
Сергеј Лавров: Рат који Русија води са Западом више није само хибридни, јер тако му мало фали да постане онај прави
понедељак, 23 јануар 2023 21:08

Запад отворено сугеришу Кијеву да не пристаје на преговоре, поручио је руски министар
спољних послова.

  

  

Шеф руске дипломатије Сергеј Лавров поновио је данас да су кијевске власти директно
са Запада добиле директиву да још не преговарају са Москвом, упозоривши да ће овакви
напори само отежати ситуацију у региону и свету када једном коначно буде решено да
се седне за преговарачки сто.

  

На заједничкој конференција са јужноафричком министарком спољашњих послова
Наледи Пандором у Преторији, руски министар спољних послова казао је да Русија није
одустала од преговора са Кијевом и додао да Запад жели да врати Русију у границе из
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1991. године.

  

"Нико од новинара не пита наше западне колеге, који редовно, било преко господина
Бореља, генералног секретара НАТО-а господина Столтенберга, представника
америчке администрације или Европске уније, изјављују да је још прерано да Украјина
започне преговоре. Потребно је прво забележити више победа у тренутним
околностима, па тек онда започети преговоре из јаче позиције", изјавио је шеф руске
дипломатије, објашњавајући лицемерно понашање западних политичара и медија .

  

"Рат који Русија води са Западом више није хибридни рат, јер му тако мало фали да
постане прави", казао је.

  

То је, према његовим речима, последица чињенице да се Запад дуго припремао за сукоб
са Русијом у циљу уништења свега што је руско: од језика до културе.

  

Лавров се још једном дотакао америчке хегемоније и њених "европских сателита", који,
како је казао, промовишу уређење света које се базира на некаквим правилима која нису
јасно дефинисана. Оно што се ипак зна јесте да та правила служе искључиво
интересима Вашингтона и да подразумевају све што одговара Западу, објаснио је Лавров
и додао да се Москва залаже за то да све државе имају једнака права, укључујући и
право на суверенитет.

  

Руски шеф дипломатије се осврнуо и на тешку ситуацију у регионима који су због
директне увучености у сукоб између Кијева и Москве постали колатерална штета
украјинских војника. Казао је да је сва инфраструктура која није војна, већ цивилна, а
која је уништена током борби заправо резултат акције Оружаних снага Украјине.

  

"Руске снаге не гађају цивилну инфраструктуру, за шта постоји пуно доказа. Све што се
дешава, а да је везано за штету која је нанета цивилној инфраструктури у Украјини,
повезано је са злочиначким акцијама кијевског режима који већ више месеци намерно
поставља тешко наоружање и системе противваздушне одбране у стамбена насеља",
поновио је Лавров став на који Русија указује већ месецима.
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Коментаришући постигнуте договоре о извозу руских житарица и ђубрива, рекао је да
Уједињене нације нису учиниле ништа до сада како би се омогућио неометан извоз ове
робе. Поновио је да украјинско жито које се извози у иностранство у веома малој мери
доспева до најугроженијих земаља, које за њим имају и највише потребе. Њима одлази
мање од 10 одсто жита, оценио је.

  

Министар се дотакао и теме војних вежби Русије, Кине и Јужноафричке Републике
рекавши да не разуме због чега би оне изазивале подељену реакцију у свету, када
америчке војне вежбе у близини Кине, очигледно, не производе такав ефекат у
јавности.

  

"Москва не жели никакве скандале ни провокације", рекао је Лавров, додавши да су све
информације о војним вежбама три државе јавно доступне. Ипак, како је оценио,
америчке колеге, по свему судећи, мисле да једино они имају право да изводе војне
вежбе.

  

Потврдио је и да се званична Москва слаже са приоритетима које је Јужноафричка
Република издвојила као најбитније током председавања БРИКС-ом ове године.

  

Осим тога, министар је додао да сматра да ће предстојећи самит Русија-Африка подићи
односе Москве и афричког континента на нови, виши ниво.

  

Одговарајући на питање о томе како коментарише напоре које Вашингтон улаже у то да
дође до прекида односа између Москве и афричких земаља, Лавров је рекао да су САД
прешле црвену линију.

  

"САД не врши притисак само на афричке земље, већ и на азијске и латиноамеричке.
Американци стално изјављују да ће они који сарађују са Москвом зажалити због тога,
али и прете државама које су велике цивилизације и које постоје више хиљада година.
Претећи и вршећи притисак, САД, али и Британци такође, прелазе све црвене линије",
изјавио је руски министар.

  

 3 / 4



Сергеј Лавров: Рат који Русија води са Западом више није само хибридни, јер тако му мало фали да постане онај прави
понедељак, 23 јануар 2023 21:08

Он је објаснио да у свим земљама у којима је за западне земље битно да остваре своје
присуство појам демократије значи потчињавање жељама западних политичара, те да
се ту, заправо, не ради ни о каквој правој демократији.

  

Нешто слично, како је казао, примећено је и у начину на који се данас говори о
украјинској кризи.

  

На Западу уопште не спомињу све што је било до 24. фебруара прошле године,
укључујући и нападе на цивилне објекте, за које амерички и европски политичари, како
је рекао, врло добро знају. "Они праве планове како да тероришу локално
становништво", објаснио је Лавров.

  

(РТ)
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