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Амерички секретар за одбрану Роберт Гејтс је допутовао у Русију, на разговоре о
јачању односа који су се протеклих година драматично проширили.

  

Гејтс је претходно похвалио знатне промене у сарадњи са Русијом, навевши подршку у
рату у Авганистану, као и резолуције Савета безбедности Уједињених нација против
Северне Кореје и Ирана.

  

Он је такође одао признање Русији што није блокирала усвајање резолуције Уједињених
нација којом је одобрена војна акција против Либије.

  

Секретар за одбрану је посету Москви одложио за један дан да би могао да надгледа
почетак операција у Либији, које ће по свему судећи доминирати разговорима са руским
лидерима, укључујући и председника Дмитрија Медведева.

  

Поред Либије, разговори ће обухватити ситуацију на Блиском истоку, план за ракетни
штит у Европи и рат у Авганистану.

  

Министар одбране САД Роберт Гејтс допутовао у Русију

  

Гејтс предложио Русији да размисли о коалицији
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Министар одбране САД Роберт Гејтс допутовао је у Русију један дан касније у односу на
планирани датум. Шеф Пентагона никако није могао да пропусти почетак војне
операције међународне коалиције у Либији. Разматрањем ове теме започела је његова
четврта посета Русији.

  

Позивам вас и ваше руководство да размислите у којој форми би руски војници могли да
делују у оквиру међународне коалиције, обратио се Гејтс слушаоцима на Војно-поморској
академији Адмирал Кузњецов у Санкт-Петербургу. Мада назив ’Одисејева зора’ шеф
Пентагона није изговорио, очигледно да његова примедба није имала толико општи,
колико приватни карактер. Између осталог Гејтс је приметио да САД нису спремне да
преузму на себе улогу лидера у антилибијског коалицији.

  

„Рачунамо да ће у року од неколико дана руковођење операцијом бити предато
партнерима из коалиције. Неусмњиво, наставићемо да је подржавамо, између осталог
војном силом. Али нећемо играти прву улогу.“

  

Међународни тероризам и распростирање оружја за масовно разарање остају главне
претње по безбедност Русије и САД. Такво мишљење изразио је министар одбране САД
Роберт Гејтс, говорећи слушаоцима у Војно-поморској академији у Санкт-Петербургу.
После завршетка хладног рата свет је постао много сложенији, подвукао је Гејтс. У свету
има више нестабилности. Сада претње могу да потичу не од држава, већ од
организација са још већим могућностима. На пример, Хезболах има више ракета него
неке државе, објаснио је он. Што се тиче распростирања оружја за масовно разарање,
по речима министра, међународна заједница не треба да допусти појаву таквог оружја
код држава које прете другима. Између осталог, реч је о Ирану. По његовим речима,
САД, Русија, Кина треба да убеде ове земље путем притиска да одустану од таквог
наоружања. Макар и путем притиска, истакао је министар.

  

Теме покренуте у разговору са официрима Војно-поморске академије Гејтс ће детаљно
размотрити са руским министром одбране Анатолијем Сердјуковом. Међу актуелнима је
тема ПРО. Русија са великим незадовољством гледа на планове САД да поставе у
Европи систем ПРО, каже директор Центра за друштвено-почитичка истраживања
Владимир Јевсејев.
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„Русија би веома желела да се овај систем разрађује уз учешће Русије. За Москву би
било сврсисходно водити разговор не само о размени информација и ресурса, тачније о
укључивању наших радиолокационих станица система за упозоравање на ракетни
напад. Треба размотрити и постављање граница ПРО на Северном Кавказу. У том
случају Русија може реално да пресретне оне објекте који могу да лете преко њене
територије у правцу Европе. Тада ће већ бити разговора о стварању јединственог
система ПРО. То што ће Гејтс говорити о могућности укључивања Русије у планове које
је НАТО већ усвојио, сведочи о томе да су алијанса и САД заинтересовани за Русију.“

  

Систем ПРО једна је од кључних тема савременог руско-америчког дијалога. Осим тога,
на преговорима министара биће размотрена општа ситуација у земљама арапског света,
војна операција у Либији, као и сарадња у Авганистану.

  

У уторак Роберта Гејтса ће примити председник Русије Дмитриј Медведев, што још
једном подвлачи важност билатералне сарадње за Москву и Вашингтон.

  

(VOA, Глас Русије)
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