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Русија има низ питања за НАТО поводом цурења информација преко сајта Викиликс о
намерама алијансе да заштити Пољску и балтичке државе од руске претње. Русија
очекује одговоре на та питања, изјавио је ове недеље министар спољних послова Сергеј
Лавров.

  

Недоумица Москве је изазвана чињеницом да са једне стране НАТО потписује са Русијом
важна документа, а са друге – спрема се да се одбрани од ње. Москва веома жели да
зна, када је НАТО искрен? Јер објављени планови алијансе разрађени су у децембру
прошле године. Односно у период када је одржан први Савет министара спољних
послова Русије и земаља НАТО после догађаја 2008 године у Јужној Осетији, који су
утицали на хлађење односа.

  

Сергеј Лавров је приметио да је о тим плановима могло да буде одлучено на самиту
Русија-НАТО у Лисабону, где је Дмитриј Медведев одобрио документ  о томе да су
стране стратешки партнери. Иначе, управо у Лисабону је договорено о заједничком раду
на стварању општеевропског система ПРО. Данас тај пројекат може да буде добар
основ за зближавање. Ипак сличне намере се лоше уклапају са тајним ставом НАТО
према Русији.

  

Публикације на Викиликсу нису први сигнал о плановима НАТО за одбрану Пољске и
балтичких земаља од непријатеља. Како је рекао стални представник Русије при НАТО
Дмитриј Рогозин, прва вест о томе се појавила у једном пољском листу. Поставља се
питање, против кога ће ратовати девет дивизија САД, Велике Британије, Немачке и
Пољске, мобилизоване у случају агресије? Рогозин сматра да је овај план крупна грешка
НАТО.

  

Североатлантска алијанса још увек не може да одлучи како да гради односе са Русијом.
Русија је потребна као савезник и партнер, јер без ње делатност алијансе има малу
ефикасност.

  

Москва са своје стране је такође заинтересована за партнерске односе са
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организацијом, али сама Русија никада неће закуцати на врата НАТО, сигуран је бивши
начелник Главног штаба Ракетних војски стратешке намене РФ Виктор Јесин:

  

"Учлањивање у НАТО је одустанак од свог суверенитета. У НАТО-у су такве државе као
САД, које диктирају своје услове члановима Савеза. А Русија априори не може да
пристане на то, да САД диктирају услове. Тако да руске дипломате морају да се потруде
да нађу повод да одустану од тог предлога. Али мислим да продлога никад неће ни бити.
Многи чланови НАТО стрепе да би учлањивање Русије уништило ту организацију. Јер
све одлуке у НАТО се доносе преко консензуса. А Русија ће се придржавати свог става,
који у неким случајевима никако не може се одговара ставовима НАТО", - рекао је бивши
начелник Главног штаба Ракетних војски стратешке намене РФ Виктор Јесин.

  

Глас Русије: САД покушале да спрече Русију да продаје оружје Венецуели

  

Власти САД су покушале да спрече Русију да продаје оружје Венецуели. То се може
прочитати у кореспонденцији америчких дипломата на сајту Викиликс.

  

Како може да се закључи из докумената, интензивно је радила на спречавању продаје
оружја Каракасу не само претходна администрација САД, већ и садашња.

  

Из службених писама се сазнаје да су америчке дипломате забринуте због
руско-венецуеланске војно-техничке сарадње бар од 2005 године.

  

(Глас Русије)

  

 2 / 2


