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 Америка спроводи политику неоколонијализма, коју је већ патентирала на Ираку и
Либији, и која се заснива на идеологији слабљења законски изабраних власти, изјавио је
руски министар одбране Сергеј Шојгу.

  Како је рекао у интервјуу за италијански лист „Ђорнале“, први корак представља лажно
оптуживање одређене земље да је користила оружје за масовно уништење или да је
одговорна за хуманитарну катастрофу, затим се примењује војна сила како би се
створио „контролисани хаос“, а потом се формирају услови за продор америчких
транснационалних компанија.

  

 „Русија ће се, међутим, увек супротстављати таквом концепту стратегије јер се залаже
за концепт мултиполарног света, као и за сарадњу са свим земљама на основу узајамног
поштовања и сарадње“, рекао је.

  

Шојгу је указао и да Запад на опоравак Русије гледа као на претњу америчке
доминације, оптужујући Москву за којекакве агресивне планове на основу којих довлачи
оружане снаге на њене источне границе.

  

САД крше Споразум о ликвидацији ракета малог и средњег домета
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Америка крши Споразум о ликвидацији ракета малог и средњег домета постављањем у
Европи систем противракетне заштите, будући да ти системи могу бити коришћени и за
ласнирање крстарећих ракета „Томахавк“, рекао је Шојгу.

  

Према његовим речима, у домету тих ракета је практично целокупна европска
територија Руске Федерације.

  

 „Америка припрема да изађе из тог споразума, а као разлог оптужује Русију да га крши“,
додао је он.

  

Американци воде хибридне ратове опробане на Ираку и Југославији

  

Шојгу је оптужио Американце и да воде хибридни рат са Русијом, а најбољи пример тога
је Украјина, односно дешавања у 2014. години.

  

Како је објаснио, то се пре свега односи на вршење притиска на одређене земље без
употребе војне силе – контрола медија, економске санкције, спровођење диверзија и
терористичких аката, али и одржавање унутрашњих тензија.

  

Такву методику САД и Велика Британија усавршиле су на Ираку, још 1991. године, одмах
након завршетка „Хладног рата“, а огледа се у суопериорности када је реч о утицају
светских медија, као и у вођењу светског финансијског система.

  

 „Таква методика опробана је потом и на Југославији и Либији, као и недавно у Сирји.
Међутим, у свему томе присутне су назнаке и пасивног учешћа одређеног броја
европских земаља“, истакао је.

  

Директни сукоб Украјине и Русије немогућ
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Шојгу је истакао да је директни сукоб између Русије и Украјине немогућ, јер те две
земље повезују исти корени.

  

„Ми смо заједнички преживели тешке изазове током векова, раме уз раме смо одбранили
своју слободу и независност за време Другог светског рата“, рекао је.

  

Руски министар је навео и да је он лично крштен у украјинском градићу Стаханов у
Луганској области, будући да су му рођаци по маминој линији живели у Украјини, стога је
убеђен да због историјске повезаности никада неће моћи да дође до конфронтације
између Русије и Украјине.

  

(Спутник)
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