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Scutul antirachetã, obsesia Moscovei

“Rusia va da un rãspuns rezonabil ºi suficient desfãºurãrii scutului antirachetã
american în Europa, fãrã a închide, însã,
uºa negocierilor”, a declarat recent
preºedintele Dmitri Medvedev, reluând
vechea placã, potrivit cãreia “versiunea
americanã a scutului antirachetã european
riscã sã schimbe notabil echilibrul, ceea ce
ar crea probleme pentru Rusia”. Moscova
cere Alianþei Nord-Atlantice sã precizeze
ce rol îi rezervã în viitorul sistem de
apãrare antirachetã european ºi insistã
asupra semnãrii unui document care sã
garanteze cã viitorul scut american nu o
va ameninþa. NATO a replicat repetat cã
ar trebui sã existe douã sisteme independente, în timp ce Moscova vrea un sistem
interoperabil. Pentru a ajunge la o
înþelegere ºi a-i calma temerile, SUA ar fi
dispuse sã-i ofere informaþiile referitoare
la rachetele proprii de interceptare, susþine
Vocea Rusiei. Experþii ruºi cred însã cã ºi
aceastã concesie este insuficientã ºi chiar
mai mult, cã o parte din congresmenii
americani nu-i vor permite lui Barack
Obama sã facã un asemenea pas. Ministrul
de Externe, Serghei Lavrov, a pretins
chiar cã Statele Unite nu exclud mobi-

lizarea unor elemente ale scutului lor
antirachetã în Marea Neagrã, Marea
Barents, Marea Nordului ºi cea Balticã.
Pentru orice eventualitate, Rusia a anunþat
cã îºi va crea Sistemul Spaþial Unic de
detectare ºi Dirijarea Luptei, care sã
detecteze startul oricãror rachete balistice,
din orice punct al globului, la o distanþã de
6.000 km. Moscova a ameninþat ºi cã va
desfãºura rachete tactice Iskander în
Belarus ºi la frontierele sale, dacã discuþiile cu Statele Unite pe marginea scutului
vor eºua, a declarat o sursã diplomaticã
rusã, citatã de Interfax. Rusia a mai avertizat cã va desfãºura lansatoare de rachete
în enclava balticã Kaliningrad, întrucât
priveºte scutul american din Europa, programat sã fie realizat pânã în 2020, ca o
ameninþare la adresa potenþialului sãu
nuclear. Ambasadorul rus la Bucureºti,
Alexander Churilin, a precizat pentru
Radio France Internationale cã este de
dorit ca scutul NATO/SUA sã fie
amplasat în locuri a cãror razã de acþiune
sã nu atingã graniþele þãrii sale.
Diplomatul ºi-a exprimat totuºi speranþa
cã se va ajunge la o înþelegere în privinþa
creãrii unui sistem comun de apãrare

antirachetã, subliniind cã Rusia poate sãºi aducã o contribuþie importantã, întrucât
are experienþã în domeniu. Churilin a dat
exemplul apãrãrii antirachetã care
funcþioneazã în jurul Moscovei ºi a precizat cã prima interceptare cu rachetã a
fost realizatã de Uniunea Sovieticã în
1961.

Rusia, în febrã
electoralã

În paralel cu disputa cu Occidentul pe tema
scutului, Rusia se pregãteºte de alegeri.
Premierul Vladimir Putin ºi-a lansat oficial
candidatura pentru prezidenþialele din martie 2012, cu doar o sãptãmânã înaintea
scrutinului parlamentar, într-un moment în
care sondajele de opinie indicau o scãdere
a formaþiunii sale în intenþiile de vot. În
pofida acestor cifre, ratingul lui Putin este
în continuare de câteva ori superior celor
ale potenþialilor contracandidaþi, comunistul Ghenadi Ziuganov ºi ultranaþionalistul
Vladimir Jirinovski. Candidatura lui
Vladimir Putin a fost propusã de cãtre actualul ºef al statului, Dmitri Medvedev,
cãruia Putin i-a oferit, dupã alegeri, postul
de prim-ministru.
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