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HISTORYCZNE DETERMINANTY IRAÑSKIEJ TRANSFORMACJI

          Historia pañstwowoœci perskiej siêga, wed³ug ró¿nych ocen, od 
1dwóch i pó³ tysi¹ca lat a¿ po siedem tysiêcy . Irañczycy s¹ dumni ze 

swojego d³ugiego dziedzictwa. Jednak w tak d³ugim okresie dochodzi³o 

do wielu konwulsyjnych przemian w politycznym, gospodarczym i reli-

gijnym ¿yciu spo³eczeñstwa irañskiego. Te liczne zwroty w historii maj¹ 

nadal wp³yw na obecn¹ transformacjê spo³eczno-polityczn¹ Iranu oraz 

politykê zagraniczn¹ tego pañstwa. Odmienne interpretacje historii s¹ 

wykorzystywane w bie¿¹cej rywalizacji przez ró¿ne frakcje polityczne. 

Ugrupowania polityczne odwo³uj¹ siê do ró¿nych okresów irañskiej his-

torii w poszukiwaniu wartoœci i wzorców spo³ecznych oraz religijnych. 

D³uga historia pañstwowoœci wydaje siê byæ równie¿ wykorzystywana 

jako zas³ona wobec œwiata zewnêtrznego dla usprawiedliwienia 

zawi³ego, ma³o przejrzystego i ma³o demokratycznego systemu politycz-

nego. Osi¹gniêcia kultury perskiej fascynuj¹ jednych i przera¿aj¹ 
2innych . Warto zatem przypomnieæ kilka kwestii oraz wyjaœniæ pewne 

nieporozumienia, które lepiej pozwol¹ zrozumieæ z³o¿ony charakter 

¿ycia politycznego i specyfikê Iranu w regionie.                                       .

1) Zob.: 7000 Years of Cultural Heritage, www.iranian.ws/7000/.

2) R. N. Frye, Persia In the mind of the West, “Islam and Christian-Muslim relations”, vol 14, 

no 4, October 2003, s. 403-406.
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OKRES PRZEDMUZU£MAÑSKI

          Wiele nieporozumieñ, a nawet kontrowersji politycznych, wywo-

³uje sama nazwa pañstwa. Przez tysi¹clecia funkcjonowa³a nazwa Persja 

(Pars/Fars). Jednak w 1935 roku rz¹d perski dokona³ zmiany nazwy 

pañstwa na Iran. Nastêpnie i ten termin zosta³ zast¹piony po 1979 roku 

nazw¹ Islamska Republika Iranu. Od tego czasu w jêzykach potocznych 

i publicystyce miêdzynarodowej egzystuj¹ zamiennie terminy: Persja, 

Iran i Republika Islamska. Nazwa Iran wydawa³a siê byæ nie tylko pop-

rawnym terminem ze wzglêdów prawnych, ale i historycznych. Wystêpo-

wa³a ju¿ w okresie przedmuzu³mañskim (Iran-Arian). W X wieku 

terytoria Iranu by³y te¿ jasno okreœlone w kontekœcie swojego wroga:

mitycznego Turanu. Przypuszcza siê, ¿e nazwa Iran zosta³a wprowa-

dzona w 1935 roku pod wp³ywem ideologii nazistowskiej odwo³uj¹cej siê 

do dominuj¹cej rasy aryjskiej. Szach chcia³ przypomnieæ œwiatu, ¿e Irañ-

czycy-Arianie/Ariowie nale¿¹ do odrêbnej, wy¿szej rasy, ni¿ pozosta³e 
3                                                                                                                                                                                      nacje w regionie . . 

          Popularnym terminem, funkcjonuj¹cym w potocznym jêzyku, 

pozosta³a nadal Persja. U¿ywanie tego terminu nie jest w zasadzie 

w³aœciwe, poniewa¿ Persja oznacza jedynie po³udniowo-zachodni¹ czêœæ 

Iranu (prowincja Fars). Okreœlenie Persja zosta³o wprowadzone przez 

staro¿ytnych Greków (m.in. Herodota), którzy tym terminem nazywali 

imperia Achemenidów, obejmuj¹ce daleko wiêksze obszary ni¿ Persjê. 

