Donald Trump evocă, la Londra, perspectiva unui nou acord nuclear cu Rusia şi China
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Preşedintele american Donald Trump a evocat marţi, la Londra, perspectiva unui nou
acord de neproliferare nucleară cu Rusia în urma încetării aplicării Tratatului privind
forţele nucleare intermediare (INF), ce data din perioada sovietică, transmite dpa.
Aflat la Londra pentru Summitul NATO, Trump a spus că a discutat cu omologul său rus
Vladimir Putin şi că i-a transmis acestuia că SUA vor să ''găsească o soluţie privind un tratat
asupra armelor nucleare''. El a adăugat că Putin doreşte să discute despre acest subiect,
precizând că ''probabil'' va fi inclusă şi China în respectivul tratat.
''Cred că este unul dintre cele mai importante lucruri pe care le putem face'', a afirmat liderul
american într-o conferinţă de presă comună cu premierul canadian Justin Trudeau.
''Intenţionăm să vedem dacă putem ajunge la o soluţie pentru a stopa proliferarea - pentru a
opri ceea ce se întâmplă - întrucât producem o mulţime (de arme) şi, sincer vorbind, întreaga
situaţie legată de domeniul nuclear nu este o situaţie pozitivă'', a explicat Donald Trump.
În luna august, preşedintele american şi-a retras oficial ţara din INF, pact semnat de SUA şi
fosta Uniune Sovietică în 1987 în virtutea căruia au fost interzise rachetele lansate de la sol ce
transportau focos nuclear pe o distanţă cuprinsă între 500 şi 5.500 de kilometri.
SUA, susţinute de aliaţii săi din NATO, au acuzat Moscova de încălcarea tratatului prin
dezvoltarea sistemului său 9M729, cunoscut în cadrul NATO drept SSC-8. Washingtonul
stabilise drept termen-limită data de 2 august pentru ca Rusia să se conformeze, în caz contrar
considerându-se că tratatul a expirat.
Ultimul tratat important între SUA şi Rusia privind controlul armamentului, noul tratat START, va
expira în 2021. El limitează numărul de focoase nucleare pe care le pot desfăşura cele mai mari
puteri nucleare din lume.AGERPRES
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