
Сергеј Рјабков: Распад Споразума СТАРТ између Русије и САД изазваће дубоко жаљење, али Москва неће „насилно“ задржавати Вашингтон у споразуму
четвртак, 26 јануар 2023 20:38

Распад Споразума о смањењу стратешког офанзивног наоружања (СТАРТ) између
Русије и Сједињених Америчких Држава изазваће, у најмању руку, дубоко жаљење, али
Москва неће „насилно“ задржавати САД у споразуму, изјавио је заменик шефа руске
дипломатије Сергеј Рјабков.

  

  

Дипломата је у интервјуу за руске медије, одговарајући на питање прибојава ли се руска
страна да ће САД без инспекција и састанака билатералне консултативне комисије
оптужити Русију за кршење споразума и да ће саме престати да га спроводе, одговорио:

  

„Ако Американци у пропагандне сврхе одлуче да погоршају ситуацију, то ће бити њихов
избор. Није нам страно што Вашингтон уништава споразуме у области контроле
наоружања уместо да предузима конкретне практичне кораке за јачање њихове
одрживости. Распад СТАРТ-а ће, наравно, изазвати макар дубоко жаљење. Али, нећемо
ни насилно да задржавамо другу страну у Споразуму. Полазимо од тога да споразум
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објективно наставља да одговара интересима обе стране“.

  

Без једностраних поступака

  

Према његовим речима, ради наставка дијалога о контроли наоружања са САД
потребно је договорити се са Западом о принципима коегзистенције који минимизирају
конфликтни потенцијал.

  

„Са своје стране констатујемо да је огромна агресивност САД које су се ослањале на
наношење ‘стратешког пораза’ Русији у свеопштем хибридном рату који је покренут
против нас, учинила практично немогућом конструктивну и плодотворну сарадњу са
Вашингтоном у области контроле наоружања у ‘уобичајеном’ режиму. Ово, наравно, не
значи да одустајемо од контроле наоружања као такве“, истакао је он.

  

Рјабков је подвукао да „ова сфера не може постојати одвојено од војно-политичке и
геостратешке реалности“.

  

Он је додао да би овакви споразуми требало да буду засновани на принципима
једнакости и строгог паритета и да раде на јачању руске националне безбедности.

  

„Овде нису дозвољени никакви једнострани уступци“, закључио је он.

  

Чудан захтев САД

  

Он је такође оценио да би, ако и када буду сазрели услови за наставак стратешког
дијалога са САД, тема о „пост Споразуму о ликвидацији ракета малог и средњег домета“
требало да постане једна од компоненти безбедносне једначине која подлеже
заједничкој разради.
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Рјабков је приметио да је чудно да САД захтевају од Русије обнављање инспекција по
Споразуму о смањењу стратешког наоружања, када је Кијев покушао да удари на
објекте руске авијације дугог домета. Притом, истакао је он, уз директно војно-техничко
и обавештајно-информационо учешће Сједињених Држава.

  

„Поставља се питање: шта, у ствари, Американци намеравају да проверавају тамо,
последице тих напада?“, запитао се дипломата.

  

Он је раније изјавио да нови датум састанка консултативне комисије Русије и САД о
СТАРТ-у за сада није одређен, јер ситуација не иде томе у прилог.

  

Споразум СТАРТ

  

Споразум о смањењу стратешког офанзивног наоружања потписали су некадашњи
председници Русије и Америке Дмитриј Медведев и Барак Обама у априлу 2010. године.
Овај споразум заменио је Уговор о стратешком офанзивном наоружању из 1991. године
и, након ступања на снагу, заменио је Уговор о смањењу стратешких офанзивних
потенцијала из 2002. године.

  

Споразум предвиђа да обе стране смање број распоређених нуклеарних бојевих глава
на 1.550, а интерконтиненталних балистичких ракета, балистичких ракета за
подморнице и тешких бомбардера на 700. У јануару 2021. године споразум је продужен
до 2026. године.

  

(Спутњик)
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