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 Шеф руске дипломатије Сергеј Лавров оцењује да Вашингтону није успео муњевити рат
у Венецуели, али да САД не одустају од намере да смене председника Николаса
Мадура. Вашингтон оптужује Кину да помаже председнику Мадуру да остане на власти,
док Мадуро каже да је председник суседног Бразила постао – као Хитлер.

  

  Криза у Венецуели изазвала је читав низ осуда међу највећим силама света. На
скупштини Савета за спољну и одбрамбену политику Русије, шеф дипломатије Сергеј
Лавров тврди да је Венецуела само најновији пример како Вашингтон подрива
међународно право.   

"Американци се отворено мешају у унутрашња питања суверених држава. У Венецуели
им није успео блицкриг, нису променили режим, али и даље им је циљ да свргну легално
изабраног председника. Вашингтон све чешће разара међународно право и поредак",
рекао је Лавров.

  

Нешто раније, Америка је оптужила Кину да финансијски одржава председника Мадура
и оценила да је недопустиво да са Русијом изазове погоршање ионако неизвесне
ситуације у Венецуели.

  

"Кина донацијама продужава кризу. У Венецуелу су послали 60 милијарди долара без
икаквих програма у које би били уложени. Мадуро је те паре искористио да финансира
своје силеџије, уништава активисте и финансира неефикасне социјалне програме",
навео је државни секретар САД Мајк Помпео.
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Велику пажњу јавности привукао је и говор председника Мадура у коме је изузетно
оштро критиковао председника Бразила Жаира Болсонара, због намере да помогне
Вашингтону да се Венецуела изолује.

  

"Тај Болсонаро је обичан фашиста, жели да буде као Хитлер. Ето шта је. Имитира
Хитлера. Један лудак који је, нажалост, дошао на положај председника. Био је неколико
дана у Вашингтону и Израелу, вратио се луђи него икада, па прича да ће његова војска
интервенисати код нас", рекао је Мадуро.

  

За то време, у Шпанији је ухапшен бивши шеф војне обавештајне службе Венецуеле,
генерал-мајор Уго Карвахал, по америчкој потерници. Оптужују га да је директно
руководио шверцом више од пет тона кокаина у Америку, а приход је ишао у корист
бившег председника Венецуеле Уга Чавеса, али и његовог наследника Николаса
Мадура.
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