Mimo pewnych argumentów historycznych i geograficznych uzasadnia-

j¹cych zmianê nazwy kraju, przeciwnicy utrzymuj¹, ¿e wprowadzenie

nazwy Iran spowodowa³o odciêcie w miêdzynarodowej œwiadomoœci od 

spuœcizny kulturalnej Persji. Pojêcia takie jak perski dywan, perskie

miniatury, perskie ogrody czy perskie koty nie zosta³y po³¹czone z now¹   

3) Dyskusja na temat zasadnoœci tej zmiany trwa w Iranie do czasów obecnych. 

Zob. np.: E. Yarshater, Persia or Iran? When “Persia” became “Iran”, “Iranian Studies Journal”, 

vol XXII, no 1, 1989; P. Akhbarzadeh, A note on the terms „Iran” and „Persia”, 20.09.2005, 

www.payvand.com/news/05/sep/1166



nazw¹ pañstwa. Dosz³o równie¿ do, upokarzaj¹cego dla Irañczyków, 

mylenia Iranu z, powsta³ym dopiero po pierwszej wojnie œwiatowej, 

Irakiem. W rezultacie, Iran nies³usznie wszed³ do miêdzynarodowej 

œwiadomoœci jako jedno z kilku arabskich pañstw naftowych, po³o¿o-
4nych nad Zatok¹ Persk¹ . Praktyczn¹ i negatywn¹ konsekwencj¹ zmia-

ny nazwy pañstwa sta³a siê walka o utrzymanie geograficznego terminu 

Zatoka Perska. Wiele pañstw, szczególnie arabskich s¹siadów, nie dos-

trzega uzasadnienia dla utrzymania tej nazwy skoro sam Teheran 
5kiedyœ poprosi³ œwiat o odejœcie od nazywania go Persj¹ . Wielu Irañczy-

ków zaœ dopatrywa³o siê w tym pan-arabskich planów oderwania tere-
6                                                                                                                                         nów wokó³ zatoki od Iranu .   

.

          Ciekawym zjawiskiem jest te¿ jêzyk perski, który nale¿y do grupy 

jêzyków indoeuropejskich. Oznacza to, ¿e jest spokrewniony z takimi jê-

zykami jak angielski i francuski. Jest te¿ zbli¿ony do jêzyków pó³nocno-

hinduskich. Po podboju pañstwa irañskiego przez Arabów w VII wieku 

naszej ery, jêzyk perski zaimportowa³ arabskie s³ownictwo oraz zast¹pi³ 

sumeryjskie pismo klinowe arabskim alfabetem. Struktura jêzyka per-

skiego oraz jego podstawowe s³ownictwo nie uleg³o jednak zasadniczym

zmianom. Mimo zatem podboju arabskiego oraz islamizacji ca³ego regio-

nu, Iran utrzyma³ odrêbny jêzyk, co umo¿liwi³o równie¿ zachowanie 

swojej kultury. St¹d te¿ Irañczycy podkreœlaj¹ czêsto, i¿ nie s¹ Arabami.

O tym, ¿e Iran to nie tylko Persja, przypomina tak¿e fakt, i¿ na terenie 

Iranu egzystuj¹ równie¿ spokrewnione z perskim jêzyki: kurdyjski, 
7                                             baluczi, luri, oraz tureckie: azerski i turkmeñski .                                 .  

