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S 

Słowa  Winstona Churchilla o Rosji, którą określił mianem „zagadki 
owianej tajemnicą z enigmą w środku”, z powodzeniem można odnieść
także do Islamskiej Republiki Iranu. Niewiele państw wywołuje tak wiele 
frustracji wśród analityków stosunków międzynarodowych, jak właśnie 
Iran. Powoduje to tworzenie coraz bardziej kompleksowych ram poję-
ciowych i konstrukcji intelektualnych, które mają pomóc rozszyfrować
politykę tego państwa, determinanty oraz czynniki napędzające jego nie-
przejrzysty system polityczny. Trudności te stanowią nie tylko efekt ce-
lowych zamierzeń „zaciemniających” ze strony irańskich elit, które wolą
pozostać niezrozumiałe, ale są też rezultatem prawdziwie bizantyjskiej 
złożoności irańskiej polityki. Kompleksowość ta, czy też „chaos kontrolo-
wany”, jest faktycznym wytworem systemu politycznego, którego racjo-
nalność co jakiś czas wymyka się praktykom.

Niezależnie od determinacji irańskich polityków, chcących uwypuklić
jakościową odmienność swoich działań i koncepcji, można dostrzec wiele 
ciągłości łączących ich z poprzednikami – jest ich dużo więcej, niż wyni-
kałoby z pobieżnej analizy. Pozytywnym przykładem ciągłości politycznej 
jest kontynuacja programu nuklearnego – Republika Islamska wskazuje 
jego legitymację poprzez odwoływanie się do wcześniejszego przyjęcia 
tego programu przez monarchię, którą obaliła. Ciągłość jednak znacznie
wykracza poza celowe i świadome nawiązania. Republika Islamska ma 
bowiem taki sam bagaż geopolityczny i historyczny jak jej poprzedni-
czka. To właśnie te dwa elementy – geograa i historia – stanowią punkt 
wyjściowy kształtujący irańską politykę zagraniczną i bezpieczeństwa.

Uwarunkowania geograczne zdają się oczywiste. Jak stwierdził swe-
go czasu jeden z wybitnych amerykańskich analityków, znaczenie Iranu 
wynika z faktu, że państwo to zajmuje „naczelne miejsce” – nie tylko 
jako dominująca siła w Zatoce Perskiej, będącej krytycznym kanałem 
tranzytowym dla większości surowców energetycznych świata, ale tak-
że jako łącznik pomiędzy regionami, w tym bogatym w surowce ener-
getyczne wybrzeżem nadkaspijskim i Azją Środkową, a także pomiędzy 
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8 Słowo wstępne

Azją Południową i traktowanym szeroko Bliskim Wschodem. Geogra a
i związana z nią polityka została w decydujący sposób ukształtowana
poprzez doświadczenia historyczne i będący jej owocem bagaż.

Z perspektywy historycznej państwa, które dominowały nad Wyżyną 
Irańską, rozciągały swoje wpływy na bogate i żyzne równiny Mezopotamii 
i Azji Środkowej. Aż do XVIII wieku projekcja siły Iranu oraz analizy bez-
pieczeństwa odnosiły się do osi wschodnio-zachodniej – z jednej stro-
ny była to potęga osmańska, z drugiej – indyjskie imperium Wielkich 
Mogołów. Jednak wraz z pojawieniem się mocarstw europejskich oś ta 
przybrała charakter północno-południowy. Za sprawą ekspansji rosyj-
skiej na północy oraz brytyjskiej w Indiach zasięg irańskiego imperium 
oraz jego zdolność oddziaływania, co tworzyło tak zwany „świat per-
ski”, były systematycznie ograniczane i powstrzymywane. Przez więk-
szość dwóch ostatnich stuleci Iran tworzył krytyczną „strefę graniczną” 
pomiędzy rywalizującymi mocarstwami – Rosją (a później Związkiem 
Sowieckim) i Wielką Brytanią, a następnie Stanami Zjednoczonymi, któ-
re z czasem przystąpiły do walki o wpływy i kontrolę polityczną. Takie,
a nie inne realia geopolityczne systematycznie ograniczały zdolność 
Iranu do manewru w regionie. Miały one również niebagatelny wpływ 
na percepcję irańskich decydentów politycznych, którzy począwszy
od XIX wieku próbowali zrzucić z siebie imperialne jarzmo i odzyskać 
regionalną pozycję. 

Dopiero zmiana w dwubiegunowych realiach geopolitycznych da-
ła Iranowi nowe nadzieje i szansę na zrealizowanie marzeń o powro-
cie do złotej epoki. Upadek Związku Sowieckiego w 1991 roku otworzył
region Azji Środkowej i Kaukazu Południowego na nową „Wielką Grę”,
w której Iran stał się aktywnym, a nie biernym, uczestnikiem. Osławiona 
„Globalna Wojna z Terrorem”, najpierw uruchomiona w Afganistanie
w 2001 roku, a następnie w Iraku w 2003 roku, w znaczącym stopniu 
wpłynęła na regionalną architekturę sił. Na dwóch osiach, to jest pół-
noc-południe i wschód-zachód, Iran był w stanie wykorzystać odwrót
tradycyjnych struktur siły i zająć tam pozycję, która nie miała sobie rów-
nych od XVIII wieku. Republika Islamska, w nie mniejszym stopniu niż 
poprzedzające ją monarchie, liczyła na utrzymanie swoich wpływów
w regionie. Bez wątpienia „imperialna spuścizna” stanowi ważny element 
myślenia irańskich decydentów, zarówno prześladując, jak i inspirując 
ich ambicje.

Ali M. Ansari
University of St Andrews

W

Gdyby chcieć wskazać jednego z najważniejszych aktorów na Bliskim 
Wschodzie, a jednocześnie jedno z najsłabiej opisanych państw regionu
– przynajmniej w polskiej literaturze z zakresu nauk politycznych i sto-
sunków międzynarodowych – byłaby to bez wątpienia Republika 
Islamska. Trudno bowiem nie dostrzec, że Iran to współcześnie jeden
z czołowych demiurgów w regionie, i to mimo przeszło 30 lat między-
narodowych sankcji, wzmocnionych w ostatniej dekadzie, co stanowiło 
odpowiedź na kontrowersyjny program nuklearny tego państwa. Efektem 
napięć i kryzysów było zawarcie w 2015 roku porozumienia (JCPOA)
pomiędzy Iranem i tak zwaną grupą P5+1, a więc Stanami Zjednoczonymi,
Rosją, Chinami, Francją, Wielką Brytanią oraz pozostającymi poza Radą
Bezpieczeństwa ONZ Niemcami.

Oczekiwano, że porozumienie P5+1 otworzy nowy rozdział w relacjach 
Iranu ze światem. Państwo to miało powrócić na łono „społeczności mię-
dzynarodowej”, a ta – zainwestować w gospodarkę Iranu. Tak się jednak 
nie stało. Iran, z jednej strony, zawiesił najbardziej niepokojące elementy 
swojego programu jądrowego, zgodnie z umową, ale z drugiej – zwiększył
swoją aktywność w regionie, przede wszystkim w Syrii. Doprowadziło 
to ostatecznie do ponownego zwiększenia napięcia, a w 2018 roku
do jednostronnego wycofania się Stanów Zjednoczonych z JCPOA (Joint 
Comprehensive Plan of Action). Według prezydenta Donalda Trumpa poro-
zumienie z Iranem jest dla Zachodu niekorzystne – pozwala Teheranowi 
kontynuować swoje ekspansywne, zdaniem Amerykanów, działania w re-
gionie, a także w dalszym ciągu rozwijać program rakiet balistycznych. 
Decyzja Amerykanów uzmysławia Iranowi, że Waszyngton będzie prowa-
dzić politykę presji wymierzonej w to państwo. Jednak z racji na względnie 
ograniczony potencjał gospodarczy i polityczny, co przejawia się niewielką
liczbą państw przyjaznych Iranowi, przeciwdziałanie amerykańskiej polity-
ce będzie niezwykle trudne.
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Chociaż obecnie porozumienie JCPOA nadal istnieje, w formie umo-
wy pomiędzy Iranem i P4+1, to zarówno przyszłość jego, jak i samej 
Republiki Islamskiej pozostaje wielką niewiadomą. Inwestycje, na które 
liczył prezydent Iranu  Hasan  Rouhani nie napłynęły – on sam musi oba-
wiać się o swoją polityczną przyszłość, podobnie jak obóz reformistów, 
dla których problemy z JCPOA to gigantyczna klęska ich koncepcji poli-
tycznej. Niektórzy irańscy komentatorzy i politycy z kręgów konserwa-
tywnych już zapowiedzieli szybki powrót do wzbogacania uranu, a także 
zwiększenia liczby wirówek. Wątpliwości wokół Iranu jest więcej – naj-
wyższy przywódca ma już swoje lata i przesilenie polityczne związane
z walką o władzę po jego nieuchronnym odejściu jest jedynie kwestią 
czasu. Przyszłość syryjskiego prezydenta  Baszszara al-Asada i pozycja 
Iranu w Syrii również daleka jest od poznania, szczególnie jeśli weźmie 
się pod uwagę dynamikę relacji rosyjsko-izraelskich. Pewne pęknięcia
w relacjach na linii Moskwa– Teheran już można dostrzec.

Co więcej, decyzja prezydenta  Trumpa stanowiła poważny cios wy-
mierzony w gospodarkę Iranu, która w 2018 roku zatrzęsła się w posa-
dach – największy kryzys ekonomiczny od czasów prezydenta  Mahmuda 
Ahmadineżada stał się faktem. Próba gospodarczego zbliżenia się Iranu 
do Azji, którą w grudniu 2016 roku podjął rozmawiający z przedstawi-
cielami Chin, Indii i Japonii minister spraw zagranicznych  Mohammad 
Dżawad Zarif, jak na razie, nie przyniosła oczekiwanych korzyści, chociaż 
Iran zwiększył dzięki JCPOA eksport ropy na owej na tamtejsze rynki.
Od końca 2017 roku musi on borykać się z narastającymi niepokojami spo-
łecznymi, które w nadchodzącej przyszłości raczej ulegną intensy kacji.

