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לבני :אסור לטעות  -איראן רוצה נשק גרעיני
כך אמרה שרת החוץ בכנס נאט"ו בבריסל ,והוסיפה כי הבעיה האיראנית
חמורה במיוחד לאור תחילת תהליך אנאפוליס; שר החוץ הרוסי :יש להפיח
חיים במו"מ על הגולן
מאת אמיר אורן ,ברק רביד וסוכנויות הידיעות

"אסור לטעות .איראן רוצה להשיג נשק גרעיני .יש שם משטר מסוכן שמבוסס על
אידיאולוגיה דתית-קיצונית בעל חזון גלוי של מחיקה מדינה מהמפה"  -כך אמרה שלשום
)שישי( שרת החוץ ציפי לבני בנאומה בפני שרי החוץ של מדינות נאט"ו ומדינות הים התיכון
בבריסל.
דברי שרת החוץ לבני נאמרו על רקע דו"ח המודיעין האמריקאי שפורסם בשבוע שעבר וקבע
כי איראן עצרה את תוכניתה לפתח גרעין לצרכים צבאיים.
לבני הוסיפה כי המשטר האיראני הוא משטר מכחיש שואה" ,הפועל בשיתוף פעולה עם
גורמים קיצוניים כדי לחתור תחת משטרים אחרים במזרח התיכון ולממן טרור .אסור לעשות
טעויות ,אלה היעדים האיראנים .זו המטרה שלשמה הם ממשיכים בהעשרת האורניום
בניגוד גמור לאמנה הבינלאומית למניעת הפצת נשק גרעיני והחלטות מועצת הביטחון .אסור
שיהיו כל חילוקי דעות בנושא זה" ,הדגישה שרת החוץ של ישראל.
שרת החוץ בירכה על דבריו של המארח ,שר החוץ הבלגי קארל דה גוכט ,שאמר כי חברות
נאט"ו הסכימו שלשום שאין לשנות את העמדה ביחס למדינה האיסלאמית .לבני הוסיפה כי
"כל היסוס כעת יהיה ניצחון לקיצונים על מחנה המתונים שכולנו חברים בו" .לבני ציינה כי
הבעיה האיראנית חמורה במיוחד לאור תחילתו של תהליך אנאפוליס וחידוש המגעים בין
ישראל לרשות.
שר החוץ הרוסי :יש להפיח חיים במו"מ בין ישראל לסוריה על הגולן
שר החוץ הרוסי ,סרגיי לברוב ,אמר בצאתו ממיפגש של ועדת התיאום בין נאט"ו לרוסיה כי
יש "להפיח חיים חדשים" במגעים בין ישראל לבין סוריה על הגולן בשלבים הבאים של
התהליך המדיני במזרח-התיכון ,בעקבות ועידת אנאפוליס.
מזכ"ל נאט"ו ,יאפ דה-הופ סחפר דיווח כי בסעודת הצהרים המשותפת לשרי החוץ של
נאט"ו ,ישראל ושש המדינות הערביות נדון התהליך המדיני אף ש"אינו נושא ישיר של
נאט"ו" .סחפר סיפר כי כל הדוברים התייחסו בחיוב לתוצאות ועידת אנאפוליס ובציפיה
להמשך השיחות ,וביקש להדגיש את חשיבות מיפגשי נאט"ו עם מדינות הדו-שיח הים-
תיכוני ,כמסגרת המחברת בין צפון-אמריקה ,אירופה ,ישראל ומדינות ערביות.

