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Случај „тровања“ Алексеја Наваљног је провокација која је вештачки подигнута на
међународни ниво с циљем мешања у унутрашња питања Русије, оценила је портпаролка
руског Министарства спољних послова Марија Захарова.

  

  

Подсетимо, специјални известиоци Уједињених нација Ањес Каламар и Ирен Хан су
саопштиле да Русију сматрају одговорном за „тровање“ Наваљног и то су назвале
покушајем убиства.

  

„Уверени смо да читав тај случај тровања Наваљног наводно хемијским оружјем
представља провокацију која је на вештачки начин подигнута на међународни ниво како
би се у међународном информационом пространству направила лажна агенда којом се
свету одвлачи пажња од суштинских проблема и као инструмент за мешање у
унутрашња питања наше земље“, рекла је Захарова на редовном брифингу за новинаре.

  

Она је додала да Москва инсистира да Савет УН за људска права обрати пажњу на

 1 / 2



Марија Захарова: Случај наводног тровања Алексеја Наваљног је вештачки подигнута провокација на међународном нивоу, с циљем мешања у унутрашња питања Русије
петак, 05 март 2021 04:05

неодговарајуће понашање специјалних известилаца који су сада „направили фарсу у
Женеви“.

  

Они су, како је рекла, неосновано оптужили Русију да одговорна за наводно тровање
Наваљног, а никакви докази за то нису предочени.

  

„Можда они то нису знали, али још једном бих да скренем пажњу на то, мада о томе
стално говоримо – до дана данашњег ниједна земља, ниједна организација, ниједна
лабораторија није доставила Русији никакве долазе за наводно тровање Наваљног.
Нула. Ништа“, рекла је Захарова.

  

Она је додала да је руска страна известиоцима послала налазе руских лекара о стању
Наваљног и нагласила да наводи на сумњу то што та информација није узета у обзир.

  

Подсетимо, Алексеју Наваљном је 20. августа позлило на лету из Томска у Москву. Авион
је хитно слетео у Омску. Опозициони лидер превезен је у болницу, где је пао у кому. У
почетку се претпостављало да је Наваљни отрован нечим што му је сипано у чај на
аеродрому. Лекари болнице у Омску су потом саопштили да му је здравствено стање
стабилно и да, према резултатима обављених испитивања, код Наваљног нису
пронађени знаци тровања.

  

На захтев породице, блогер је 22. августа из Омска пребачен на клинику у Берлину.
Немачка влада је 2. септембра, позивајући се на лабораторију Бундесвера, саопштила да
је руски опозиционар Алексеј Наваљни отрован супстанцом из групе хемијских бојних
отрова „Новичок“.

  

(Спутњик)
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