Na rychłą poprawę raczej się nie zapowiada – irański rząd nie ma po-
mysłu, jak rozwiązać problemy makroenomiczne, strukturalne, a różne 
państwa – nie tylko Stany Zjednoczone, ale także Izrael, Arabia Saudyjska 
i Zjednoczone Emiraty Arabskie – liczą, że kryzys gospodarczy doprowa-
dzi do ostatecznego upadku Republiki Islamskiej. Tego z kolei boją się 
sami Irańczycy – nawet jeśli nie popierają rządów religijnych, to mają 
świadomość, że ich kraj może stoczyć się w przepaść i stać się drugą Syrią 
– pogrążoną w wojnie domowej i przemocy, na czym skorzystają jedynie
obce mocarstwa. Do tego dochodzą inne wyzwania, przed którymi stoi 
Republika Islamska, w tym przede wszystkim narastający kryzys wodny. 
Bez wątpienia stanowić on będzie jeden z głównych wątków analiz na te-
mat Iranu w nadchodzących latach.

Jakie są jednak aspiracje Iranu? Co chce osiągnąć Republika Islamska 
w regionie? Jakie są wyzwania, szanse i oczekiwania? Skąd wynika czę-
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sto diametralnie odmienna ocena zasadniczych kwestii pomiędzy irański-
mi decydentami a Zachodem? Próba odpowiedzi na przynajmniej część
z tych pytań stanowi aspirację niniejszej książki. W tym celu zebrano gru-
pę wybitnych ekspertów do spraw Iranu, których następnie poproszono, 
by zmierzyli się z najbardziej palącymi tematami. Wśród osób publiku-
jących swoje artykuły na niniejszych łamach są autorzy z wielu państw,
w tym także z Iranu, co ma pozwolić zaprezentować irański punkt widze-
nia. Nie ma wątpliwości, że niektóre opinie i interpretacje faktów mogą
wydawać się kontrowersyjne, ale taki był naczelny cel pracy – przedsta-
wić świat i jego dynamikę z perspektywy Islamskiej Republiki Iranu.

By ułatwić Czytelnikowi lekturę, zastosowano tłumaczenie tytułów
prac w językach obcych (z wyjątkiem angielskiego) – dotyczy to szcze-
gólnie tytułów, zarówno opracowań naukowych, jak i artykułów praso-
wych, w języku perskim. W tym celu posłużono się uproszczoną trans-
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Wprowadzenie

Od samego początku rewolucji islamskiej, a następnie zwycięstwa
jej twórców, przywódcy Islamskiej Republiki Iranu mieli świadomość 
znaczenia relacji cywilno-wojskowych. Wiele lat temu w tym pań-
stwie, wówczas w relatywnie młodej republice, przeprowadzono de-
batę na temat owej kwestii. W jednym z opiniotwórczych dzienników 
zamieszczono wówczas artykuł pod tytułem Rząd wojskowych w Iranie
to dziecinne marzenie. Czy jest tak faktycznie? Można się zastanawiać, czy 
wizja rządu wojskowego jest aż tak niewyobrażalna – zwłaszcza biorąc
pod uwagę dramatyczne wydarzenia, jakich Iran doświadczył w ostatnim 
czasie, zarówno na płaszczyźnie wewnętrznej, jak i międzynarodowej. 
W ostatnich kilkunastu latach znaczącemu wzrostowi uległ polityczny 
i gospodarczy wpływ niektórych elementów szerokiego i wielopozio-
mowego wojska. Doszło także do zwiększenia napięć pomiędzy rządem
a strukturami wojska. Niestabilne środowisko międzynarodowe oraz pre-
sja ze strony innych potęg, z którą Republika Islamska musi sobie radzić, 
dała wojskowemu establishmentowi nadnaturalną siłę w zakresie kształ-
towania i realizowania polityki bezpieczeństwa. Problemy społeczno-
-gospodarcze Iranu przyczyniły się do nieoczekiwanego wybuchu pro-
testów w grudniu 2017 i styczniu 2018 roku. Zaalarmowało to zarówno
rząd, jak i struktury wojskowe. Niniejszy artykuł, będący elementem 
większego projektu na temat relacji cywilno-wojskowych w Iranie, ma
na celu przedstawienie krótkiej i zwięzłej historii irańskich stosunków
cywilno-wojskowych, a dokładniej ewolucji relacji między wojskiem i pro-
cesem politycznym w Islamskiej Republice Iranu w latach 1979–2018.

http://dx.doi.org/10.18778/8142-451-6.03
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Cechy kulturowe, które można przypisać konkretnym narodom, są
na ogół odrzucane w dominującym nurcie realistycznej szkoły stosunków 
międzynarodowych, i to mimo tego, że dają one niezwykle interesujące 
informacje na temat zachowania państw. Przykładem jest tu np. podejście 
Kennetha Waltza, twórcy realizmu strukturalnego, który nie zajmuje się 
istotnymi cechami wyróżniającymi konkretne państwa narodowe, lecz 
zwraca uwagę na dystrybucję potęgi i racjonalność państw, co ma wyni-
kać chociażby z analizy kosztów i zysków konkretnych działań. Słabością 
tego rodzaju perspektywy jest ignorowanie szerokiej grupy czynników 
kulturowych, które wpływają na percepcję państwa i jego politykę. Takie 
podejście może mieć poważne konsekwencje przede wszystkim w nego-
cjacjach międzynarodowych, które są specy czną praktyką w polityce 
międzynarodowej, bo nie są rezultatem jednostronnych działań, lecz wy-
magają interakcji z drugim partnerem – często przedstawicielem innego 
państwa, narodu, kultury. To właśnie w negocjacjach międzynarodowych 
dobitnie widać wpływ czynników kulturowych – dotyczy to nie tylko 
inicjacji tego procesu, jego przebiegu i rezultatu negocjacji, ale również 
przywiązania do zapisów uzgodnionej umowy. Dlatego też, przynajmniej
w tym wymiarze stosunków międzynarodowych, znaczenie czynników kul-
turowych oraz różnych stylów negocjacyjnych nie może być ignorowane. 

Zachowania polityczne w każdym społeczeństwie są oparte na sys-
temie konkretnych wierzeń, założeń i na czymś, co można nazwać pre-
dyspozycjami emocjonalnymi. Elementy te nie są przypadkowe, lecz sta-
nowią efekt określonych wzorców i mechanizmów. Tworzą one kulturę 
polityczną danego narodu, którą można zde niować jako „określony roz-
kład całokształtu postaw i orientacji politycznych członków narodu”1. 
Kultura polityczna to zbiór zachowań kulturowych narodu, które razem 
tworzą wyraźną, dostrzegalną spójność w zachowaniu tej społeczności.

1 G. Almond, S. Verba,  e Civic Culture: Political A itudes and Democracy in Five 
Nations, Princeton University Press, Princeton, NJ 1963, s. 13.

http://dx.doi.org/10.18778/8142-451-6.04
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Uwarunkowania ustrojowe Islamskiej Republiki Iranu 

Po 1979 roku Iran diametralnie zmienił kierunek swojej polityki zagra-
nicznej. Rewolucja irańska doprowadziła do głębokiego przede niowania 
zarówno polityki wewnętrznej, jak i zagranicznej oraz miała wyleczyć 
Iran z rozmaitych kompleksów związanych z długotrwałą zależnością
od obcych potęg. Sformułowana przez  Ruhollaha Chomejniego doktryna 
„ani Wschód, ani Zachód” była nową wykładnią polityki zagranicznej, 
w której Iran miał iść własną drogą – mocarstwa samodzielnie budujące-
go swoją pozycję na Bliskim Wschodzie.

Przez cztery dekady istnienia Islamska Republika przeszła przez wiele 
burz i kryzysów, a zaproponowane przez Chomejniego rozwiązania ustro-
jowe zostały skonfrontowane z rzeczywistością. Na politykę zagraniczną 
Islamskiej Republiki wpływają także czynniki wewnętrzne oraz wiele róż-
nych założeń i celów. Niekiedy dochodzi do sprzeczności między deklaro-
wanymi celami a rzeczywistymi efektami polityki zagranicznej Teheranu, 
na co wpływ ma także w pewnym zakresie specy ka ustrojowa państwa.

Ustrój Islamskiej Republiki – w porównaniu z innymi autorytarnymi 
reżimami politycznymi – jest nietypowy, ponieważ łączy w sobie instytucje 
wybieralne oraz te, które nie są wyłaniane w wyborach bezpośrednich. 
W przypadku Iranu doszło do połączenia organów republikańskich: 
prezydent oraz parlament wraz z teokratycznymi rozwiązaniami. Klu-
czową rolę w irańskim systemie władzy odgrywa instytucja najwyższe-
go przywódcy (welajat-e fakih). Funkcja duchowego przywódcy zosta-
ła wprowadzona przez Chomejniego jako konsekwencja jego planu włą-
czenia duchowieństwa szyickiego do kierowania państwem. 

http://dx.doi.org/10.18778/8142-451-6.05
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Wprowadzenie

Rewolucja z 1979 roku doprowadziła do stworzenia nowej formy rzą-
dów w Iranie, który stał się republiką islamską. Chociaż pomiędzy Islamską 
Republiką Iranu i innymi państwami narodowymi istnieją wyraźne po-
dobieństwa, to nie brak tu też zasadniczych różnic. Najważniejszą z nich 
jest ideologia legitymizująca system, a więc islam. Islamska Republika 
Iranu to pierwszy rząd narodowy po ustanowieniu systemu westfalskie-
go, który utworzono w oparciu o reguły religii. Ideologia islamska regu-
luje i kształtuje wszystkie wymiary funkcjonowania Islamskiej Republiki 
Iranu. Dotyczy to także jej polityki zagranicznej, która również stano-
wi produkt integracji polityki i religii. Chociaż Islamska Republika Iranu 
funkcjonuje w systemie międzynarodowym podobnie jak inne państwa, 
to jednocześnie jej polityka i strategie są w wielu miejscach inne, bo opie-
rają się na odmiennej racjonalności i logice. Dlatego też, aby w pełni zro-
zumieć politykę zagraniczną tego kraju, należy brać pod uwagę zarówno 
wymiar narodowy, jak i muzułmański (religijny)1.

