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TERRA

Scutul antirachetã, coºmarul Moscovei
La insistenþele ruºilor de a primi garanþii
scrise cã scutul american antirachetã din
Europa nu le vizeazã arsenalul lor strategic, preºedintele american, Barack
Obama, a oferit, la Varºovia, asigurãri pe
un ton amical.”Apãrarea antirachetã este
un domeniu în care ar trebui sã cooperãm
cu ruºii, pentru cã facem faþã unor
ameninþãri comune”, a declarat Obama,
dupã o întrevedere privatã cu preºedintele polonez, Bronislaw Komorowski. În
acelaºi timp, “apreciem ca foarte important ca NATO sã rãmânã singura responsabilã de propriile sale mijloace de
apãrare”, a adãugat liderul american. În
felul acesta, el a rãspuns diplomatic, dar
ferm insistenþelor Moscovei de a exista
un unic sistem balistic defensiv, NATORusia. Moscova ºi Washingtonul nu au
reuºit de altfel sã redacteze, în marja
summit-ului G8 de la Deauville, Franþa,
documentele oficiale privind garanþiile
juridice legate de scutul antirachetã, deºi
au fãcut unele progrese în aceastã
chestiune, a declarat adjunctul ministru-

lui rus de externe, Sergei Riabkov.
Preºedintele Dmitri Medvedev avertizase
cã þara sa îºi va construi propriul sistem
de apãrare dacã NATO ºi Statele Unite
nu vor ajunge la un acord cu Moscova
privind cooperarea balisticã defensivã
din Europa.”Suntem gata sã creãm sisteme comune, dar trebuie încã sã vedem
dacã partenerii noºtri sunt pregãtiþi. Nu
putem sã ne bazãm securitatea pe promisiuni”, a afirmat Riabkov. Secretarul
general al NATO, Anders Fogh
Rasmussen, a dat ºi el asigurãri cã scutul
antirachetã pe care îl va dezvolta Alianþa
nu reprezintã o ameninþare pentru Rusia.
La Adunarea Parlamentarã a NATO, gãzduitã recent de Varna, el a subliniat cã
Alianþa ºi Rusia trebuie sã coopereze în
acest domeniu, dar prin dezvoltarea unor
sisteme separate, între care poate fi efectuat schimb de informaþii. Pe aceastã
bazã, au loc tratative ce pot fi încheiate
primãvara viitoare. Reprezentantul permanent al Rusiei la NATO, Dmitri
Rogozin, a admis cã poate fi creat un sis-

tem în care mijloacele de informare sã fie
comune, iar cele de foc - separate.”Dar
noi cerem garanþii cã scutul american nu
va fi îndreptat împotriva potenþialului
strategic al Rusiei”, a reafirmat Rogozin.
Replica la insistenþele Moscovei a venit
din partea preºedintelui Traian
Bãsescu:”Dânsul (Dmitri Medvedev
–n.n..) doreºte garanþii juridice. Sigur cã
ºi România se întreabã: Oare noi avem
vreo garanþie juridicã? Constatãm cã navem. Ne vedem de interesul nostru
naþional ºi tratãm cu respect poziþia
oricui “, a spus Bãsescu. El a precizat cã
preºedintelui rus, Dmitri Medvedev, îi va
trebui dat “confortul” cã elementele scutului antirachetã ce vor fi amplasate la
Deveselu “nu vizeazã lovituri împotriva
Federaþiei Ruse”. Bãsescu a adãugat însã
cã nu are dubii cã ºi ºeful statului rus este
gata sã garanteze cã nicio rachetã de pe
teritoriul Federaþiei Ruse nu va atinge
vreodatã România.
Mãdãlina Firãnescu
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