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 Амерички републикански сенатор Џон Мекејн изјавио је да је „вера“ америчког лидера
Доналда Трампа у искреност председника Русије Владимира Путина „наивна“ и
угрожава националну безбедност САД.

  

  „Данас је председник Трамп рекао да верује да је Владимир Путин искрен када негира
мешање Русије у председничке изборе 2016. и поновио да се нада сарадњи са Русијом у
Сирији“, наводи се у изјави сенатора објављеној на његовој интернет страници.   

Мекејн је оптужио Трампа да занемарује америчке интересе, јер верује руском
председнику, а не америчкој обавештајној служби. Сенатор сматра да у сарадњи двеју
земаља у Сирији под режимом председника Башара ел Асада нема никакве практичне
користи.

  

„Владимира Путина не занимају амерички интереси. Сматрати другачије је једноставно
наивно. То угрожава нашу националну безбедност“, сматра амерички политичар.

  

Мекејн је раније критиковао и Пентагон због тога што се не бави „мешањем Русије у
изборе“.

  

Трамп је након састанка у Вијетнаму са Путином изјавио да га је руски председник још
једном уверио да се Москва није мешала у америчке изборе. Према речима америчког
лидера, читава прича о „мешању Русије“ представља вештачку препреку за односе двеју
земаља, који је Трампу поставила опозициона Демократска партија. Портпарол руског
председника Дмитриј Песков је рекао да је Путин указао Трампу на неоснованост
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информација о „мешању“ у изборе.

  

ФБИ и Конгрес САД воде истрагу о мешању Русије у изборе у САД, као и о наводним
везама председника Доналда Трампа са Русијом, које негирају како у Белој кући, тако и
у Кремљу. Специјални тужилац за истрагу је бивши шеф ФБИ Роберт Милер. Русија је
више пута одбацивала оптужбе да је покушавала да утиче на изборе у САД, а Песков их
је назвао „апсолутно неоснованим“.

  

(Спутњик)
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