S£OWO WSTÊPNE
Rok 1979 by³ jednym z najwa¿niejszych i najbardziej burzliwych
w historii Bliskiego Wschodu, a rewolucja Ajatollaha Ruhollaha Chomejniego w Iranie zmieni³a uk³ad si³ w regionie i po dziœ jej konsekwencje maj¹ wp³yw na œwiatowe relacje miêdzynarodowe. Muzu³mañski
przewrót by³ geopolitycznym trzêsieniem ziemi, ale rewolucyjny Iran
by³ – i nadal jest – normalnym podmiotem areny œwiatowej, pañstwem –
cz³onkiem niemal ka¿dej organizacji miêdzynarodowej, do której nale¿a³ za czasów panowania dynastii Pahlawich. Pañstwem pod¹¿aj¹cym
w³asn¹ drog¹ pod has³em „nie Wschód, nie Zachód, lecz rewolucja islamska” (pers. na szarghi, na gharbi, enghelab-e eslami).

.

Obecnie Iran jest pañstwem aspiruj¹cym do odgrywania mocarstwowej roli w regionie Bliskiego Wschodu, oddzia³uj¹cym na wiele zjawisk i procesów w nim zachodz¹cych, zaanga¿owanym niemal w ka¿dy
konflikt. Sam zaœ Bliski Wschód stanowi jeden z najbardziej niestabilnych i nieprzewidywalnych regionów na œwiecie, targany trudnymi do
rozwi¹zania konfliktami i kryzysami, takimi jak izraelsko-palestyñski,
wojna w Iraku czy kryzys wokó³ irañskiego programu nuklearnego.
Te spory i konflikty rozgrywaj¹ siê na obszarze, na którym znajduje siê
2/3 zasobów ropy naftowej i oko³o po³owa zasobów gazu ziemnego, co
determinuje znaczenie Bliskiego Wschodu dla spo³ecznoœci miêdzynarodowej.

.

Z tych w³aœnie powodów, a tak¿e ze wzglêdu na znaczenie Iranu
na miêdzynarodowej scenie politycznej, zaanga¿owanie Polski na Bliskim Wschodzie oraz w budowê elementów systemu obrony przeciwrakietowej, a tak¿e wieloletnie (w 2007 roku minê³o 80 lat od podpisania
polsko-irañskiego Traktatu o przyjaŸni), dobre relacje z Teheranem,
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podjêliœmy decyzjê o zorganizowaniu seminarium „Iran – 30 lat po
rewolucji”. Rocznica wydarzeñ z 1979 roku stanowi³a ku temu doskona³¹ okazjê.

.

W seminarium udzia³ wziêli przedstawiciele œrodowisk akademickich, administracji pañstwowej oraz oœrodków analitycznych. Gwarantowa³o to wysoki poziom przedstawianych referatów oraz umo¿liwi³o
merytoryczn¹ i niezwykle interesuj¹c¹ dyskusjê.

.

Celem seminarium by³a analiza zmierzaj¹ca do podsumowania 30
lat istnienia Islamskiej Republiki Iranu i ocena zmian spo³ecznych oraz
politycznych w kontekœcie wyborów prezydenckich w Iranie. Za konieczn¹ uznaliœmy debatê nad aktualnymi aspiracjami Teheranu oraz si³ami
napêdzaj¹cymi regionalne i globalne cele Iranu. Poznanie mechanizmów
steruj¹cych irañsk¹ polityk¹ zagraniczn¹ wymaga g³êbokiej analizy
kulturowego, historycznego i psychologicznego kontekstu politycznych
dzia³añ Teheranu.

.

Niezbêdne jest te¿ zrozumienie roli, jak¹ odgrywa w kszta³towaniu i wyznaczaniu kierunków polityki zagranicznej Iranu odgrywa
islam. Poznanie i zrozumienie powy¿szych mechanizmów polityki zagranicznej Teheranu jest zaœ kluczowe dla wypracowania rozs¹dnej,
racjonalnej i efektywnej polityki wobec tego kraju. Irañskiej dyplomacji
i kszta³tuj¹cym j¹ czynnikom poœwiêcony by³ pierwszy panel seminarium.

