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Русија ће осигурати безбедност на Кавказу – како војну, тако и енергетску.

  

Пет докумената о сарадњи резултат су државне посете председника Русије Јерменији.
Главни међу њима су споразум о развоју атомске енергетике у републици и о руској
војној бази у граду Гјумри. Потписани документ продужава рокове боравка руских
војника на јерменској територији на 49 година, и проширује сферу одговорности, истакао
је на завршној конференцији за штампу Дмитриј Медведев.

  

Потписани споразуми су релевантан допринос јачању наших савезничких односа.
Активни смо потписници Договора о колективној безбедности. У том контексту, наравно,
врло велики значај има и протокол број 5 о продужетку рокова делатности
међудржавног Договора о руској војној бази. Он је усмерен на подршку мира и
безбедности на Јужном Кавказу и у Закавказју у целини. Билатерални договор о руској
војној бази на северу Јерменије био је потписан још 1995. године. Рок његовог важења
износио је 25 година, сада ће документ важити до 2044 године.

  

База је опремљена противавионским ракетним комплексом С-300 и ловцима МИГ-29.
Бројност личног састава износи око 5000 војника. Нови споразум проширује оквире
стратешке одговорности базе у Гјумрију. Ако су раније то биле спољне границе бившег
СССР, сада такве ограничавајуће тачке у документу нема. У њему је означена и обавеза
руске стране да опрема јерменске Оружане снаге савременим видовима наоружања и
технике. Које управо технике, документ не прецизира. Ипак аналитичари
претпостављају да је реч о предаји система С-300 јерменској страни. Они су намењени
за одбрану великих индустријских и административних објеката, војних база и пунктова
управе од напада из ваздуха и космоса.
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Како истичу експерти, Русија, обнављајући договор о војној бази у Јерменији и јачајућивојну сарадњу са Јереваном, показује заинтересованост за очување статуса-кво укарабахском регулисању. Распиривање бојевих дејстава у региону, о чему стално говорируководство Азрабејџана, непожељно је и мало вероватно, истиче експерт центра замеђународну безбедност ИМЕМО РАН Владимир Јевсејев.  Сматрам да војна база у Гјумрију може да прошири своју зону одговорности. Такванеопходност постоји, узимајући у обзир да одређени кругови и Бакуу не искључујумогућности војне конфронтације са Јерменијом. Војном срадњом везе између Русије иЈерменије се наравно не исцрљпују. Русија помаже у осигурању безбедности Кавказа иса друге, енергетске стране. Она ће учествовати у изградњи нових нуклеарнихенрегетских блокова на јерменској територији. Вредност пројекта износи око 5милијарди долара.  (Глас Русије)  
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