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Бригаден генерал д-р Файхтингер виден европейски експерт по въпросите на
отбраната и сигурността, директор е на IFK (Институт за изследване на мира и
регулиране на конфликтите) към Военната академия на министерството на отбраната
на Австрия,“Нова Зора“ в разговор с Бойчо Дамянов

Как ще се отрази според Вас едностранното излизане на САЩ от договора за ракетите
със среден обсег (ДРСО) върху стратегическата стабилност в света?

Най-напред бих искал да спомена, че контролът на въоръженията отново се превръща
в животрептяща тема на международните отношения. Ако САЩ се изтеглят от ДРСО,
това ще предизвика загуба на един от съществуващите в момента важни инструменти за
контрол на ядрените оръжия. Този договор бе подписан в епохата на студената война и
неговото действие бе особено интензивно през деветдесетте години.

Ако днес бъде изтръгната тази котва, това ще предизвика сериозни усложнения за
сигурността в света.

Считате, че въпросът не е само двустранен САЩ – Русия?

Освен на двустранна основа САЩ – Русия тази стъпка ще предизвика остра дискусия и
в глобален мащаб, тъй като ДРСО е от предишен период, когато светът
представляваше двуполюсна система, а днес вече е многополюсен.

Освен САЩ и Русия днес в лигата на големите световни ядрени играчи се включиха
Китай, Индия и донякъде Европа.

Означава ли това, че можем да очакваме създаването на нов механизъм на контрол, в
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който да се включат и тези нови полюси, или нещата могат да излязат извън контрол?

Едва ли ще се стигне до подписването на нов договор в досегашния му вид, но с
участието на изброените нови страни... Предполагам, че ще се търси решение, в което
да бъдат включени и новите наскоро разработени ракетни системи на базата на
качествено нови технологии.

Днес също така трябва да се занимаваме и с контрола на дронове, и с контрол по
използването на изкуствен интелект във въоръженията и т.н. Според мен се намираме
в началото на глобална дискусия за създаването на всеобхватна система на контрол на
въоръженията.

Мислите ли, че това са мотивите на САЩ за излизане от ДРСО?

Едва ли, но това би могло да послужи като един вид катализатор за започване на
сериозно обсъждане в международен мащаб на тази тема. И днес на равнище ООН в
Женева се водят разговори за контрол на новите оръжейни системи, но нещата стават
сериозни тогава, когато настъпи такъв неприятен момент. Тогава става ясно колко
непредсказуеми биха били последиците от дестабилизиране на стратегическото
равновесие в света, от появата на нов кръг в надпреварата във въоръжаването.

Какви биха били последиците за сигурността в Европа?

Прекратяването на ДРСО със сигурност ще предизвика бурна дискусия в Европа,
най-вече в рамките на НАТО. В момента така или иначе се обсъжда темата за
увеличаване на въоръженията в отделните страни – членки на НАТО, като за тази цел
военните разходи трябва да бъдат увеличени и да станат не по-малко от 2% от
националния бюджет на всяка отделна страна.

Подобна ситуация имаше по време на студената война през 80-те години, когато се
стигна до “двойното решение на НАТО” и разполагането на американските ядрени
ракети “Пършинг” в Европа.

2/4

“ЕВРОПА ТРЯБВА ДОБРЕ ДА СИ ПОМИСЛИ”
Автор: Бойчо ДАМЯНОВ

Както тогава, така и днес европейските страни не притежават такива ракетни системи?

Така е, те не притежават ракети със среден обсег и ако се стигне до разполагане на
американски ракети със среден обсег в Европа, то би трябвало европейските страни да
дадат или да не дадат своето съгласие за тяхното разполагане и европейското мнение
трябва да бъде меродавно. Все пак това е наша земя и Европа трябва да каже ясно и
категорично своето виждане по въпроса.

Как би се отразила тази нова ситуация на страните от Източна Европа, които са
непосредствено на разделителната линия?

В случая разстоянието дори не е най-важният критерий. Ракетите със среден обсег,
които са предмет на ДРСО, са с радиус на поражение от 500 до 5500 километра.
По-важни са местата, където биха били разположени тези ракети, тъй като те
автоматично стават първостепенни цели за нанасяне на ядрени удари от страна на
противника.

При тази ситуация коя европейска страна би се съгласила безропотно да предостави
своята земя за разполагане на американски ядрени ракети?

Считате, че Европа няма току тъй да се съгласи под натиска на САЩ?

Разбира се! За това няма никакво основание. Днес е налице ситуация, в която Европа
трябва много сериозно да обмисли и обсъди нещата.

Според мен днешното изостряне на отношенията между НАТО и Русия е една голяма
грешка. Би трябвало в 21-ви век да сме малко по-напред в стратегическото мислене,
отколкото преди 50 години и да не се връщаме назад във времето отпреди договора за
ракетите със среден обсег.
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Вярвате ли, че Европа ще намери сили да се противопостави?

Да, мисля, че САЩ ще предизвикат с тази своя стъпка сериозна дискусия и се надявам
Европа да дефинира своя собствена позиция, така че да може да влезе в
самостоятелен диалог с Русия. Не може позицията на Запада винаги и при всички
обстоятелства да е позицията на САЩ. Европа най-сетне трябва да има своя собствена
позиция. Нека преди това да е обсъдена със САЩ, но да е собствена европейска
позиция, която да изразява нашите собствени европейски интереси.

Русия, а не САЩ е наш съсед и ние трябва да се разбираме с този съсед.

Всъщност територията на САЩ не попада в обсега на ракетите със среден обсег?

Точно така, дори само поради тази причина Европа трябва добре да си помисли, тъй
като прекратяването на ДРСО тутакси се превръща в изключително европейски
проблем и в предизвикателство за европейската територия,а не за територията на САЩ.
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