Rewolucja islamska w Iranie w 1979 roku zmieniła wektory polity-
ki zagranicznej tego państwa w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych, 
Izraela, Europy oraz amerykańskich sojuszników na Bliskim Wschodzie. 
W miejsce ugodowości przyjęto politykę sprzeciwu wobec Zachodu 
i Izraela, zaczęto też wspierać ruchy rewolucyjne i reformatorskie na 
Bliskim Wschodzie, zwalczające prozachodnie i świeckie rządy2.  

1  G. Khajesarvi, Sijasat wa Hokumat dar Dżomhuri-je Islami-je Iran (Polityka i rząd Islam-
skiej Republiki Iranu), Tehran 2011, s. 483–484. 

2 E.P. Rakel, Iranian Foreign Policy since the Iranian Islamic Revolution: 1979–2006, Brill, 
Leiden 2007, s. 186.
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Wprowadzenie

Iran od zawsze pozostaje jednym z najważniejszych tematów stosun-
ków międzynarodowych – początkiem takiego stanu rzeczy nie była 
wcale rewolucja islamska (1979 rok), która obaliła prozachodnią dynastię 
w Iranie, ani też II wojna światowa, podczas której był on – jak okre-
ślili to alianci – „mostem do zwycięstwa”. Wpływ Iranu na region był 
widoczny na każdym etapie historii. Współcześnie sytuacja jest podob-
na. Znaczenie Iranu z perspektywy geopolityki, surowców energetycz-
nych, wykwali kowanej siły roboczej czy położenia na międzynarodo-
wym przecięciu się regionów, a ponadto lokalizacja w Zatoce Perskiej
i na Bliskim Wschodzie, przy jednoczesnym sąsiedztwie Azji Centralnej, 
Morza Kaspijskiego oraz Kaukazu, czynią z Iranu niezwykle ważne pań-
stwo dla innych krajów, a szczególnie dla światowych potęg.

Iran, państwo o dumnej, liczącej kilka tysięcy lat historii, to współza-
łożyciel Organizacji Narodów Zjednoczonych, członek Organizacji 
Współpracy Islamskiej, obserwator w Szanghajskiej Organizacji Współ-
pracy oraz członek Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych. 
Odgrywa on także istotną rolę w koncepcji Nowego Jedwabnego Szlaku, 
znanego również jako „jeden pas, jedna droga” (One Belt, One Road), 
co wynika z  geopolitycznego oddziaływania Iranu, a także jego po-
łożenia. Państwo to znajduje się w punkcie łączącym Europę, Afrykę
i Bliski Wschód z Azją Południową i Azją Wschodnią. Graniczy z Azją Po-
łudniową i Oceanem Indyjskim na południowym wschodzie, z Azją 
Centralną – na północnym wschodzie, z Morzem Kaspijskim – na półno-
cy, z Kaukazem i Turcją – na północnym zachodzie, z Bliskim Wschodem 
– na zachodzie, z Zatoką Perską i Półwyspem Arabskim – na południu.

http://dx.doi.org/10.18778/8142-451-6.07
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W Iranie nic nie jest takie, jakie się wydaje.
 omas Erdbrink (2015)1

Wprowadzenie

O ile naukowcy i analitycy dużo uwagi poświęcają praktycznemu
wymiarowi polityki zagranicznej Iranu, o tyle jej wymiar teoretyczny 
stanowi już zagadnienie najczęściej pomijane. W zdecydowanej większo-
ści przypadków Iran i jego polityka zagraniczna są analizowane w kon-
tekście rozmaitych problemów regionalnych oraz wybranych zagrożeń, 
takich jak irański program atomowy. Tym samym autorzy koncentrują 
się częściej na skutkach, a w mniejszym stopniu na realnych przyczynach 
takich czy innych działań. W ramach analizy polityki zagranicznej Iranu 
dużą wagę przykłada się do czynnika aksjologicznego. Ważną rolę od-
grywają tu, zwłaszcza wśród badaczy zachodnich, uprzedzenia oraz ste-
reotypy. Dominuje przekonanie, że w okresie rządów ostatniego szacha, 
  Mohammada Rezy Pahlawiego, Iran był wiarygodnym i przewidywal-
nym partnerem, natomiast Islamska Republika Iranu to państwo nieprze-
widywalne i wręcz niebezpieczne. Tymczasem już pobieżna analiza pod-
stawowych założeń współczesnej polityki zagranicznej Iranu pozwala 
zauważyć, że jest ona zhierarchizowana i w dużej mierze konsekwentna. 
Ponadto, nawet jeśli irańscy przywódcy odwołują się czasem do ostrej 
retoryki, stosunkowo rzadko przekłada się ona na konkretne działania.

Tym, co cechuje i odróżnia społeczeństwo irańskie od społeczeństw 
państw arabskich w regionie Zatoki Perskiej, jest swoista symbioza war-
tości narodowych z wartościami wyznaniowymi, a precyzyjniej – wła-
ściwymi szyizmowi. 

1 Journalist Off ers Inside Look at Modern Life in Iran, „PBS News Hour”, 24.03.2015, www.
pbs.org/newshour/bb/journalist-off ers-inside-look-modern-life-iran [dostęp 3 maja 2017 r.].

http://dx.doi.org/10.18778/8142-451-6.08
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Wprowadzenie

Zatoka Perska to bez wątpienia jeden z najbardziej strategicznych
i istotnych regionów współczesnego świata, nie tylko z perspektywy go-
spodarczej, ale również politycznej i bezpieczeństwa. To także obszar pe-
łen napięć, animozji, a nawet wrogości, wynikających z wielu powodów. 
Irański profesor Hosejn Askari do najważniejszych czynników kształtu-
jących region zaliczył „religijne, sekciarskie, etniczne i plemienne waśnie; 
spory graniczne i o dostęp do wody pitnej, a także o inne cenne surow-
ce naturalne, takie jak ropa na owa i gaz ziemny; polityczna, społeczna 
i gospodarcza dyskryminacja; ekonomiczna niesprawiedliwość; wysokie 
wydatki na zbrojenia; obce interwencje; zwykła chciwość; a szczególnie 
dawne kon ikty, które generują duże o ary ludzkie, straty ekonomiczne 
i pragnienie sprawiedliwości oraz zemsty”1. W tym sensie Zatoka Perska 
ciągle jest mocno osadzona w realistycznym paradygmacie teorii stosun-
ków międzynarodowych, w którym dominują takie elementy, jak siła,
rywalizacja, nieufność i strefy wpływów.
Świadomość niezwykłego znaczenia regionu miały i nadal mają świa-

towe mocarstwa. Jak zauważył polski badacz Bartosz Bojarczyk, „ar-
chitektura bezpieczeństwa Zatoki Perskiej nigdy nie była wolna od ze-
wnętrznej penetracji czy też raczej od dominacji”2. W historii najnowszej 
czyniła to najpierw Wielka Brytania, która pozostawała bezpośrednio za-
angażowana w regionie aż do 1971 roku. Wtedy to Pax Britannica zastą-
pił okres krótkiego bezkrólewia, w którym świat zachodni opierał regio-
nalną równowagę na dwóch prozachodnich  larach – Arabii Saudyjskiej 

1 H. Askari, Con icts in the Persian Gulf. Origins and Evolution, Palgrave Macmillan, 
New York 2013, s. xv. Zob. również: Security in the Persian Gulf: Origins, Obstacles, and 
the Search for Consensus, eds. L.G. Po er, G. Sick, Palgrave Macmillan, New York 2002; 
Sectarian Politics in the Persian Gulf, ed. L.G. Po er, Oxford University Press, Oxford
–New York 2014.

2  B. Bojarczyk, Geopolitics of the Persian Gulf Region, „TEKA Komisji Politologii i Sto-
sunków Międzynarodowych”, t. VII, 2013, s. 91.

http://dx.doi.org/10.18778/8142-451-6.09
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W poniższym artykule zostaną zaprezentowane trzy elementy – ide-
ologia, wpływ istotnych wydarzeń oraz czynnik przywództwa – warun-
kujące irańską politykę zagraniczną i relacje Iranu z innymi państwa-
mi. Te trzy różne czynniki są wykorzystywane w dominującym nurcie 
debaty nad interesami Iranu w regionie i w próbach wyjaśnienia pod-
staw polityki zagranicznej tego państwa. Większość dostępnej literatury 
oraz analiz wskazuje, że to spuścizna imama  Chomejniego – jako przy-
wódcy rewolucji – kształtowała i nadal kształtuje politykę zagraniczną 
republiki islamskiej. Eksplanacje skoncentrowane na ideologii wska-
zują na fundamentalną rolę tego właśnie czynnika i próbują przez ów 
pryzmat wyjaśnić rolę Iranu w systemie międzynarodowym – albo ja-
ko rewizjonisty, albo też aktora racjonalnego. Według jeszcze innego po-
dejścia działania Iranu najłatwiej zrozumieć przez pryzmat kluczowych 
wydarzeń. Przykładem może tu być wojna Iranu z Irakiem (1980–1988), 
agresja Iraku na Kuwejt (1990), obalenie reżimu  Saddama Husajna (2003) 
czy Arabska Wiosna (2010). Trzecia szkoła zwraca natomiast uwagę
na ośrodek prezydencki i zmiany w polityce zagranicznej, stanowiące 
efekt tranzycji potęgi w wyniku zmian politycznych, będących z kolei efe-
ktem wyborów powszechnych. 

