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 Бивши председник Совјетског Савеза Михаил Горбачов се пре извесног времена
обратио руском лидеру Владимиру Путину.

  Горбачов је у интервјуу за лист „Известија“ рекао да „не жели да се намеће за
саветника“ светским лидерима и да им се обраћа само у одређеним случајевима – по
правилу кратким писмом. Осим Путина, бивши председник СССР-а обратио се и
Емануелу Макрону.   

„На светским лидерима је сада огромна одговорност. Време је, искрено да кажем,
узнемирујуће. И то је велики терет, укључујући и људски, психолошки. Знам из свог
искуства“, објаснио је политичар.

  

Горбачов је нагласио да се „нигде не скрива“ и не крије своје мишљење, које изражава у
интервјуима и чланцима објављеним у Русији и иностранству.

  

„Понекад приметим да моје мисли налазе одјека у речима и поступцима лидера“,
закључио је он.
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Бивши председник напоменуо је да се у савременом свету примећује занемаривање
међународног права и милитаризација светске политике. Као један од таквих примера
Горбачов је навео распад Споразум о ликвидацији ракета средњег и кратког домета.
Политичар је позвао Русију и Сједињене Америчке Државе да не допусте да раскидање
овог споразума доведе до погоршања претње ратом и већ је видео први могући корак у
том питању – Путинов предлог за увођење мораторијума на распоређивање ракета
средњег домета.

  

Ситуација око Споразума о ликвидацији ракета

  

Споразум о ликвидацији ракета средњег и кратког домета забрањује странама да
поседују нуклеарне и конвенциоанлне балистичке и крстареће ракете копненог
базирања домета од 500 до 5,5 хиљада километара.   

  

У октобру 2018. Трамп је објавио о повлачењу Вашингтона из Споразума је Русија „не
поштује“ обавезе према њему, али америчка страна није пружила доказе. Русија је 2019.
године као одговор на потезе Сједињених Америчких Држава суспендовала своје
учешће у Споразуму.

  

Споразум је престао да важи почетком августа ове године.

  

(Спутник)
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