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 МОСКВА - Русија очекује да Москва и Вашингтон успоставе дијалог, рекао је портпарол
Кремља Дмитриј Песков, преноси данас Спутњик.

  

„Русија се традиционално залаже за добре односе са САД. Не на речима, већ на делу,
говоримо да смо спремни да видимо у Американцима за наше партнере, али они то нису.
Али, не можемо ништа на силу“, рекао је Песков у интервјуу телевизији „Русија 1“.

  

„Ми, наравно, очекујемо да дијалог буде успостављен. То ће бити дијалог где ће у
највећој мери морати да се констатују неслагања, али је у исто време дијалог увек
могућност да се пронађе неко рационално зрно, подручја, где у којима се слажемо“,
додао је он.

  

„Ако садашња администрација САД буде спремна за овај приступ, не сумњам да ће наш
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председник одговорити истом мером“, изјавио је Песков.

  

Он је скренуо пажњу да су прве речи портпаролке Беле куће Џен Псаки о Русији биле да
је „потребно истражити сајбер нападе на САД за које је Вашингтон одмах оптужио
Москву и убиства америчких војника у Авганистану за које је, наводно, Москва платила
милитантима“.

  

При томе, представник Кремља је приметио да је овакав приступ могао да се предвиди,
јер , како је додао, "у новој администрацији су стари, добро познати људи“.

  

Он је ипак навео да је Русија спремна на флексибилност у односима са САД, али да она
то не може радити у недоглед и није спремна да трпи безобразлук и диктат.

  

„Ми смо спремни на флексибилност, али не и на диктат, на безобразлук и на прелазак
„црвених линија“. У другим стварима се и показивала та флексибилност, али она не
може трајати бесконачно“, закључио је Песков.

  

(Фонет)
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