Ideologia – debata o racjonalności

Islamska Republika Iranu, a także bez wątpienia jej polityka zagra-
niczna, swymi korzeniami sięga ideologii rewolucji islamskiej, którą 
w 1979 roku poprowadził imam  Chomejni. Ideologiczne ramy nowo pro-
klamowanej wówczas republiki islamskiej koncentrują się na koncepcji 
wilajat-e fakih, którą imam  Chomejni stworzył dekady przed rewolucją. 
Termin ten łączy islam z polityką w dynamicznym podejściu do rządu 
i władzy.  
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Marcin Rzepka

Uniwersytet Papieski  Jana Pawła II w Krakowie

R   
I   1

W styczniu 2017 roku irańskie media, informując o śmierci arcybi-
skupa Kościoła melchickiego  Hilariona Capucciego, podkreślały jego 
związki z Iranem2. Arcybiskup, rzecznik sprawy palestyńskiej, który
4 kwietnia 1979 roku przybył do Teheranu, aby spotkać się z ajatolla-
hem Ruhollahem  Chomejnim3, postrzegany był jako „pierwszy zagra-
niczny gość” Islamskiej Republiki Iranu. W latach 1979–1980 hierarcha 
odwiedził Iran jeszcze kilka razy, jednak już nie tylko jako członek dele-
gacji palestyńskiej, lecz negocjator w sprawie uwięzionych w listopadzie
1979 roku dyplomatów amerykańskich4. Jego działalność oraz szacunek, 
jakim cieszył się w środowisku irańskich rewolucjonistów, sprawiały, 
że z jego misją wiązano nadzieję na pozytywne i szybkie rozwiązanie 
„kryzysu zakładników”. Warto też w tym kontekście przywołać działa-
nia prezydenta Jimmy’ego  Cartera, który poprosił papieża   Jana Pawła II
o mediację w sprawie uwięzionych Amerykanów5.  

1 Artykuł powstał w ramach projektu  nansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, 
na podstawie umowy UMO-2013/11/B/HS1/03962.

2 Postrzegany jest również jako „symbol współpracy między chrześcijanami i muzuł-
manami”. Kapuczi be onvan-e namad-e hamzisit masihijan szarghe-zamin ba mosal-
manan baghi mond (  Capucci pozostał symbolem współistnienia chrześcijan wschodnich 
i muzułmanów), „Parsnews.com”, 13.10.1395 (2.01.2017), hps://www.parsnews.com/
dostęp] بخش-سیاسی-۹۳۹۷۱٤/۳-کاپوچی-بعنوان-نماد-ھمزیستی-مسیحیان-مشرق-زمین-بامسلمانان-باقی-ماند
20 czerwca 2018 r.];   Capucci Symbol of Coexistance of Christians Muslism, „Mehrnews.com”, 
2.01.2017, hps://en.mehrnews.com/news/122430/Cappucci-symbol-of-coexistence-of-
Christians-Muslims [dostęp 20 czerwca 2018 r.].

3  Wspominał później miłe przyjęcie i rozmowy z przywódcą rewolucji islamskiej. 
Wspomnienia te zamieszczane są na stronach irańskich w języku perskim, Didar ba Emam 
be rewajat-e osqof Kapuczi (Spotkanie z Ismem we wspomnieniach biskupa Capucciego), 
„Imam-khomeini.ir” 10.09.1395 (30.11.2016), hp://www.imam-khomeini.ir/fa/c13_29806/
.[.dostęp 20 czerwca 2018 r] خاطرات/خاطرات_شخصیت_ھا/آغوش_گرم_امام

4 M. Rzepka, Prayer and Protest.  e Protestant Communities in Revolutionary Iran, Unum 
Press, Krakow 2017, s. 147–149.

5 J. Carter, Keeping Faith. Memories of a President, Bantam Books, Toronto–New York
–London–Sydney 1982, s. 459.
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Hamed Kazemzade (Hamed Kazemzadeh)

Uniwersytet Warszawski

P I  K  
 2015 

Wprowadzenie

Upadek Związku Sowieckiego i towarzysząca temu niepodległość 
państw Kaukazu zmieniła krajobraz regionu, który stał się wówczas areną 
głębokich transformacji politycznych. Powstanie swoistej pustki władzy 
dało regionalnym i międzynarodowym uczestnikom stosunków między-
narodowych szansę na stworzenie od podstaw ram relacji z państwami 
Kaukazu, biorąc pod uwagę własne interesy narodowe i cele strategicz-
ne. Bliskość Kaukazu do Morza Kaspijskiego oraz surowców energetycz-
nych sprawiła, że region ten znalazł się w centrum zainteresowania wie-
lu państw. Stany Zjednoczone, Rosja, państwa europejskie, Iran, Turcja, 
Chiny, Indie oraz Izrael to główne potęgi, które podjęły próbę zwiększe-
nia swoich wpływów na omawianym obszarze. Wysiłki te, a często także 
sprzeczne interesy i priorytety strategiczne tych państw, doprowadziły 
do wytworzenia się w regionie licznych płaszczyzn rywalizacji. 

Iran nie traktuje Kaukazu jako obszaru zupełnie obcego, co wyni-
ka z pewnej zbieżności z perspektywy historycznej i kulturowej. Wraz 
z upadkiem Związku Sowieckiego, w nowej sytuacji międzynarodowej, 
Iran został zmuszony do opracowania od podstaw podejścia do regionu 
i państw tam się znajdujących. Polityka ta została stworzona na kilku 
zasadniczych osiach strategicznych. Najważniejsze wyznaczniki stosun-
ku do regionu to: chęć zachowania bezpieczeństwa własnego państwa
i jego integralności terytorialnej, rozwój bilateralnych i multilateralnych 
stosunków gospodarczych, podkreślanie i wzmacnianie roli Iranu jako 
punktu tranzytowego w transporcie, a także odbudowa międzynarodowe-
go wizerunku Islamskiej Republiki Iranu. Rezygnując z niektórych ideo-
logicznych czynników, będących elementem muzułmańskiego systemu 
rewolucyjnego, Teheran w odniesieniu do państw regionu obrał drogę 
pragmatyzmu i ostrożności. Jednocześnie decydenci irańscy zdecydowali 
się rozpocząć ścisłą współpracę z Rosją.
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Jakub Gajda

Uniwersytet Łódzki

P I R I
 A  2001 

Analizując współczesne założenia polityki władz Islamskiej Republiki 
Iranu wobec Afganistanu, nie należy lekceważyć tła historycznego 
afgańsko-irańskiego sąsiedztwa, a przede wszystkim wspólnego dzie-
dzictwa kulturowego, językowego oraz cywilizacyjnego obu państw. 
Ziemie współczesnego Afganistanu, historycznie określane jako Ariana 
Waedża lub Chorasan, uznawane są za kolebkę cywilizacji irańskiej1.
Po powstaniu perskiego imperium Achemenidów (550–330 p.n.e.) sta-
nowiły one część imperialnej potęgi, której bezpośrednim spadkobiercą 
jest dzisiejsza Islamska Republika Iranu. Co niezwykle istotne dla kształ-
towania się tożsamości współczesnego Iranu, przez kilka wieków, już
po najeździe Arabów i związanym z nim procesie islamizacji ziem kolej-
nego imperium – Sasanidów (224–651), ośrodki cywilizacji perskiej prze-
niosły się we wschodnie rejony świata irańskiego2 – do Azji Środkowej. 
Stąd też leżące obecnie w Afganistanie miasta, takie jak Balch, Herat czy 
Gazna (Ghazni), pozostają w ujęciu historycznym oraz w świadomości 
mieszkańców Iranu ważnymi lokalizacjami w procesie kształtowania 
się rodzimej kultury i tożsamości. Kres świetności wspomnianych miast 
przyniosły najazdy mongolskie (1220–1389), po których irańska cywili-
zacja popadła w głęboki kryzys i choć odrodziła się, to już nie powróciła 
do swej pamiętnej świetności. 

Wpływy Iranu w Azji Południowej i Środkowej, nawet w okresach 
słabości politycznej, trwały przez kolejne wieki, a ich głównym nośni-
kiem pozostawał język perski, stanowiący lingua franca dla dyplomacji 
i handlu. Zasadnicza zmiana na politycznej mapie regionu nastąpiła wraz 
z powstaniem niepodległego Afganistanu (1747)  ... 

1 M.A. Bahman-Qadżar, Iran wa Afghanestan az jeganegi ta ta’ajin-e marzha-je sijasi 
(Iran i Afganistan od jedności do ustanowienia granic politycznych), Wezarat-e Omur-e 
Charedże, Tehran 1386 (2007), s. 17. 

2 Zob. J. Perry, Folklore of the Iranian Region, „Asian Folklore Studies”, Vol. 60, 2001,
s. 191–202.
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Rafał Ożarowski

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni

L      I

Liban to niewielkie państwo nad Morzem Śródziemnym, graniczące 
z Syrią i Izraelem. Jego obszar wynosi zaledwie 10,4 tys. km kwadrato-
wych1. Populacja Libanu to około 4,7 mln osób2. Należy przy tym pamię-
tać, że od wielu lat na terytorium tego kraju przebywa dodatkowo prawie 
2 mln syryjskich uchodźców. Ze względu na mozaikę etniczno-religijną 
Liban jest stosunkowo wyjątkowym podmiotem na Bliskim Wschodzie. 
Obecnie występuje tam aż 18 o cjalnych wyznań: szyici, sunnici, izmaili-
ci, alawici, druzowie, maronici, protestanci, katolicy, grekokatolicy, prawo-
sławni tradycji greckiej, katolicy obrządku syryjskiego, jakobici (Syryjski 
Kościół Ortodoksyjny), katolicy obrządku ormiańskiego, gregorianie, ne-
storianie (Kościół wschodniosyryjski), wierni Kościoła chaldejskiego, kop-
towie i żydzi). Wśród muzułmanów największą grupę stanowią szyici, 
a wśród chrześcijan – maronici, połączeni unią z Kościołem katolickim. 
Przyjmuje się, że muzułmanów jest około 60%, chrześcijan zaś około 40%3.

