Putin fordømmer »endeløs og
grundløs«
kampagne
imod
Rusland;
advarer om, at det kunne føre
til ny Cuba-missilkrise
31. mrs., 2017 – Anklagerne om, at den russiske regering og
Donald Trump på en eller anden måde konspirerede for at stjæle
den amerikanske præsidentpost fra Hillary Clinton, er
»endeløse og grundløse«, sagde den russiske præsident Vladimir
Putin i går til pressen, efter at han havde deltaget i et møde
langt mod nord, i byen Arkhangelsk, om »Det Arktiske Område –
et territorium for dialog«.
Putin beskrev de nuværende relationer mellem Washington og
Moskva som »på nulpunktet«, og han gik dernæst ind i
bagvaskelseskampagnen.
»Vi ser, hvad det er, der foregår. De forhindrer den nye
[amerikanske] præsident i at opfylde sine kampagneløfter om
mange spørgsmål: sundhedssystemet, andre spørgsmål,
internationale relationer, bånd til Rusland. Vi venter på, at
situationen skal normalisere sig og blive mere stabil. Og vi
bryder ikke ind på nogen som helst måde.« Dernæst gentog han:
»Hør, hvad jeg siger: Nej.«
Putin advarede om denne provokerende kampagnes ekstreme
farlighed. »Dette anti-russiske kort bliver spillet til fordel
for nogle interne, amerikanske kræfters interesser, og det har
til hensigt at styrke og konsolidere deres positioner. Jeg
mener ikke, det tjener det store flertal af det amerikanske
folks interesser at bringe de amerikansk-russiske relationer
til en tilstand af absurditet, for at tjene intern politik.

Ønsker vi fuldstændigt at kappe de diplomatiske relationer?
Ønsker vi at bringe situationen dertil, hvor de var i
1960’erne under Cuba- [missil] krisen? Hvor ønsker folk, der
opfører sig så uansvarligt, at bringe os alle, inklusive det
amerikanske folk, hen?«
Putin afviste ligeledes den idé, at Arktis kunne blive et
konfliktområde med USA.
»Rusland ser intet potentiale for konflikter i det Arktiske
Område … [Vi] vil ikke enten være i krig eller i konkurrence
med USA. Jo hurtigere, vi etablerer samarbejde i den militære
sfære, desto bedre.«
Nedenstående er et kort klip fra Forummet, hhv. hele
diskussionen mellem præsidenterne fra Rusland, Finland og
Island.
http://www.knowyourleak.com/Presidents-Of-Russia-Iceland-Finla
nd-Discuss-Arctic-Cooperation-In-Arkhangelsk-1085718.html
https://www.youtube.com/watch?v=-Vvz9_veeUM

