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ROSJA I USA: HIPERSONICZNA REDUKCJA
ZBROJEŃ?
Minister spraw zagranicznych Rosji oﬁcjalnie deklaruje możliwość przyszłych rozmów rozbrojeniowych
ze Stanami Zjednoczonymi, włączając w to również kwestię rozwoju przez oba kraje najnowszych
rozwiązań hipersonicznych.
Rosja chce dyskutować o broni hipersonicznej ze Stanami Zjednoczonymi, tak przynajmniej
zadeklarował we wtorek minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow. Zaznaczył, że Moskwa
widziałaby rozmowy, w zakresie rozwoju potencjału militarnego obu mocarstw, jako element szerszej
debaty o stabilności ich relacji w XXI w.
Minister S. Ławrow zaznaczył, że odbył niedawno rozmowę ze swoim amerykańskim odpowiednikiem Mike`m Pompeo - w której pojawił się wątek powrotu do rozmów o kontroli zbrojeń oraz strategicznej
stabilności. Trzeba zauważyć, że w ostatnim czasie Moskwa i Waszyngton były raczej dalekie od
jakichkolwiek prób ograniczania zbrojeń. Co więcej, w zeszłym roku wycofano się z traktatu INF w
zakresie unormowań odnoszących się do pocisków rakietowych średniego zasięgu. Wybuch pandemii
zatrzymał też dotychczasowe wzajemne kontrole amerykańsko-rosyjskie, prowadzone w związku z
realizacją traktatu o redukcji zbrojeń strategicznych START III.
Czytaj też: USA i Rosja wstrzymują inspekcje broni strategicznej. Powodem koronawirus
Obecnie, zarówno w Rosji, jak i w Stanach Zjednoczonych prowadzone są prace nad uzbrojeniem o
napędzie hipersonicznym. W przypadku Moskwy najgłośniej jest w ostatnim czasie o rakietach typu
Cirkon odpalanych z jednostek nawodnych (np. fregata rakietowa „Admirał Gorszkow) lub
podwodnych (okręt „Siewierodwińsk”) oraz baterii brzegowych. Według słów prezydenta Rosji, W.
Putina, wspomniane Cirkony poruszają się z prędkością około 9 Machów i mogą razić cele nawodne i
lądowe w odległości większej niż 1000 km. Sam prezydent Rosji miał niejako zaordynować własnemu
przemysłowi zbrojeniowemu inwestycje w pociski hipersoniczne jeszcze w 2011 r.
Czytaj też: Rosyjski okręt po raz pierwszy strzela hiperdźwiękowymi „Cirkonami” [ANALIZA]
Czytaj też: Rosja: „Siewierodwińsk” jako pierwszy odpali „Cirkony”
Stany Zjednoczone, szczególnie pod rządami administracji Donalda Trumpa, również przyspieszyły
własne prace w zakresie uzbrojenia hipersonicznego. Niedawno, tamtejszy Departament Obrony
informował o próbach z pociskiem hipersonicznym C-HGB. Zaś pod koniec 2019 r. Waszyngton
przeznaczył dodatkowo prawie miliard dolarów na program prowadzony przez ﬁrmę Lockheed Martin

Missile and Fire Control w zakresie wsparcia krytycznego przeglądu projektu i testów broni
hipersonicznej AGM-183A ARRW, która miałaby traﬁć do amerykańskich sił powietrznych.
Czytaj też: Testy amerykańskiego pocisku hipersonicznego C-HGB

