранске дипломатије Абас Мусави.   

Према његовим речима, није реално очекивати да се Иран врати условима пре 8. маја
2019. године, а да "Европљани не покажу политичку вољу и способност, и дозволе
Ирану да у пракси искористи споразум".

  

Мусави је реаговао на позив Француске, Велике Британије и Немачке, које су потписале
медјународни споразум о иранском нуклеарном програму, да иранске власти да смире
тензије и наставе дијалог.

  

"Забринути смо због опасности да споразум постигнут 2015. пропадне под притиском
санкција које су увеле САД и одлуке Ирана да не примењује неке обавезе из споразума",
наводи се у заједничком саопштењу, пренела је Јелисејска палата.

  

Додаје се да су три земље дубоко забринуте због недавних дешавања у Заливу и
погоршања безбедносне ситуације у том региону.

  

"Верујемо је да је дошао тренутак за разумно деловање и проналазак начина за
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спречавање ескалације тензија и враћања дијалогу", наводи се у саопштењу.

  

Медјународна агенција за атомску енергију (ИАЕА) потврдила је да је Иран 8. јула почео
да обогаћује уранијум изнад дозвољеног ограничења од 3,67 одсто.

  

Иран је поред тога запретио да неће поштовати још неке одредбе нуклеарног споразума
"за 60 дана" уколико се не пронадје решење и не испуне ирански захтеви.

  

Иранске мере најављене 8. маја представљају одговор америчком повлачењу из
споразума и поновном уводјењу санкција.

  

Споразум о иранском нуклеарном споразуму закључили су 2015. у Бечу Иран и шест
великих сила - САД, Русија, Кина, Француска, Велика Британија и Немачка, после 12
година кризе о том пограму.

  

(Бета-АФП)

  

 2 / 2