     

4) Podobn¹ konfuzjê wywo³uje zamiana terminu jêzyk perski na jêzyk farsi: P. Akbarzadeh, Iran 

or Persia?, „Iran Press Service”, 21 December 2002, www.iran-press-service.com

5) Pojawiaj¹ siê zatem apele o powrót do tradycyjnej nazwy pañstwa, F. Kazem, Persia, Iran 

and the Persian Gulf: A brief history of names, www.payvand.com/news/04/dec/1153

6) P. Mojtahedzadeh, Boundary politics and international boundaries of Iran, Universal Publisher, 

USA 2006; zob. te¿ wybór publikacji: www.cais-soas.com/articles/persian_gulf_articles.htm; 

www.iranchamber.com/history/historic_periods.php
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          W okresie przedmuzu³mañskim imperia irañskie charakteryzo-

wa³y siê zaawansowanymi systemami sprawowania w³adzy pañstwowej. 

Wiele z tych rozwi¹zañ polityczno-spo³ecznych przejêli arabscy na-

jeŸdŸcy, którzy nie posiadali takich doœwiadczeñ administracyjnych. 

Przedmuzu³mañski Iran szczyci³ siê tak¿e wysoko rozwiniêt¹ nauk¹ 

i sztuk¹. Wskazywa³y na to m.in. zasoby pa³acowe w Persepolis. Histo-

rycy irañscy dowodz¹, i¿ Aleksander Macedoñski dokona³ zaboru olbrzy-

mich kolekcji opracowañ naukowych, jakie napotka³ w czasie swoich 

podbojów w Mezopotamii i Iranie. Prace te mia³y zostaæ przewiezione 

do Grecji gdzie zosta³y przet³umaczone, a orygina³y zniszczone. Podob-

nego zabiegu – przyw³aszczenia sobie irañskiej wiedzy – mieli dokonaæ 

Arabowie po podbiciu Iranu. Historycy irañscy w ten sposób t³umacz¹ 

fakt, i¿ w miêdzynarodowej œwiadomoœci istnieje nieprawdziwa opinia 
8  o greckim pochodzeniu wielu osi¹gniêæ naukowych i kulturowych .

          

                  
.   
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7) Dyskusja na temat pochodzenia nazwy kraju i jêzyka oraz ich relacji do innych kultur i jêzyków

(np. Celtów, Scytów, Sarmatów czy ludów ba³tyckich) toczy siê ¿ywo w Iranie do dzisiaj, zob. np 

blog.: E. Oakman, A brief history of Iranics, part I-III, www. freethougths.org/archives

8) Prawdopodobnie Iran jest najbardziej rozs³awiony przez wynalezienie gry w szachy. Nale¿y jed-

nak pamiêtaæ, ¿e irañskie wynalazki rewolucjonizowa³y w ówczesnych czasach wiele dziedzin ¿ycia. 

Na przyk³ad, zastosowanie strzemion wp³ynê³o na istotne zmiany w transporcie konnym oraz na 

sposób prowadzenia walki konnej. Irañczycy zastosowali ten wynalazek m.in. w kolejnej innowacji,

jak¹ by³a poczta konna. Poza wynalazkami technologicznymi z Iranu dotar³y do Greków i Rzymian 

liczne koncepcje religijno-filozoficzne. M.in. koncepcja walki we wszechœwiecie si³ dobra ze z³em, 

nieba (raju) i piek³a, a tak¿e bezpostaciowa idea boga (wspominaj¹ o tym Herodot i Cycero).

Z Iranu pochodzi równie¿ idea akademii medycznych (statua budowniczego, który z rozkazu króla 

Dariusza zbudowa³ szko³ê – znajduje siê ona w Muzeum Watykañskim), czy pojêcie rycerskoœci 

oraz zami³owanie do kultywowania ogrodów i kwiatów. Staro¿ytni Irañczycy mieli równie¿ znacz¹-

ce osi¹gniêcia w dziedzinie in¿ynierii budowlanej. Wskazuje siê w tym kontekœcie budowê Kana³u 

Dariusza, który poprzez Nil po³¹czy³ Morze Œródziemne z Morzem Czerwonym, zob.: Rogue nation 

or prodigious contributor to civilization, „Focus on Iran”, vol 3, no 11, November 1996; 

M.S. Shariati, Pride and pain at Parsa-polis: What Iran has given to the World and what we know 

about it?, www.payvand.com/news/08/may/1118; M. Sk³adankowa, Kultura perska, Warszawa 1995. 