Zróżnicowanie religijne charakteryzuje Liban od początku jego istnie-
nia, najpierw w czasie trwania mandatu Ligi Narodów pod administra-
cją francuską, a potem już w okresie istnienia niepodległego państwa,
po zakończeniu mandatu i wycofaniu się wojsk francuskich. W celu usta-
nowienia kompromisu między grupami religijnymi w 1943 roku sunnici
i maronici zawarli niepisany układ – Pakt Narodowy, który ustalał zasady 
i proporcje reprezentacji w instytucjach państwowych. Na tej podstawie 
przyjęto, że prezydent Libanu będzie zawsze chrześcijaninem maronitą, 
premier – muzułmaninem sunnitą, a przewodniczący parlamentu – mu-
zułmaninem szyitą4.

1 Liban, [w:] Arabowie. Słownik encyklopedyczny, red. M.M. Dziekan, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 249.

2 Lebanon Population, „Trading Economics”, www.tradingeconomics.com/lebanon/popu-
lation [dostęp 10 kwietnia 2017 r.].

3 R. Ożarowski, Liban w polityce międzynarodowej na Bliskim Wschodzie, [w:] Stosunki 
międzynarodowe w regionie Bliskiego Wschodu. Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne, 
red. P. Osiewicz, Di n, Warszawa 2016, s. 395. 

4 T. Najem, Lebanon.  e Politics of Penetrated Society, Routledge, New York 2012, s. 12–13.
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Nader Entessar 

University of South Alabama – Stany Zjednoczone

I 

Zbrodnie  Saudów w Jemenie są podobne do zbrodni Izraela w Gazie.
Ajatollah Sajed Ali Chamenei1

Należy ściąć głowę węża.
Saudyjski król Abdullah wzywający Stany Zjednoczone do ataku na Iran2

Wprowadzenie

Celem niniejszego artykułu jest analiza relacji irańsko-saudyjskich
od czasu rewolucji irańskiej w latach 1978–1979 i ustanowienia republi-
ki islamskiej. Jako dwie wyróżniające się potęgi regionalne, Iran i Arabia 
Saudyjska wytworzyły odmienne cele w swojej polityce zagranicznej, 
przez co ich interesy bezpieczeństwa narodowego stanęły przed poważ-
nymi zagrożeniami. Samuel Huntington zde niował regionalne potęgi 
jako państwa „wyróżniające się w różnych regionach świata bez moż-
liwości globalnego rozszerzania swych interesów i siły, tak jak czynią 
to Stany Zjednoczone”3. Innymi słowy, potęga regionalna boryka się
ze stałymi ograniczeniami i zawsze jest podporządkowana sile superpotęgi.
Co więcej, Max Schoeman stwierdził, że potęga regionalna musi być zdolna
do odgrywania nadrzędnej roli w zachowaniu bezpieczeństwa regional-
nego, a równocześnie powinna otrzymywać poparcie – zarówno z sa-
mego regionu, jak i spoza niego – dla realizowanej przez nią roli w za-
pewnianiu tegoż bezpieczeństwa. Aby realizować swoją przywódczą 
rolę efektywnie, przekonuje Schoeman, potęga regionalna musi być tak-
że zdolna odgrywać aktywną rolę jako siła pokojowa lub stabilizacyjna

1 Zob. Tawafoq nakardan szaraf darad be tawafoqi ke dar an manafa’ va ezzat-e mellat az 
bejn rawad (Brak porozumienia jest lepszy niż porozumienie odbierające narodowi interesy 
i dumę), „Mehr News Agency”, 9.04.2016, www.mehrnews.com/news/2529927 [dostęp
10 kwietnia 2017 r.].

2 US Embassy Cables: Saudi King Urges US Strike on Iran, „ e Guardian”, 28.11.2010, www.
theguardian.com/world/us-embassy-cables-documents/150519 [dostęp 10 kwietnia 2017 r.].

3  S.P. Huntington,  e Lonely Superpower, „Foreign Aff airs”, March/April 1999, www.
foreignaff airs.com/articles/54797/samuel-p-huntington/the-lonely-superpower [dostęp 
10 kwietnia 2017 r.]. 
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Aleksander Głogowski

Uniwersytet Jagielloński

S  P  I

Wprowadzenie

Relacje bilateralne pomiędzy Pakistanem i Iranem doskonale obrazu-
ją ewolucję systemu międzynarodowego w XX i XXI wieku. Powstałe 
przed 70 laty państwo pakistańskie odziedziczyło granice po okresie ko-
lonialnego panowania brytyjskiego. W odróżnieniu od pozostałych, gra-
nica oddzielająca je od Iranu nie jest raczej przedmiotem sporów. Dzieli,
co prawda, ziemie należące do Beludżów, jednak ich dość słabo rozwinię-
ta świadomość narodowa powoduje, że nie budzi to kontrowersji w sto-
licach, zaś aktywizujący się co jakiś czas lokalny ruch narodowowyzwo-
leńczy raczej jednoczy Islamabad z Teheranem, a nie staje się asumptem 
do roszczeń terytorialnych wobec sąsiada. Jedynym polem do kon ik-
tów jest różnica pomiędzy irańskimi szyitami a pakistańskimi sunnita-
mi. Podział ten stał się jednak widoczny jako przyczyna sporu dopiero
po rewolucji islamskiej w Iranie w 1979 roku oraz przejęciu władzy w Paki-
stanie przez sprzyjającego wahhabitom/sala tom generała  Zia ul-Haqa 
w 1977 roku. Różnice te nie są w stanie przeważyć nad wielowiekową tra-
dycją współpracy i dobrego sąsiedztwa Persów i indyjskich muzułmanów.

Niniejszy tekst ma być zarysem ewolucji stosunków bilateralnych,
ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru strategicznego. W tym miej-
scu zaś należy skupić się na dwóch płaszczyznach: handlu surowcami 
energetycznymi oraz na chyba najbardziej spektakularnym przykładzie 
współpracy – transferze technologii nuklearnej z Pakistanu do Iranu. 

Na wstępie warto dokonać periodyzacji stosunków pakistańsko-irań-
skich. Wyznaczenie pierwszego okresu nie stanowi problemu. Są to lata 
1947–1979, a więc od powstania niepodległego Pakistanu do rewolucji
islamskiej w Iranie. W okresie tym można mówić o serdecznej współpra-
cy obydwu państw. Była ona wspierana przez Stany Zjednoczone, przy-
brała także formy instytucjonalne w ramach SEATO (organizacja funk-
cjonowała w latach 1954–1977) i CENTO (1955–1979). 
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Mandana Tiszejar (Mandana Tishehyar)

Uniwersytet Allameh Tabataba'i w Teheranie – Iran
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Wprowadzenie

W ostatnich kilku dekadach uczestnicy systemu międzynarodowego
z jednej strony godzili się z procesem globalizacji, a z drugiej – próbowali 
dokonać rede nicji swoich interesów i tożsamości na płaszczyźnie regio-
nalnej, w odniesieniu do państw sąsiedzkich. Tym samym teorie regiona-
lizmu, które w latach 60. i 70. ubiegłego wieku zajęły należne im miejsce 
wśród szerokiej grupy teorii z zakresu stosunków międzynarodowych 
wraz z początkiem lat 90. i upadkiem Związku Sowieckiego zostały pod-
dane ponownej analizie – w ramach nurtu neoregionalistycznego poja-
wiły się nowe modele wyjaśniające i nowe założenia.

We współczesnym świecie nowy regionalizm stwarza odpowiedni 
grunt do zainicjowania różnych form współpracy regionalnej, opartych 
na dwóch elementach – „otwartości tematycznej” (thematic openness) 
i „elastyczności geogra cznej” (geographical  exibility). Wydaje się, że 
możliwe jest nakreślenie nowych obszarów współpracy pomiędzy pań-
stwami tworzącymi tradycyjnie de niowane regiony, to jest na Kaukazie, 
w Azji Środkowej, Azji Południowej i Azji Zachodniej, a także w niedaw-
no zde niowanym regionie, to jest Eurazji Środkowej (Central Eurasia). 

Celem niniejszego artykułu jest analiza relacji pomiędzy Iranem i pań-
stwami regionu Eurazji Środkowej, a także przedstawienie roli, jaką no-
wy regionalizm odgrywa w wyjaśnieniu współpracy pomiędzy nimi. 
Głównym pytaniem badawczym jest to, w jaki sposób Iran jest w stanie 
kształtować nowy poziom współpracy regionalnej z większością państw 
Eurazji Środkowej, pomimo istniejących różnic, w tym odmienności in-
teresów narodowych. Odpowiedzią na tak postawione pytanie, a jedno-
cześnie hipotezą artykułu, jest stwierdzenie, że Iran stworzył wspólne
z większością państw Eurazji Środkowej rozumienie tożsamości i norm
i do pewnego stopnia jest w stanie wykorzystać, pomimo odmienności 
interesów w niektórych aspektach, istniejący potencjał kulturowy w bu-
dowaniu relacji z innymi państwami regionu.
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Uniwersytet Teherański – Iran

Mehdi Hosejni Taghiabad (Mehdi Hosseini Taghiabad)

Uniwersytet Teherański – Iran
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Wstęp

Mając na uwadze znaczenie dyplomacji naukowej we współczesnym 
świecie, a także miejsce Kaukazu Południowego w polityce zagranicz-
nej Iranu, niniejszy artykuł stanowi próbę przedstawienia i zanalizo-
wania tego wycinka działań Islamskiej Republiki Iranu w odniesieniu
do szerszego kontekstu, jakim są relacje z państwami leżącymina wspo-
mnianym obszarze. Pierwsza część artykułu koncentruje się na koncepcji 
dyplomacji naukowej oraz jej miejscu w stosunkach międzynarodowych. 
Główne pytanie badawcze dotyczy szans i wyzwań, jakie stoją przed 
Iranem w zakresie wykorzystywania dyplomacji naukowej jako instru-
mentu prowadzenia polityki wobec państw Kaukazu Południowego.

