
Сергеј Лавров: Вашингтон "није потпуно искрен" око антиракетног штита
понедељак, 31 октобар 2011 16:21

Преговори Русије и САД о антиракетном штиту не дају никакве резултате, изјавио је
данас шеф руске дипломатије Сергеј Лавров и оптужио Вашингтон за неискреност.

  

Након разговора са белоруским колегом Сергејем Мартиновим у Москви, Лавров је казао
да одсуство жеље САД да се правно утврди да антиамерички ракетни штит није уперен
против Русије, говори о томе да Вашингтон "није потпуно искрен".

  

"Преговори Русије и САД не дају никакве резултате. Наши партнери на све могуће
начине избегавају одговор на једноставно питање: Ако глобални планови САД о
противракетном штиту, како нас уверавају, нису усмерени против Русије, зашто се не
могу закључити јасне правне гаранције које потврђују да то није усмерено на Русију и
наше стратешке потенцијале", рекао је Лавров.

  

По његовим речима, Москва зато сумња у искреност западних партнера и њихову
приврженост лисабонским споразумима.

  

"Ситуација је озбиљна и током предстојећих контаката на нивоу председника Русије и
САД и водећих држава НАТО обавезно ћемо разговарати о томе, јер желимо да
донесемо конкретне одлуке о томе како даље да се понашамо", додао је Лавров.

  

Помоћник руског председника за спољну политику Сергеј Прихотко данас је
истовремено изјавио да између две земље нема погоршања односа, да се питања
противракетног штита решавају у радној атмосфери и не утичу на развој односа у другим
областима.
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"Тезу о погоршању руско-америчких односа намећу они који не желе да виде реалне
резултате огромног рада и реално нису заинтересовани за побољшање руско-америчких
односа", рекао је Прихотко новинарима, не прецизирајући о коме је реч.

  

По његовим речима, то су покушаји да се "доведу у заблуду" и руска и америчка јавност,
и да се скрене пажња са суштинских проблема у подржавању стратешке стабилности.

  

"Чак и таква оштра питања као што су антиракетни штит разматрају се у нормалној,
радној, некада и напетој атмосфери, и не утичу на решавање других питања", додао је
Прихотко.

  

(Бета)
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