
Директор Спољнообавештајне службе Русије: САД ће поново покушати да свргну легално изабрану власт у Венецуели
уторак, 21 мај 2019 19:08

 Опозиција у Венецуели коју подржавају Сједињене Америчке Држава поново ће
покушати да свргне легално изабрану власт, изјавио је директор Спољнообавештајне
службе Русије Сергеј Наришкин.

  

  „Очигледно је да ће се криза наставити. Неуспели покушај опозиције коју подржавају
Сједињене Америчке Државе очигледно није последњи“, рекао је Наришкин на
маргинама састанка Савета директора безбедносних и специјалних служби
земаља-чланица Заједнице независних држава.   

Правно изабрано руководство Венецуеле треба доследно да уједињује здраве снаге
венецуеланског друштва и води дијалог са опозиционим снагама, иако то веома ометају
Сједињене Америчке Државе, додао је он. 

  

„Треба тражити компромисе. То свакако отежава веома штетна политика Сједињених
Америчких Држава према овој земљи“, објаснио је Наришкин.

  

„Међутим, треба признати да и економска политика актуелне владе Венецуеле трпи
велике неуспехе, а то је, наравно, велики део онога што је довело до политичке кризе. И,
наравно, спољне силе подржале су и распиривале (кризу) и како треба додали дрва у
ватру”, додао је директор Спољнообавештајне службе.

  

Раније је обавештени извор саопштио за Спутњик да је Комисија Владе Венецуеле, на
челу са министром комуникација и информација Хорхеом Родригесом, била у Норвешкој
у потрази за могућим варијантама за приближавање са опозицијом. Амбасадор
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Венецуеле у канцеларији УН у Женеви Хорхе Валеро рекао је да су у Норвешкој у току
преговори између Владе и демократског сектора опозиције. Касније је председник
Николас Мадуро истакао да су се представници Владе вратили из Норвешке, али није
објавио детаље разговора.

  

Ситуација у Венецуели напета је од јануара, када се лидер опозиције Хуан Гваидо
незаконито прогласио за привременог председника. Вашингтон и његови савезници
подржали су Гваида и позвали председника Николаса Мадура да се повуче. Сједињене
Америчке Државе такође су заплениле венецуеланску нафтну имовину вредну
милијарде долара.

  

Мадуро је, заузврат, оптужио Сједињене Америчке Државе да покушавају да организују
пуч како би поставиле Гваида за своју марионету и преузеле природне ресурсе
Венецуеле. Русија, Кина, Куба, Боливија, Турска и бројне друге земље дале су своју
подршку Мадуру као једином легитимном председнику Венецуеле.

  

(Спутњик)

  

 2 / 2