By odpowiedzieć na pytanie o kształt dyplomacji naukowej Iranu
w odniesieniu do Azerbejdżnu, Gruzji i Armenii, a także jej obecny stan, 
pokrótce przedstawiono relacje Islamskiej Republiki Iranu z każdym z wy-
mienionych państw Kaukazu Południowego. To właśnie w kontekście re-
lacji Iranu z nimi dokonano analizy tytułowego zagadnienia, jakim jest 
dyplomacja naukowa Islamskiej Republiki Iranu. Co więcej, zanalizowano 
również działania rywali Iranu w zakresie dyplomacji naukowej na obsza-
rze Kaukazu Południowego.

Dyplomacja naukowa

Dyplomacja naukowa (science diplomacy) to koncepcja, która zyska-
ła na uwadze badaczy szczególnie w XXI wieku, co wynika z szybkiego 
rozwoju na wszystkich płaszczyznach nauki i technologii. Dyplomacja 
naukowa sprowadza się do wykorzystywania kontaktów naukowych
pomiędzy narodami do tworzenia platformy pozwalającej wspólnie radzić
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Piotr Baranowski

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
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W 1958 roku na łamach czasopisma „World Politics” ukazał się artykuł 
Leonarda Bindera, w którym opisywał on Bliski Wschód jako system cha-
rakteryzujący się przede wszystkim podległością w stosunku do wyższej, 
międzynarodowej polityki o zasięgu światowym1. Autor zauważył, że 
teoria dwubiegunowości systemu nie może być skutecznie zaaplikowana 
w rozważaniach na temat polityki w regionie, ponieważ o ile system glo-
balny charakteryzuje się bipolarnym podziałem, o tyle relacje zarówno 
Stanów Zjednoczonych, jak i ZSRS z państwami regionu nie dają się za-
kwali kować w zimnowojennych kategoriach2. W związku z brakiem na 
Bliskim Wschodzie w tamtym czasie poważnych ośrodków siły – argu-
mentował Binder – system jest daleki od ustabilizowania jakichkolwiek 
systemowych reguł związanych z najwyższym poziomem światowej 
polityki, zupełnie jakby państwa w regionie nie zauważały połączenia 
pomiędzy ich własnym losem a interakcjami między dwoma potęgami3. 

Po niemal 60 latach Bliski Wschód z pewnością zyskał na znaczeniu, 
jednak preferencja do działań raczej regionalnych niż globalnych pozo-
stała niezmienna z tą różnicą, że państwa spoza regionu cierpliwie umac-
niały swoje wpływy przez kolejne dekady. O dużo większej dojrzałości 
systemu oraz większej kompleksowości świadczą liczne związki z po-
tęgami światowymi: zwłaszcza Stanami Zjednoczonymi, a także rosnąca 
potrzeba samodzielności i przyjęcia odpowiedzialności za własne bezpie-
czeństwo przez najsilniejszych aktorów w regionie. Po niemal 80 latach 
aktywnej polityki Stany Zjednoczone zdają się wycofywać z licznych po-
litycznych frontów, otwartych w latach 90. XX i na początku XXI wieku.  

1 L. Binder,  e Middle East as a Subordinate International System, „World Politics”, Vol. 10, 
Issue 3, April 1958, s. 410.

2 Ibidem, s. 411. 
3 Ibidem, s. 427. 
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Deakin University – Australia
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Prezydent  Hasan  Rouhani objął urząd w 2014 roku dzięki otrzyma-
niu mandatu od społeczeństwa, pragnącego zniesienia międzynarodowej 
izolacji Iranu. Jego kampania wyborcza skoncentrowana była na zakoń-
czeniu wyniszczających sankcji, stanowiących efekt trwającego kryzysu 
wokół programu jądrowego tego państwa. Prezydent obiecał, że  larem 
jego rządu będzie „umiarkowanie”, ale doprowadzenie do zniesienia izo-
lacji okazało się dużo trudniejsze, niż przewidywał to nastawiony na re-
formy rząd  Rouhaniego. Wstrząsy w świecie arabskim przeistoczyły się 
w wojnę religijną, wspieraną przez tak zwane Państwo Islamskie Iraku 
i Syrii („Da’isz” po arabsku i persku). Kon ikt ten sprawił, że Iranowi 
przyszło zmierzyć się z niechcianym problemem. Od samego początku 
przedstawiał się on jako lider całej społeczności muzułmańskiej. Unikał 
religijnych kon iktów w relacjach ze swoimi sunnickimi sąsiadami,
a – przykładowo – rozbieżności w kontaktach z Arabią Saudyjską przedsta-
wiał w kontekście globalnych interesów muzułmańskich. Podstawowym 
zarzutem Iranu wobec nich było  asko ochrony Palestyńczyków przez 
pozytywnie nastawionych wobec Stanów Zjednoczonych przywódców 
państw arabskich. Ich sunnicki charakter nie był jednak istotny. Niemniej 
krwawy kon ikt etniczny w Iraku i Syrii, z lokalnymi pożarami w innych 
państwach, zmusił Teheran do zaangażowania się w kwestię religijną. 
Wydarzenia ostatnich lat sprawiły, że nie mógł już dłużej ignorować roz-
łamu, co skomplikowało zadanie prezydenta  Rouhaniego. Złożona przez 
niego obietnica „roztropności i nadziei” (tadbir wa omid) została w prak-
tyce skierowana na boczny tor w momencie wykształcenia się polityki 
wobec Da’isz. Iran jest zmuszony opierać się na szyickich bojówkach, aby 
w ten sposób reagować na zagrożenia generowane przez Da’isz. Sprawia 
to, że Iran jest w regionie szyicką potęgą niejako z przymusu.

1 Artykuł pierwotnie ukazał się w „Middle East Policy”, Vol. XXII, No. 3, Fall 2015. 
Przedruk za zgodą czasopisma i autora.
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W dniu 31 lipca 2009 roku trzej studiujący i pracujący w Syrii Ame-
rykanie postanowili wybrać się na wycieczkę do Iraku, by wejść na Góry 
Kurdystańskie. Słyszeli wiele dobrego o wodospadzie Ahmed Awa oraz 
wspaniałych trasach turystycznych w irackim Kurdystanie. Ich plan za-
kładał spędzenie weekendu z dala od Damaszku – a wrócili do niego
dopiero po dwóch latach. W trakcie przemierzania gór cała trójka,  Joshua 
Fa al,  Sarah Shourd oraz  Shane Bauer, napotkała machających w ich stro-
nę uzbrojonych strażników. Amerykanie nie wiedzieli wówczas, że to 
irańskie służby graniczne. Podeszli do nich, nieświadomie przekraczając 
nieoznaczoną granicę pomiędzy Irakiem i Iranem. Odpowiadając na sy-
gnały ze strony irańskich żołnierzy, wkroczyli na teren Iranu, co skutko-
wało aresztowaniem i oskarżeniem o szpiegostwo. Paradoksalnie owocem
tego osobistego dla trójki młodych ludzi koszmaru było nawiązanie dialo-
gu pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Iranem – dialogu, który ostatecznie 
wykuł drogę do porozumienia w sprawie irańskiego kryzysu jądrowego.

Z powodu tego, że Stany Zjednoczone nie mają w Teheranie ambasa-
dy, a także nie utrzymują stosunków dyplomatycznych z Irańczykami, 
Waszyngton musiał zwrócić się o pomoc do sojuszników. Na amery-
kańską prośbę odpowiedzieli Omańczycy, którzy obawiali się, że na-
pięcia wokół programu nuklearnego Iranu doprowadzą do regionalnej 
wojny. Oman chciał więc wykorzystać fakt utrzymywania dobrych re-
lacji zarówno z Waszyngtonem, jak i Teheranem do zakończenia kryzy-
su. Aresztowanie turystów było dla tego państwa okazją do pokazania 
Waszyngtonowi, że jest ono w stanie zrealizować plan Baracka  Obamy 
– stworzenia skutecznego kanału komunikacyjnego z najwyższym przy-
wódcą Iranu, ajatollahem Alim  Chameneim2.

1 Artykuł stanowi fragment książki Loosing an Enemy.  Obama, Iran, and the Triumph
of Diplomacy, Yale University Press, New Haven 2017.

2 Rozmowa z osobą zaangażowaną w omański kanał negocjacyjny (2.10.2015 r.).
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Wprowadzenie

Militarne zaangażowanie Rosji w kon ikt syryjski ma bezpośredni
wpływ na relacje Moskwy z państwami Bliskiego Wschodu. Międzyna-
rodowi eksperci zaczęli zwracać należytą uwagę na dynamikę rosyj-
skich kontaktów z regionalnymi potęgami dopiero po incydencie z li-
stopada 2015 roku, kiedy to rosyjski bombowiec Su-24 został zestrzelony 
przez tureckie siły zbrojne. Głównym obiektem zainteresowania anali-
tyków jest rozwój współpracy w Syrii pomiędzy Teheranem i Moskwą. 
O cjalnie władze irańskie poparły decyzję prezydenta Władimira  Putina 
o rozmieszczeniu rosyjskiego lotnictwa w syryjskiej bazie Hmejmim.
Większość irańskich polityków pochwaliła działania Moskwy w zakre-
sie wsparcia syryjskiego reżimu. Czołowe media Islamskiej Republiki,
takie jak: IRNA, ILNA, ISNA czy MEHR, przedstawiały działania rosyjskiej
armii w Syrii całkowicie zgodnie z narracją mediów rosyjskich. 

