
Марија Захарова: Сједињене Америчке Државе ће покушати да учине све како би ослабиле односе Русије и Кине
недеља, 09 јун 2019 20:30

Сједињене Америчке Државе су спремне на све како би ослабиле односе Русије и Кине
и већ спроводе планове за постизање овог циља, изјавила је портпаролка Министарства
спољних послова Русије Марија Захарова на телевизији „Русија 1“.

  

  

„Они (Сједињене Америчке Државе) ће покушати да учине све да ова сарадња, која
постоји између Москве и Пекинга, у најмању руку ослаби – све ће бити стављено на
коцку. И већ је стављено, већ постоје програми, планови који се већ проводе“, објаснила
је Захарова.

  

Она је такође напоменула да су се на Западу „много уплашили“ онога што се дешава у
односима између Русије и Кине.
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У среду су у Москви одржани преговори између председника Русије Владимира Путина
и његовог кинеског колеге Си Ђинпинга. Посета кинеског председника Русији
настављена је 6. и 7. јуна у Санкт Петербургу, где је био главни гост овогодишњег
Међународног економског форума.

  

Америчка дипломатија личи на робовласничка времена

  

Спољна политика Сједињених Америчких Држава подсећа на време када је постојало
робовласништво, изјавила је портпаролка Министарства спољних послова Русије Марија
Захарова за телевизију „Русија 1“.

  

„Оно што они (САД) сада раде једноставно нема нигде. То је из неких робовласничких
времена... Тада се могло управљати робовима“, рекла је Захарова.

  

Захарова је навела да су управо та политика и захтеван став према другим земљама
довели до проблема денуклеаризације Корејског полуострва.

  

„Ово није питање које се појавило ван Сједињених Америчких Држава. Овај проблем се
деценијама обликовао и јачао под утицајем америчке дипломатије“, нагласила је она.

  

У Сингапуру је у јуну 2018. године одржан први у историји самит између Сједињених
Америчких Држава и Северне Кореје. Тада су амерички председник Доналд Трамп и
лидер Северне Кореје Ким Џонг Ун потписали заједнички документ према ком је
Пјонгјанг преузео обавезу денуклеаризације Корејског полуострва у замену за
безбедносне гаранције из Вашингтона. Међутим, почетком јуна представник
Министарства спољних послова Северне Кореје објавио је да Вашингтон треба да
преиспита своју политику према Пјонгјангу.

  

(Спутњик)
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