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INDIE I S-400. WASZYNGTON ROZWAŻA
WPROWADZENIE SANKCJI
Zastępca amerykańskiego sekretarza obrony ds. Azji i Pacyﬁku Randall Schriver ostrzegł w
minionym tygodniu, że Waszyngton "nie wyklucza" wprowadzenia sankcji wobec Indii w
przypadku kupna przez New Delhi rosyjskiego systemu obrony przeciwlotniczej S-400.
Indie zamierzają w tym roku sﬁnalizować umowę kupna rosyjskiego systemu S-400, którego dostawy
miałyby rozpocząć się za dwa lata. Stany Zjednoczone z uwagą przyglądają się rozmowom, jakie New
Delhi prowadzi z Moskwą, obawiając się, że po uruchomieniu indyjskie S-400 mogłyby służyć do
zbierania informacji na temat możliwości amerykańskiego sprzętu. Sankcje związane z kupnem broni
od Rosji mają być wprowadzone na podstawie amerykańskiego prawa, penalizującego współpracę z
rosyjskim przemysłem zbrojeniowym. Kongres wprowadził jednak możliwość rezygnacji z sankcji dla
państw-sojuszników USA, które pozostawały w dobrych stosunkach z Rosją, kupując od niej broń, ale
zainteresowane są nabyciem uzbrojenia amerykańskiego. Co więcej, jako przykład takiego państwa
wskazywano wówczas Indie, faktycznie od kilku lat nawiązujące coraz ściślejsze kontakty wojskowe z
USA, a gorącym zwolennikiem wprowadzenia tego rodzaju wyjątków był sekretarz obrony USA James
Mattis.
Dotychczas wydawało się więc, że Waszyngton może skorzystać z tej możliwości wobec Indii, które w
przeszłości prowadziły działania zbliżonego rodzaju, również zagrożone sankcjami, w stosunku do
Iranu. Podobnie zresztą sytuacja wygląda w przypadku Turcji, gdzie - choć mówi się o przetrzymaniu
kupionych przez Turcję samolotów F-35 w Stanach - nie wprowadzono sankcji mimo kupna przez
Ankarę rosyjskiego systemu przeciwlotniczego.
Czytaj też: Krok w stronę zamrożenia dostaw myśliwców F-35 do Turcji
Wypowiedź amerykańskiego urzędnika pozwala jednak przypuszczać, że - wbrew wcześniejszym
opiniom - Indiom grozi wprowadzenie amerykańskich sankcji. Stwierdzenie zastępcy sekretarza
obrony może też jednak być przygotowaniem gruntu pod rozmowy indyjsko-amerykańskie, do jakich
ma dojść w nadchodzących tygodniu. Indie odwiedzą wówczas sekretarze obrony James Mattis i stanu
Mike Pompeo, którzy rozmawiać będą ze swoimi indyjskimi odpowiednikami. Z całą pewnością jednym
z ważniejszych punktów rozmów będzie sprawa kupna systemu S-400.
Czytaj też: Dostawa S-400 dla Turcji w przyszłym roku
Schriver dodał, że w przypadku dojścia indyjsko-rosyjskiej umowy do skutku, decyzja o wprowadzeniu
sankcji zostanie podjęta "na najwyższym szczeblu".