.

Dwa pierwsze referaty: „Historyczne determinanty irañskiej polityki zagranicznej. Bóstwa, monarchowie, mistycy i mu³³owie” oraz
„Rola islamu w polityce zagranicznej Iranu” stanowi³y próbê analizy
czêœci wspomnianych powy¿ej mechanizmów. Kolejnymi istotnymi
czynnikami determinuj¹cymi irañsk¹ politykê s¹: jego geostrategiczne
po³o¿enie oraz regionalne œrodowisko polityczne. Referat „Aspiracje
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polityczne Iranu w aspekcie bezpieczeñstwa miêdzynarodowego” mia³
na celu racjonaln¹ ocenê aktualnej sytuacji Iranu, zarówno na arenie
regionalnej, jak i globalnej.

.

Z kolei relacjom Iranu i Stanów Zjednoczonych, które s¹ jednym
z g³ównych czynników okreœlaj¹cych miêdzynarodow¹ pozycjê Teheranu, a tak¿e stan relacji tego pañstwa ze znaczn¹ czêœci¹ podmiotów
systemu miêdzynarodowego, poœwiêcone by³o wyst¹pienie pt. „Stosunki
ze Stanami Zjednoczonymi jako determinant polityki zagranicznej Islamskiej Republiki Iranu”. Jego autor analizuje 30 lat konfliktu miêdzy
obydwoma pañstwami i zastanawia siê nad ich przysz³oœci¹ w kontekœcie pozytywnych, koncyliacyjnych sygna³ów wysy³anych Teheranowi
przez now¹ amerykañsk¹ administracj¹ prezydenta Baracka Obamy.
Od stanowiska Waszyngtonu, zdaniem autora referatu: „Iran jako mocarstwo regionalne na Bliskim Wschodzie: przed i po rewolucji z 1979
roku”, zale¿eæ bêdzie równie¿ w znacznym stopniu to, czy Iran stanie
siê mocarstwem regionalnym. Jeœli bowiem Stany Zjednoczone nie bêd¹
przekonane o gotowoœci w³adz w Teheranie do rzeczywistej i szczerej
wspó³pracy, bêd¹ kontynuowa³y politykê os³abiania pozycji Iranu.

.

Z pewnoœci¹ jednym z czynników warunkuj¹cych decyzjê Waszyngtonu o zmianie polityki wobec Teheranu bêdzie rozwi¹zanie kryzysu
wokó³ irañskiego programu nuklearnego. Dla Polski, pañstwa zaanga¿owanego w inicjatywê dotycz¹c¹ przeciwdzia³ania proliferacji broni
masowego ra¿enia (Proliferation Security Initiative – PSI), problem
irañskiego programu j¹drowego wydaje siê istotny, tak¿e w kontekœcie
instalacji elementów systemu obrony przeciwrakietowej (MD) na terytorium RP. Temu zagadnieniu zosta³ poœwiêcony drugi panel seminarium.
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.

Wprowadzenie do niego stanowi³o wyst¹pienie „Wojskowe aspekty
irañskiego programu nuklearnego – implikacje dla bezpieczeñstwa sojuszniczego i europejskiego”, którego autor, miêdzy innymi, podkreœla³
trudnoœci w oddzieleniu „cywilnego” i „wojskowego” charakteru programu. Referat i dyskusja postawi³y przed uczestnikami seminarium
pytanie o to, czy program j¹drowy jest narzêdziem s³u¿¹cym realizacji
celów i interesów Teheranu, czy celem samym w sobie.

.

Wydaje siê, ¿e prace nad programem j¹drowym bêd¹ przez w³adze
w Teheranie kontynuowane, a ich celem bêdzie zapewnienie Iranowi
skutecznego odstraszania przed ewentualnym atakiem ze strony pañstwa trzeciego. Dalszy rozwój irañskiego programu nuklearnego mo¿e
równie¿ przyczyniæ siê do wyœcigu zbrojeñ na Bliskim Wschodzie i zagroziæ regionalnej równowadze si³. Takim, miêdzy innymi, konsekwencjom
wejœcia przez Teheran w posiadanie ³adunku nuklearnego poœwiêcony
by³ referat: „Wp³yw irañskiego programu nuklearnego na œrodowisko
miêdzynarodowe regionu Zatoki Perskiej i Bliskiego Wschodu”.

