
Владимир Путин: Запад је спреман да сваку државу "гурне под аутобус". Једнополарна хегемонија неумољиво се распада и успоставља се праведнији светски поступак, али се Запад не мири са тиме
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Председник Русије Владимир Путин изјавио је да Запад, спроводећи своју политику
диктата у свим сверама, ствара све више проблема.

  

  

"Држећи се чврсто за прошлост и покушавајући да спроведе диктаторску политику у
свим сферама: од међународних односа и економије, до културе и спорта, овакав
колективни Запад ствара све више проблема и криза. Намећу притисак оним земљама
које желе да иду сувереним путем развоја", рекао је руски лидер на састанку са
шефовима обавештајних служба Заједнице независних држава, пренео је Тас.

  

Путин је навео да је Запад спреман да сваку државу "гурне под аутобус" и претвори је у
тло погодно за кризе, да изазове "обојене револуције и масакр".

  

"Јурећи своје цилејве, наши геополитички непријатељи, наши опоненти како их
однедавно зовемо, спремни су да свакога 'гурну под аутобус', било коју земљу, како би
створили погодно тле за кризе, да изазову обојене револуције и иницирају масакр. То
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смо видели много пута", нагласио је Путин.

  

Путин истиче да се "једнополарна хегемонија неумољиво распада и да се успоставља
праведнији светски поступак, али да се Запад не мири са тиме".

  

"Сведоци смо тешког процеса формирања поштенијег светског поретка. Прате га добро
познати тињајући проблеми. Једнополарна хегемонија се неумољиво распада и то је
реалност коју Запад не жели да прихвати. Одатле све произилази", оцењује руски
председник.

  

Додао да су у актуелним околностима спољна безбедност и унутрашња стабилност
најважнији за развој чланица Заједнице независних држава.

  

(ТАСС, Танјуг)
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