Бела кућа: Русија ради на припреми напада за који ће окривити украјинске снаге и стварању изгово
петак, 14 јануар 2022 21:32

Америчке обавештајне службе утврдиле су да Русија ради на стварању изговора за
њену потенцијалну инвазију на Украјину и на припреми напада за који ће окривити
украјинске снаге, саопштила је Бела кућа.

Портпаролка Беле куће Џен Псаки рекла је да сазнања обавештајаца показују да Русија
креира изговор за инвазију тако што путем кампање ширења дезинформација на
друштвеним мрежама представља Украјину као агресора који припрема напад на руске
снаге у источној Украјини.

Псаки је навела да је Русија већ послала на терен оперативце, обучене за ратовање у
градским условима, који би могли да употребе експлозив у актима саботаже против
руских снага, за шта би Москва окривила Украјину.

"Забринути смо што се руска влада припрема за инвазију на Украјину која би могла да
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резултира распрострањеним кршењем људских права и ратним злочинима ако
дипломатија не испуни своје циљеве", рекла је Псаки.

Администрација америчког председника Џозефа Бајдена није изнела детаље о томе
како је обавештајна заједница дошла до таквог закључка ни колико је уверена у тачност
те процене.

Неименовани амерички званичник рекао је да је већина обавештајних података
прикупљена из пресретнутих комуникација и посматрања кретања људи.

Саветник председника САД за националну безбедност Џејк Саливен рекао је јуче да
америчка обавештајна заједница није донела процену да су Руси дефинитивно одлучили
да предузму војну акцију у Украјини.

Саливен је, међутим, рекао да Русија поставља темеље за инвазију под лажним
изговором за случај да њен председник Владимир Путин одлучи да крене тим путем.

Украјински медији су раније данас јавили да власти те земље верују да руске специјалне
службе планирају инцидент за који би оптужиле Кијев, а који би могао да изазове
додатни сукоб.

Нови амерички обавештајни подаци објављени су после више овонедељних разговора
представника Русије и САД и НАТО у Европи, на којима није постигнут велики напредак
у заустављању ескалације кризе.

Преговори су започети у јеку тензија, нараслих пошто је Русија распоредила око 100.000
војника у близини границе са Украјином. Кијев и Запад страхују да гомилање руских
снага близу Украјине наговештава инвазију на ту земљу.

Москва негира да планира да нападне Украјину
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Москва, која је 2014. припојила украјинско полуострво Крим, негира да планира напад на
Украјину, али је упозорила Запад да ширење НАТО-а на ту и друге бивше совјетске
земље представља "црвену линију" која се не сме прећи.

Русија је раније данас затражила да НАТО најкасније следеће недеље одговори на њен
захтев за давање гаранција о неширењу на исток, иако је алијанса већ одбацила
могућност да пристане на то.

Министар спољних послова Русије Сергеј Лавров рекао је да су захтеви да се НАТО
неће ширити ни размештати оружје у Украјину и друге бивше совјетске републике
кључни за напредак у преговорима о украјинској кризи.

Лавров је казао да Москва неће бесконачно чекати и да следеће недеље очекује
писмени одговор САД и НАТО-а на њене захтеве, наводећи да размештање НАТО
војника и оружја у близини руске границе представља безбедносни изазов који одмах
мора бити решен.

"Понестало нам је стрпљења. Запад је вођен охолошћу и повећао је тензије кршењем
својим обавеза и потезима против здравог разума", навео је Лавров.

Иако су САД и њихови савезници одлучно одбацили захтев Москве за давање
безбедносних гаранција о неширењу НАТО, две стране су се сложиле да оставе
отворена врата за даље разговоре о контроли наоружања и мерама изградње
поверења.

(Бета)
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