Wyjaśniając rozwój relacji pomiędzy Rosją i Iranem w Syrii, niektó-
rzy komentatorzy i politycy zaczęli używać terminu „współpraca”, a na-
wet „sojusz”1. Niemniej jednak eksperci nie byli i nadal nie są zgodni co 
do jednoznacznego określenia charakteru tych relacji. Podczas gdy nie-
którzy stoją na stanowisku, że powstał silny regionalny sojusz pomię-
dzy Moskwą i Teheranem, dla innych współpraca ta pozostaje bardzo 
krucha – sugerują oni, że zakończy się w najbliższym czasie2. 

1 Fateme Alija dar googu ba Mosalas matrah kard: Eehad-e czahargane manafe-je 
Amrika dar mantaqe-ra tahdid karde ast (Fatemeh Alija w wywiadzie dla Mosalas: Unia 
czterech zagraża interesom Ameryki w regionie), „Mosalas”, 10.10.2015, www.mosalas.ir/
fa/home/details/3323147212/۰۲٪اتحاد٪۰۲چھارگانھ٪۰۲منافع٪۰۲آمریکا٪۰۲در٪۰۲منطقھ٪۰۲را
.[.dostęp 17 czerwca 2017 r] تھدید٪۰۲کرده٪۰۲است

2 M. Abedin, Russia and Iran Diverging on Syria, „ e Middle East Eye”, 27.10.2015, www.mid
dleeasteye.net/columns/russia-and-iran-diverging-syria-30321057 [dostęp 17 czerwca  2017 r.]; 
J. Stubbs, P. Devi , Russia Stance on Assad Suggests Divergence with Iran, „Reuters”, 3.11.2015, 
www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-russia-idUSKCN0SS0TY20151103 
[dostęp 17 czerwca 2017 r.].
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Wprowadzenie: Iran – potęga regionalna

Iran już od dawna rywalizuje o potęgę i wpływ z innymi państwa-
mi Bliskiego Wschodu. Rywalizacja ta ma wymiar sporów terytorialnych
i różnic kulturowych, a od końca lat 70. ubiegłego wieku – również ide-
ologicznych. Stałym elementem znacznej części opracowań na temat
polityki zagranicznej Iranu opiera się na założeniu, że stałym celem tego 
państwa jest próba stania się kluczowym graczem w regionie – nie tylko 
w Zatoce Perskiej, ale także na szeroko pojmowanym Bliskim Wschodzie 
i w Azji Środkowej.

Studia nad polityką zagraniczną Iranu generalnie zgodne są co do fak-
tu, że państwo to jest bardzo ważnym uczestnikiem stosunków między-
narodowych w Zatoce Perskiej i na Bliskim Wschodzie. Przykładowo,
odwołujący się do tradycyjnego podejścia do potęgi, Ruhollah K. Rama-
zani2 wykorzystuje klasy kację Raymonda Aarona, postulując podział
na (1) małe potęgi, które swoje ambicje geopolityczne koncentrują
na kwestii  zycznego przetrwania i zachowania własnej niezależności;
(2) średnie potęgi, które starają się tworzyć i następnie utrzymywać ko-
rzystne dla siebie zmiany w środowisku międzynarodowym, jednocze-
śnie aspirując do globalnej obecności; (3) wielkie potęgi, które albo chcą 
zachować, albo stworzyć korzystną dla siebie sytuację w perspektywie 
globalnej. Według tego badacza Iran spełnia warunki – czynił to już tak-
że w czasach szacha Rezy Pahlawiego – by uznać go za średnią potęgę.

1 Niniejszy tekst stanowi tłumaczenie artykułu Iran’s Permanent  est for Regional 
Power Status, opublikowanego w: Diplomatic Strategies of Leading Nations in the Global 
South: Asia, Africa, Latin America, and the Middle East, ed. J. Braveboy-Wagner, Palgrave 
Macmillan, New York 2016, s. 181–211.

2  R.K. Ramazani, Khumayni’s Islam in Iran’s Foreign Policy, [in:] Islam in Foreign Policy, 
ed. A. Dawisha, Cambridge University Press, Cambridge 1983, s. 9–32.

3 B.A. Starkey, Culture and Foreign Policy: Exploring Linkages in the Muslim World,
UMI Dissertation Services, University of Maryland 1991.
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Wprowadzenie

Chociaż wybuch Arabskiej Wiosny pod koniec 2010 roku, a szczegól-
nie późniejsze obalenie  Zajna al-Abidina ibn Alego w Tunezji i Husniego 
 Mubaraka w Egipcie, doprowadził do przejścia przez Bliski Wschód po-
tężnych fal chaosu i destabilizacji, to wydarzenie owo zostało przyję-
te w Teheranie z zadowoleniem. Przywódcy irańscy uznali je za szansę 
na promocję własnej koncepcji ideologicznej na drodze przedstawienia 
wydarzeń w regionie jako rezultatu rewolucji islamskiej z 1979 roku. 
Nieprzypadkowo protesty w 2011 roku zostały w Iranie określone mia-
nem „islamskiego przebudzenia” (Bidari-je eslami)1. Ajatollah  Chamenei, 
duchowy przywódca Iranu, podczas pierwszej Międzynarodowej Konfe-
rencji Przebudzenia Islamskiego, która odbyła się w Teheranie we wrze-
śniu 2011 roku, podkreślił muzułmański wymiar powstania w państwach 
arabskich. Otwarcie wskazał na związek Arabskiej Wiosny z rewolucją 
islamską w Iranie2. Jednocześnie z ostrożnością przyjęto rozlanie się pro-
testów na Syrię, ponieważ reżim  Al-Asada był jedynym strategicznym 
sojusznikiem Iranu na Bliskim Wschodzie. Od samego początku było 
oczywiste, że stanowisko Iranu wobec niepokojów w  Syrii będzie inne 
niż wobec pozostałych protestów w ramach Arabskiej Wiosny. Innymi 
słowy, strategia Teheranu wobec państw arabskich była rezultatem połą-
czenia wielu własnych interesów – normatywnych, ideologicznych i geo-
politycznych. Iran wsparł niemal wszystkie ruchy występujące przeciw-
ko autorytarnym reżimom sunnickim z wyjątkiem Syrii3.

1 A.M. Haji-Youse , A. Mohammad, Iran wa tahawolat-e chavar-e mijane: bardasztha 
wa eqdamat (Iran i rewolucja 2011 roku na Bliskim Wschodzie: jej odbiór i działania), 
„Faslname-je Motaleat-e Enqelab-e Eslami”, No. 28, Spring 2012.

2 Barrasi-je howijat-e ghajamha wa enghelabha-je mantaghe (Szukanie tożsamości rewo-
lucji w regionie), „Khamenei.ir”, 17.09.2011, www.leader.ir/fa/content/8582/-نخستین-اجالس
.[.dostęp 27 lutego 2018 r] بیداری-اسالمی

3  Wielu badaczy i decydentów w Iranie stoi na stanowisku, że powstanie w Syrii zostało 
wywołane przez siły zewnętrzne, szczególnie Arabię Saudyjską. Wywiad z Mohammadem 
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Wstęp

Iran (od 1 kwietnia 1979 r. Islamska Republika Iranu) należy do tych 
państw położonych w regionie Bliskiego Wschodu, które znajdują się
w polu szczególnego, wielopłaszczyznowego zainteresowania i oddziały-
wania Stanów Zjednoczonych. Islamska Republika Iranu to mocarstwo 
regionalne o aspiracjach hegemonicznych1, które postrzega politykę 
Stanów Zjednoczonych w regionie jako zagrożenie dla realizacji wła-
snych interesów, a od dziesiątków lat, szczególnie zaś od czasów rewo-
lucji islamskiej, określa to państwo w kategoriach „Wielkiego Szatana”. 

Wśród czynników o charakterze wewnętrznym i zewnętrznym, które 
zarówno w XX, jak i w dwóch pierwszych dekadach XXI wieku, determi-
nowały politykę Waszyngtonu wobec Teheranu należy wskazać: geostra-
tegiczne położenie Iranu; posiadane zasoby surowców energetycznych 
(ropy na owej i gazu ziemny); podział religijno-etniczny (90–95% społe-
czeństwa stanowią szyici, a zaledwie 5–10% sunnici2); dominującą rolę is-
lamu w życiu społeczno-politycznym oraz system konstytucyjny będący 
hybrydą klasycznej teokracji z cechami ustroju demokratycznego3; mo-
carstwowe ambicje atomowe tego państwa, polegające na podejmowaniu 
prac nad wyprodukowaniem wzbogaconego uranu (do lipca 2015 roku); 
dążenie do uzyskania statusu hegemona w subregionie Zatoki Perskiej4; 
postrzeganie Izraela przez pryzmat wroga i stwarzanie potencjalnego za-
grożenia dla bezpieczeństwa Iranu; prowadzenie polityki o charakterze 
antyamerykańskim; rywalizację geopolityczną z sojusznikiem Stanów 

1 J. Wiśniewski, K. Żodź-Kuźnia, Mocarstwa współczesnego świata – problem przywództwa 
światowego, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2008, s. 16–26.

2 Iran,  e World Fact Book CIA, www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
geos/ir.html [dostęp 15 października 2017 r.].