.

Kontynuacja badañ nad ³adunkiem j¹drowym mo¿e te¿ przyczyniæ
siê do pogorszenia relacji Iranu ze spo³ecznoœci¹ miêdzynarodow¹ i dalszej izolacji re¿imu w Teheranie. Powstaje zatem pytanie o szanse
i mo¿liwoœci powstrzymania nuklearnych aspiracji Iranu. Próby odpowiedzi szukali uczestnicy drugiej czêœci panelu. Zastanawiano siê nad
perspektywami negocjacji w ramach grupy „P5+1”, do czego zainspirowa³o uczestników wyst¹pienie pt. „Miêdzynarodowe wysi³ki na rzecz
powstrzymania irañskiego programu nuklearnego”. Rozwa¿ano równie¿
potencja³ tzw. Inicjatywy Krakowskiej, której poœwiêcony by³ referat:
„Czy PSI mo¿e powstrzymaæ Iran?”. Wnioskiem p³yn¹cym z dyskusji
uczestników seminarium by³ jednak fakt, i¿ najbardziej efektywnym
narzêdziem w dzia³aniach na rzecz powstrzymania Iranu przed wejœciem w posiadanie broni j¹drowej mog¹ okazaæ siê d³ugotrwa³e sankcje.
O ich wp³ywie na irañsk¹ gospodarkê traktowa³ referat: „Kryzys gospodarczy w Iranie”.
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Ostatni panel seminarium poœwiêcony by³ regionalnym i globalnym konsekwencjom rewolucji z 1979 roku. Pozostawa³a ona bowiem
w œcis³ym zwi¹zku z przemianami politycznymi dokonuj¹cymi siê na
Bliskim Wschodzie w drugiej po³owie XX w. Mia³a równie¿ istotny
wp³yw na kszta³t i kierunki zarówno wewnêtrznej, jak i zagranicznej
polityki wielu pañstw regionu. O tych zagadnieniach traktowa³ referat:
„Recepcja rewolucji irañskiej na Bliskim Wschodzie”.

.

Trzeci panel stanowi³ równie¿ próbê analizy doœwiadczeñ irañskiej
rewolucji w porównaniu z doœwiadczeniami „Solidarnoœci” w Polsce.
Jego celem by³o te¿ podsumowanie spo³eczno-politycznych problemów
i wyzwañ dla Teheranu oraz doœwiadczeñ Iranu w budowie demokracji.
Wyst¹pienie „Refleksje na temat rewolucji lat 70. i 80. XX wieku” by³o
prób¹ porównania przede wszystkim polskich i irañskich doœwiadczeñ
koñca minionego stulecia. Ostatni panel mia³ tak¿e pokazaæ jak wspó³czesne, „aksamitne rewolucje” s¹ postrzegane przez irañskie elity
w³adzy.

.

Po powstaniu islamskiej republiki wielu ekspertów nie przewidywa³o jej d³ugiego istnienia. W³adze w Teheranie w niemal niezmienionej
formie funkcjonuj¹ jednak do dziœ i znajduj¹ siê w centrum uwagi spo³ecznoœci miêdzynarodowej. St¹d te¿ koniecznym wydaje siê poznanie
i zrozumienie mechanizmów rewolucji, która znacz¹co wp³ynê³a na
obecny uk³ad si³ na Bliskim Wschodzie. Warto równie¿ przeanalizowaæ
doœwiadczenia Iranu z 30 lat istnienia islamskiej republiki, uœwiadomiæ
sobie procesy oddzia³uj¹ce na kszta³t i kierunki obecnej polityki wewnêtrznej i zagranicznej, w tym tak¿e zwi¹zanej z programem j¹drowym
Teheranu. Niezbêdne wydaje siê te¿ zrozumienie œrodowiska regionalnego Iranu i relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Mamy nadziejê, ¿e czytelnika zachêci do tego niniejsza publikacja.
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