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Председници Русије и САД, Владимир Путин и Џозеф Бајден, чули су се телефоном али
уместо стандардног "добар дан" Бајден је одмах критиковао руског лидера због мешања
Москве у америчке изборе, кажу извори из Беле куће.

  

  

Из Вашингтона је саопштено да су двојица лидера разговарали и о протестима у Русији
због хапшења главног опозиционара Алексеја Наваљног, док Кремљ није помињао
никакве несугласице, навевши само да је разговор био “послован и искрен”. Двојица
председника договорили су се да продуже постојећи нуклеарни споразум.

  

Бивши амерички председник Доналд Трамп често је био оптуживан да је болећив према
Путину, а сличне критике трпео је и његов претходник Барак Обама кога су оптуживали
да није поставио Русију на место када су анексирали Крим, подржали побуњенике у
источној украјини и подржали сиријску владу.
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Шта су саопштили из Беле куће а шта из Кремља

  

“Председник Бајден је јасно ставио до знања да ће Сједињене Државе одлучно и чврсто
бранити своје националне интересе од руских акција које штете нама или нашим
савезницима”, саопштено је из Беле куће без пружања других детаља.

  

САД су саопштиле да су двојица председника разговарали о сајбер нападима за које
Вашингтон криви Моксву, извештајима да је Кремљ уценио главе америчких војника у
Авганистану и тровању Наваљног.

  

Кремљ је, са друге стране, навео да је њихов председник “приметио да је нормализација
односа Русије и САД у интересу обе стране и – имајући у виду специјалну одговорност
да се одржи безбедност и стабилност у свету – целе међународне заједнице”.

  

Двојица председника разговарали су о споразуму о нуклеарном наоружању Нови СТАРТ
који истиче 5. фебруара и договорили су се да га продуже на пет година, након што је
Трампова администрација одбила да разговара о томе.

  

Бајден неће сукоб

  

Џо Бајден је наговестио да ће заузети чвршћи став према Владимиру Путину од Доналда
Трампа који је регодно одбијао да прича о оптужбама за руско мешање у изборе на
којима је победио 2016.

  

За разлику од Трампа, Бајден је, пише ББЦ, јасно ставио до знања Путину да зна да је
Москва покушала да се меша у америчке изборе и 2016. и 2020. године. Такође је
упозорио руског председника да су САД спремне да се бране од потенцијалне
сајбершпијунаже и напада друге врсте.
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Упркос помирљивом приступу Доналда Трампа, Кремљ није имао неке користи од
његовог председниковања јер је његова администрација увела санкције Русима због
Украјине и сукоба са дисидентима.

  

Џо Бајден и његова администрација имају проблем са стањем људских права у Русији и
Путиновом политиком у Европи, али не желе сукобе. Уместо тога, Бајден ће покушати да
сарађује што је могуће више са Путином због чега је и договорен продужетак споразума
о нуклеарном наоружању.

    

Нови СТАРТ

  

Споразум потписан 2010. ограничава нуклеарно наоружање обе стране. И САД и Русија
могу да имају по 1550 нуклеарних бојевих глава дугог домета, што је ниже него у
претходном споразуму.

  

Свака земља може да има максимум оперативних 700 интерконтиненталних балистичких
пројектила, поморских пројектила и тешких бомбардера наоружаних нуклеарним
оружјем, што је такође мање него раније.

  

(Нова.рс)
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