3 Zob. K. Czornik, System konstytucyjny Islamskiej Republiki Iranu, Wydawnictwo
Sejmowe, Warszawa 2014.

4 A. Orzech, Wiza do Iranu, Wielka Litera, Warszawa 2014, s. 8–9, 95–111, 250–271.
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Wprowadzenie

Rosnąca potęga Chin i obecność tego państwa na Bliskim Wschodzie 
wspierana jest przez kilka czynników. Zaliczyć do nich można imponują-
cy wzrost gospodarczy Chin – na poziomie 6–10% – od 1976 roku, a także 
szybki wzrost znaczenia tego państwa na globalnym rynku. Do 1993 roku 
spowodował on zmianę pozycji ChRL z państwa samodzielnego energe-
tycznie w importera. Oznaczało to inaugurację strategii „wychodzenia” 
w poszukiwaniu nowych źródeł energii. Po drugie, nałożył się na to ma-
lejący amerykański i europejski wpływ w regionie, który przyspieszył
po amerykańskiej inwazji na Irak w 2003 roku. Stworzyło to pustkę,
w którą mogły wejść Chiny. Brak kolonialnej przeszłości, a ponadto pro-
wadzona przez Pekin polityka „szanowania suwerenności”, braku in-
terwencji, „nieurażania kogokolwiek” oraz relacji gospodarczych ko-
rzystnych dla obu stron odniosła dobry skutek w regionie, który wciąż 
zmaga się z gorzkimi wspomnieniami kolonializmu i silnymi nastrojami 
antykolonialnymi. Po trzecie, potężne rezerwy  nansowe Chin (ponad 
1,5 bilionów dolarów) – porównawszy je z obecnym de cytem Stanów 
Zjednoczonych w wysokości 19 trylionów dolarów w 2016 roku – po-
zwalają Pekinowi wspierać region inwestycjami i pożyczkami. Z drugiej 
strony, bogaty w surowce energetyczne Bliski Wschód nie tylko zapew-
nia Chinom bezpieczeństwo energetyczne, ale stanowi także lukratywny 
rynek dla chińskich produktów i handlu.

W niniejszym artykule skoncentrujemy się na relacjach Chin z Iranem 
i Arabią Saudyjską – dwoma energetycznymi gigantami, które są praw-
dopodobnie najważniejszymi  larami bliskowschodniej polityki Pekinu. 
Przedstawione zostaną dwustronne relacje Chin w wymiarze energetycz-
nym, handlowym, politycznym i wojskowym, a także zostanie oceniona 
strategia ostrożnego balansowania pomiędzy tymi dwoma regionalnymi 
rywalami i antagonistami w kontekście wpływu Stanów Zjednoczonych 
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Gdy wkroczyłem do Babilonu jako przyjaciel i w pałacu utwo-
rzyłem władzę, wielki pan Marduk sprawił, że wielkoduszni miesz-
kańcy Babilonu pokochali mnie, a ja zacząłem go czcić codzien-
nie. Żołnierze mojej wielkiej armii bez obaw chodzili po Babilonie,
a ja nie zezwoliłem nikomu nękać [żadnego miejsca] w Sumerze
ni w Akkadzie. Dążyłem do pokoju w Babilonie i innych świętych 
miejscach. Radość wlała się w serca Babilończyków, bo zniosłem pracę 
przymusową. Przyniosłem ulgę ich umęczonym domostwom1.

Wprowadzenie

Powyższy cytat pochodzi z tak zwanego cylindra Cyrusa Wielkiego 
z 539 roku przed Chrystusem2. Znany jest nie tylko wśród Irańczyków, 
ale też wśród tych wszystkich osób na świecie, które interesują się sta-
rożytnością. Irańczycy żywią przekonanie, że w swojej historii byli na-
rodem miłującym pokój i wspierającym prawa człowieka. Współcześnie 
aspekty te również można odnaleźć w działaniu Iranu, który jest miej-
scem schronienia dla milionów afgańskich uchodźców i migrantów.

1  H. Abtahi, Re ections on the Ambiguous Universality of Human Rights: Cyrus the Great’s 
Proclamation as a Challenge to the Athenian Democracy’s Perceived Monopoly on Human 
Rights, [in:]  e Dynamics of International Criminal Justice: Essays in Honour of Sir Richard 
May, eds. H. Abtahi, G. Boas, Martinus Nijhoff  Publishers, Leiden–Boston MA 2006, s. 11.

2  Cylinder Cyrusa II Wielkiego to deklaracja polityczna władcy Persji, którą wyry-
to w świątyni Marduka w Babilonie (bóstwa opiekuńczego Babilonu, najważniejszego
boga babilońskiego panteonu).  Cyrus II Wielki po zajęciu miasta ogłosił się królem Ba-
bilonu, Sumeru i Akkadu, królem „czterech krańców świata”. Szerzej zob. R. Rumianek, 
Interpretacja edyktu Cyrusa, „Warszawskie Studia Teologiczne”, XIX/2006, s. 153–160 
(przyp. tłumacza).
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Wprowadzenie

Od końca lat 80. ubiegłego wieku, a więc już po rewolucji w Iranie, 
różne ruchy muzułmańskie w krajach islamskich i arabskich stopniowo 
zaczęły zwiększać swój rozmiar i siłę. Aż do dzisiaj w regionie trwają 
wojny i kon ikty wewnętrzne pomiędzy narodami i rządami, chociażby 
w Palestynie i Libanie, a także niepokoje polityczne w Arabii Saudyjskiej, 
Pakistanie, Kuwejcie i Bahrajnie. Zgodnie z tezą przyjętą w artykule, naj-
ważniejszym czynnikiem oddziałującym na ruchy arabskie jest Islamska 
Republika Iranu, która realizuje swój wpływ za pośrednictwem narzędzi 
so  power – łączy ona nowe idee polityczne z ideologią muzułmańską.

Zwycięstwo rewolucji islamskiej w Iranie w 1979 roku zmusiło
wszystkie państwa w regionie do ponownego przeanalizowania podsta-
wowych założeń i kalkulacji politycznych. Iran, który wcześniej popie-
rał Stany Zjednoczone i ich zachodnich sojuszników, nagle stał się głów-
ną siłą wspierającą narody muzułmańskie. Wiele organizacji w świecie 
arabskim, chociażby ugrupowania palestyńskie czy Hezbollah w Libanie, 
szybko przyjęło model islamskiej rewolucji, czego naturalnym efektem 
było rewolucyjne przebudzenie muzułmańskie, następnie transformacja 
tożsamości, a ostatecznie powstanie frontu przeciwko dyktatorskim rzą-
dom arabskim na Bliskim Wschodzie. 

Irańska rewolucja 1979 roku, która doprowadziła do obalenia impe-
rialnego reżimu i ustanowienia rządu islamskiego, zakładała utworze-
nie wspólnej cywilizacji muzułmańskiej, mającej opierać się na pokoju 
i przyjaźni pomiędzy narodami muzułmańskimi. Tym samym dała ona 
podwaliny pod nowy typ relacji w arabskim i islamskim regionie. W du-
chu rewolucji islamskiej, a nie z powodu konfrontacji i napięć, siły mu-
zułmańskie zjednoczyły się z siłami narodowymi i nacjonalistycznymi. 
Ponieważ islam stanowi pojemną i szeroką strukturę, obejmującą wszyst-
kie „dzieci narodu”, niezależnie od ich poglądów politycznych, było to 
czymś całkowicie naturalnym. 

http://dx.doi.org/10.18778/8142-451-6.28



Mahnaz Zahirineżad (Mahnaz Zahirinejad)

Polska Akademia Nauk w Warszawie

S  I  
 C   

Wprowadzenie

Iran to czołowy gracz na światowym rynku energii. Szacuje się, że 
państwo to posiada rezerwy rzędu 158,4 miliarda baryłek ropy na owej 
oraz 33,5 miliarda metrów sześciennych gazu ziemnego1. Oznacza to, że 
dysponuje ono znaczącymi środkami pozwalającymi wpływać na świato-
wy rynek energii. Chociaż Iran cieszy się wyjątkowo silną pozycją wśród 
światowych dostawców surowców energetycznych, to jednocześnie jest 
w znacznym stopniu uzależniony, a tym samym także wrażliwy, od świa-
towego systemu energetycznego, co wynika z rentierskiego charakteru 
państwa2. Dla Iranu 42,5% wszystkich przychodów państwowych stano-
wi sprzedaż ropy na owej – łącznie to 80% eksportu3. Musi on tym sa-
mym liczyć na przyjazny rynek węglowodorów, bo tylko taki zwiększa 
energetyczną siłę tego państwa.

Iran jest zmuszony prowadzić proaktywną politykę w zakresie wydoby-
cia i eksportu surowców, aby tym samym zwiększać potęgę energetyczną 

1 Iran – Facts and Figures, Organization of the Petroleum Exporting Countries, [b.d.], www.
opec.org/opec_web/en/about_us/163.htm [dostęp 24 maja 2017 r.].

2 Sytuacja, która powstała w Iranie po okresie lat 1951–1956, zainspirowała irańskie-
go badacza Hosejna Mahdawiego do stworzenia terminu „państwo rentierskie”. Określa 
ono gospodarcze i polityczne cechy państwa. W swojej pracy Mahdawi stwierdził, że 
państwo rentierskie to takie, które regularnie otrzymuje znaczące sumy pieniędzy spoza 
kraju (renta ekonomiczna, a więc dodatkowa wypłata, jaką otrzymuje właściciel dane-
go czynnika produkcji ponad dochód transferowy konieczny do skłonienia go do zaan-
gażowania posiadanego czynnika produkcji w określonym zastosowaniu). Rentę w tym 
kontekście Mahdawi rozumiał jako należność płaconą przez osoby  zyczne, koncerny 
lub rządy osobom  zycznym, koncernom lub rządom określonego państwa. Przykładowo,
za tego rodzaju rentę należy uznać opłaty za prawo do przejścia statków. Szerzej zob.
H. Mahdavi,  e Pa erns and Problems of Economic Development in Rentier States:  e Case 
of Iran, [in:] Studies in the Economic History of the Middle East, ed. M.A. Cook, Oxford, 
Oxford University Press 1970, s. 428–467.

3 Country Partnership Strategy: Iran 2009–2010, Trade and Development Bank, [b.d.],
s. 3–9, www.etdb.org/StrategiesAndResearch/Countries/CSPReports/ReportsLibrary/
IRAN.pdf  [dostęp 24 maja 2017 r.].
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