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Se dezgheaþã relaþia
Putin-Obama la Moscova?
Descrisã de purtãtorul de cuvânt al
Kremlinului, Dmitri Peskov, drept “constructivã ºi deschisã”, prima întâlnire oficialã dintre preºedinþii Barack Obama ºi
Vladimir Putin, desfãºuratã la Los Cabos
(Mexic), în cadrul summit-ului G20, a
prilejuit o multitudine de interpretãri ºi
speculaþii, din partea observatorilor. Acel
mic zâmbet al lui Putin, în momentul când
l-a invitat pe Obama la Moscova, era, oare,
un indiciu al unei destinderi a relaþiilor
între cei doi? Jurnaliºtii care au urmãrit
întâlnirea au remarcat cã, în timp ce Obama
ºi Medvedev se adresau unul altuia pe
numele mici, la Los Cabos, cei doi lideri au
utilizat formula “domnule preºedinte”.
Aºezaþi unul lângã altul, ei au fost mai
degrabã tensionaþi în cursul tradiþionalei
ºedinþe foto, iar la final au fãcut separat
scurte declaraþii de presã. Putin, cu o faþã
inexpresivã, a vorbit timp de douã minute
ºi jumãtate, fãrã sã trãdeze nicio emoþie. La
rândul sãu, Obama a rezumat, pe un ton
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egal, discuþiile pe care le-a calificat
“deschise”. Delegaþia americanã a fost
nevoitã, ulterior, sã depunã eforturi pentru
a rãspunde întrebãrilor presei despre lipsa
de “alchimie” dintre cei doi. În schimb,
delegaþia rusã s-a arãtat mulþumitã de întâlnire. În privinþa temelor abordate,
reprezentanþii Moscovei au reafirmat cã
problema instalãrii scutului antirachetã în
Europa nu va fi soluþionatã, indiferent dacã
preºedintele american Barack Obama va fi
reales sau nu în noiembrie.”De mai mulþi
ani, Statele Unite sunt pe cale sã îºi creeze
sistemul de apãrare antirachetã ºi încã nu
vãd ce ar putea sã îi facã sã îºi schimbe
abordarea”, a declarat preºedintele rus,
adãugând cã, în pofida poziþiilor divergente, discuþiile vor continua. În opinia sa,
situaþia se poate schimba doar dacã
Washingtonul ar consimþi sã creeze un scut
antirachetã comun cu Rusia. NATO insistã
însã asupra instalãrii a douã sisteme independente, dar coordonate, ºi anume unul

rus, iar celãlalt al Alianþei Nord-Atlantice.
Occidentalii refuzã totodatã sã acorde
Moscovei garanþiile juridice solicitate, cã
scutul nu îi va ameninþa potenþialul
nuclear. Cei doi preºedinþi au avut însã o
poziþie comunã în chestiunea situaþiei din
Siria, ei fãcând apel la “oprirea imediatã” a
violenþelor pentru a pune capãt vãrsãrii de
sânge. În comunicatul comun, ei s-au
declarat “uniþi în ideea cã poporul sirian
trebuie sã îºi poatã alege viitorul în mod
independent ºi democratic”. Discuþiile cu
privire la acest subiect vor continua, a
adãugat Putin, într-un moment în care
relaþiile ruso-americane sunt tensionate din
cauza susþinerii Moscovei pentru regimul
preºedintelui Bashar al-Assad.”Cred cã am
gãsit numeroase puncte comune cu privire
la acest subiect”, a mai spus preºedintele
rus. De asemenea, cei doi au cerut Iranului
sã-ºi respecte “în totalitate” obligaþiile ºi sã
demonstreze caracterul paºnic al programului sãu nuclear.

