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Сједињене Државе не виде да је Русија учинила било какав потез који би указивао
на то да размишља о употреби нуклеарног оружја, рекао је амерички државни
секретар Антони Блинкен, упркос изјавама руског председника Владимира Путина
о његовој могућој употреби.

  

  

„Веома пажљиво пратимо да видимо да ли Русија заиста чини било шта што сугерише да
размишља о употреби нуклеарног оружја. Нисмо видели да је предузела било какву
такву акцију до данас“, рекао је Блинкен на конференцији за новинаре у Вашингтону са
својим канадским колегом.

  

Путинове „речи о нуклеарном оружју су врхунац неодговорности и то је нешто што
схватамо веома озбиљно“, рекао је Блинкен.
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Руски председник је у петак најавио руску анексију дела Украјине, највећу анексију у
Европи од Другог светског рата. Путин је такође обећао да ће наставити оно што он
назива „специјалном војном операцијом“ у Украјини. Русија је започела инвазију у
фебруару.

  

Путин је последњих недеља експлицитно упозорио Запад да ће Русија употребити сва
расположива средства да одбрани руску територију и оптужио је, без пружања доказа,
да разматра потенцијални нуклеарни напад на Русију.

  

Руски председник је у петак рекао да су Сједињене Државе поставиле преседан када су
бациле две атомске бомбе на Јапан 1945. године, али није упутио нова нуклеарна
упозорења Украјини.

  

Русија поседује највећи нуклеарни арсенал на свету, укључујући нову генерацију
хиперсоничног оружја и 10 пута више тактичког нуклеарног оружја од Запада.

  

Саветник Беле куће за националну безбедност Џејк Саливан рекао је да постоји ризик
од употребе нуклеарног оружја, али да опасност није „непосредна“.

  

„Постоји ризик, с обзиром на лакоћу и ратнички став са којим Путин о томе говори… али
били смо врло јасни какве ће бити последице“, истакао је он.

  

„Тренутно не видимо никакве назнаке непосредне опасности“, додао је он.
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