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Иран је спреман да одмах учествује у преговорима са западним силама о размени
нуклеарног горива, рекао је ирански председник Махмуд Ахмадинежад у интервјууу за
јапански лист Јомиури шимбун.

  

Иран је „спреман да крајем августа или почетком септембра настави” преговоре са
Групом шест, коју чине САД, Русија, Кина, Француска, Велика Британија и Немачка,
рекао је Ахмадинеџад поводом набавке горива за реактор за медицинска истраживања
у Техерану.

  

Он је наговестио да би у случају споразума Техеран могао да суспендује програм
обогаћивања урана.

  

„Обећали смо да ћемо прекинути обогаћивање (урана) до 20 одсто уколико буде
обезбеђена набавка горива”, рекао је Ахмадинеџад у интервјуу објављеном истовремено
у Техерану и на јапанском језику.

  

„Имамо право да обогаћујемо уран. Иран никада није изазивао рат, нити жели да стекне
атомску бомбу”, истакао је председник те земље.

  

Ирански врховни вођа ајатолах Али Хамнеи у среду је изјавио да Иран неће преговарати
са САД о нуклеарном програму уколико Вашингтон не укине санкције и не престане да
„прети” Техерану.

  

На питање поводом става Вашингтона, Ахмадинеџад је одговорио да „ирански народ
тражи дијалог који ће се одвијати поштено и с поштовањем”.

  

„На жалост, западне земље још шаљу претње, покушавајући да сачувају предност у
преговорима, То није дијалог. Циљ дијалога је разумевање, а не претње”, рекао је
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ирански председник.

  

Западне силе, предвођене САД, противе се да Иран обогаћује уран до 20 одсто и
сумњају да та земља покушава да се домогне нуклеарног наоружања, што Техеран
одбацује тврдећи да је његов нуклеарни програм усмерен само за добијање електричне
енергије.

  

Иран се у мају с Бразилом и Турском споразумео да на територији те суседне земље
размени 1.200 килограма слабо обогаћеног урана (до 3,5 одсто) за 120 килограма горива
обогаћеног до 20 одсто, за потребе нуклеарног реактора за медицинска истраживања у
Техерану.

  

Велике силе су занемариле ову иницијативу и у јуну гласале за увођење нових санкција
Ирану у УН.

  

(Бета–АФП)
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