Марија Захарова: Позивамо САД да се држе међународног права и да престану са претњама употре
четвртак, 25 април 2019 15:41

Москва на свим међународним платформама позива на одустајање од увођења нових
санкција Венецуели, изјавила је портпаролка Министарства иностраних послова Русије
Марија Захарова.

„На свим међународним платформама Русија одлучно позива америчке партнере да
делују у складу с међународним правом, да се суздрже и одустану од неодговорних
потеза, увођења нових санкција и претњи употребом силе“, рекла је Захарова на
конференцији за новинаре.
Она је истакла да Москва уочи предстојећих мајских протеста у Венецуели позива све
политичаре здравог разума у тој земљи да не подлежу провокацијама.

„Радикална опозиција припрема нове масовне протесте да би испровоцирала сукобе
демонстраната из разних табора“, упозорила је Захарова и апеловала да на Дан
међународне солидарности радника нико не наседа на провокације.

Према њеним речима, очигледно је да је Вашингтон спреман за било коју варијанту
дестабилизације ситуације у Венецуели да би постигао коначни циљ — свргавање
актуелне венецуеланске Владе.

„Сједињене Америчке Државе настављају да повећавају вероватноћу насилног
сценарија решавања венецуеланске кризе. Ипак су се све земље Карипског басена и
Латинске Америке, као и огромна већина држава из других региона, јасно и прецизно
изјасниле против оружане интервенције у Венецуели, у какву год хуманитарну форму да
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је она увијена“, рекла је Захарова.

Према њеним речима, унутрашњи разлози за кризу у Венецуели не смеју бити
игнорисани, али је за њих пресудан спољни притисак.

У Венецуели су 21. јануара почели масовни протести против актуелног председника те
државе Николаса Мадура, недуго пошто је положио заклетву. Након почетка нереда
председник опозиционог Парламента Хуан Гваидо незаконито је прогласио себе
привременим шефом државе, што су САД и низ западних земаља признале. Русија, Кина
и друге државе подржавају Мадура као легалног председника Венецуеле.

(Спутњик)
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