Rusland tilbød USA samarbejde
om missilforsvar, men USA
sagde ”Nej”
3. november 2015 – Rusland har i mindst 2 tilfælde i de
seneste år tilbudt USA samarbejde om en politik for et
virkeligt internationalt, ballistisk missilforsvar, men er i
begge tilfælde blevet afvist af Bush/Obama-regeringerne.
Alexander Grushko, Ruslands ambassadør til NATO, sagde i et
interview til Rossiya-24 TV, at Washington i stedet er i færd
med at udvikle sit globale missilforsvarssystem med det formål
at opnå militær overlegenhed over Rusland.
”Desværre blev chancen for at udvikle et virkeligt globalt
missilforsvarssystem spildt. Dette system ville ikke have
været baseret på en specifik alliance, men ville i stedet
effektivt beskytte mod virkelige, ikke fiktive, missiltrusler.
NATO afviste at forfølge dette, hovedsageligt af ideologiske
grunde”, sagde han.
Den nyligt afholdte missilforsvarsøvelse ud for Skotlands kyst
viser, at ”det system, der er ved at blive udviklet, ikke
tilsigter at forsvare mod den såkaldte ”atomtrussel fra Iran”,
bemærkede han. ”Desværre udvikler USA i øjeblikket sit
missilforsvarssystem i et forsøg på at opnå militær
overlegenhed over Rusland.” Selvom Grushko tilsyneladende ikke
direkte henviste til nogen eksempler på tilbud om samarbejde,
så kom den russiske præsident Vladimir Putin med et sådant
tilbud til præsident George Bush ved et topmøde i
Kennebunkport, Maine, i 2007, og nogle år senere tilbød
Rusland NATO at anvende deres antimissil-radarstation i
Aserbajdsjan. Begge disse tilbud var et ekko af ReaganLaRouches forslag om samarbejde om SDI (Strategisk Defense
Initiative; det Strategiske Forsvarsinitiativ) fra 1983, som
på det tidspunkt blev afslået af Yuri Andropov, der fungerede

som en agent under britisk indflydelse.
I slutningen af sidste uge afholdt det russiske
Forsvarsministerium det, som de kaldte en kommando-og-kontroløvelse, der involverede ægte lanceringer af missiler fra hver
af deres strategiske atomtriades tre ben, såvel som fra
kortdistancesystemer. Forsvarsminister Sergei Shoigu meddelte
i går, at øvelsen var vellykket. ”Som helhed viste øvelsen de
strategiske
atomstyrkers
og
langdistancepræcisionsvåbenkompleksernes høje kampberedskab”, sagde han.
Ruslands forhøjede niveau af militær aktivitet repræsenterer
noget af en gåde for USA, især på det maritime område. Bør
Obamas doktrin med ’Omdrejningspunkt Asien’ (Asia Pivot)
fortsætte efter planen, eller bør USA sætte flere skibe ind i
Europa?
”Deres ubådsstyrke og flåde er aktive i en grad, de ikke har
været i lang tid, i omkring 20 år”, sagde chefen for
marineoperationer, admiral John Richardson, til Financial
Times i et interview. ”Hvordan skal vi fordele vore styrker
for at sikre, at vi bevarer en passende balance og er passende
engageret?” Richardson sagde, at flåden var i færd med at
vurdere, om de skulle forøge deres tilstedeværelse i Europa og
Stillehavsområdet. ”Det er, hvad vi i øjeblikket drøfter.”

