Џорџ Шулц, Вилијам Пери и Семјуел Нан у заједничком чланку за „Волстрит Џурнал“ позвали Донал
петак, 12 април 2019 09:09

Бивши секретар САД Џорџ Шулц, бивши министар одбране Вилијам Пери и бивши
секретар Семјуел Нан су у заједничком чланку за „Волстрит Џурнал“ су позвали
америчког председника Доналда Трампа да ревидира политику САД према Русији.
По мишљењу тројице политичара, односи између Русије и САД се налазе у ћорсокаку, а
то може довести до опасне конфронтације и довести до употребе нуклеарног оружја.
Они сматрају да ниво претње која се надвија превазилази опасност која је претила свету
за време гладног рата.

Експерти инсистирају да САД треба да имају нови приступ односима са Русијом, пошто је
стари политички курс већ превазиђен, док главну улогу у том процесу треба да има
амерички конгрес.

Политичари предлажу да се формира двопартијска група у парламенту која ће бити
одговорна и за јачање НАТО-а и наставак дијалога са Русијом. По њиховим речима,
управо такав приступ је `80-их година омогућавао унапређење односа са СССР и
смањења напетости, а затим и довео до завршетка хладног рата.

Политичари позивају Владимира Путина и Доналда Трампа да усагласе заједничку
декларацију у којој се осуђује нуклеарно оружје и нуклеарни рат. По њиховом мишљењу,
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тада ће цео свет схватити да, без обзира на напетост у односима, државе разумеју своју
одговорност и потребу за сарадњом ради безбедности целог света. Осим тога, такав
корак може подстаћи друге нуклеарне силе да смање своје арсенале оружја.

„Нама је врло важно да поново покренемо односе са Русијом у сферама где имамо
заједничике интересе, укључујући то, како смањити зависност од нуклеарног оружја,
како да се не дозволи да оно падне у несигурне руке, како да се спречи његова
употреба и на крају да се са њим заврши као са претњом целом свету", наводи се у
чланку.

Амерички политичари позивају Путина и Трампа да наставе да развијају узајамну
сарадњу између две земље. По њиховим речима, то је почело за време састанак у
Хелсинкију, али од тада све стоји на место.

(Спутник)
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