          

          Dominuj¹c¹ religi¹ przedmuzu³mañskiego Iranu by³ zoroastryzm. 

Wiele kluczowych idei tej religii mia³o poœredni wp³yw na judaizm, 

chrzeœcijañstwo oraz islam. W przedmuzu³mañskim Iranie znane rów-

nie¿ by³y nieortodoksyjne i „rebelianckie” ruchy religijne, takie jak:

manicheizm, mazdaizm czy mitraizm. Sta³y siê one herezjami zarówno 

w islamie, jak i chrzeœcijañstwie.                                                                 .

          Wiele powy¿szych aspektów przedmuzu³mañskiego ¿ycia w Iranie 

ma bezpoœrednie prze³o¿enie na bie¿¹c¹ walkê polityczn¹. Obaj szacho-

wie Pahlawi starali siê os³abiæ pozycjê kleru muzu³mañskiego, a legity-

mizowaæ swoj¹ dynastiê oraz wzmocniæ scentralizowany aparat pañ-

stwowy, przez m.in. gloryfikowanie przedmuzu³mañskiej tradycji im-

perialnej. Równie¿ dla obecnej opozycji monarchistycznej oraz wielu 

wykszta³conych przedstawicieli klasy œredniej, pragn¹cych powrotu 

œwieckiego pañstwa, staro¿ytny Iran jest inspiracj¹ w bie¿¹cych dzia³a-

niach politycznych.                                                                                      .

 OKRES MUZU£MAÑSKI                                                              .

          

          Imperium Sasanidów by³o ³atwym ³upem dla Arabów tak jak wie-

le innych obszarów dzisiejszego Bliskiego Wschodu. Mimo ³atwego pod-

boju i dominacji politycznej oraz religijnej, jednak to nie Iran zosta³ 

arabizowany, lecz z up³ywem lat, silna kultura perska utrzyma³a swoj¹ 

pozycjê i zaczê³a przenikaæ do œwiata arabskiego. W odró¿nieniu od losu 

Iraku, Syrii, Egiptu i Pó³nocnej Afryki, Iran przetrwa³ podbój arabski

jako wyró¿niaj¹cy siê element w œwiecie islamskim. Co wiêcej, jako

wa¿ny biegun polityczny, kulturowy i religijny, który oddzia³ywa³ na 
9   ten œwiat . Kultura perska rozprzestrzeni³a siê w œwiecie arabskim 

  
                                                                                                                                     

9) J. Danecki, Nurt perski we wczesnej muzu³mañskiej myœli politycznej, „Bliski Wschód”, nr 5, 

2008, s.25-43.
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szczególnie w okresie kalifatu Abbasydów (VIII-XIII wiek n.e.). W koñcu 

tego okresu równie¿ Turcy, panuj¹cy w kalifacie, przejêli wiele perskich 

idei. W XIII wieku nast¹pi³ podbój Iranu przez Mongo³ów. Jednak i oni 

ulegli wp³ywom silnej kultury perskiej. Mimo i¿ byli najeŸdŸcami, Mon-

go³owie zasymilowali siê i rozp³ynêli w bogatej kulturze perskiej. Histo-

rycy irañscy ponownie wskazuj¹, i¿ tak jak mia³o to miejsce w czasie 

najazdu Aleksandra Macedoñskiego, po podboju arabskim i islamizacji 

wiele osi¹gniêæ kultury irañskiej zosta³o przypisanych Arabom. W rze-

czywistoœci zaœ dwory kalifów i su³tanów by³y zaludnione irañskimi 

doradcami, administratorami, filozofami i artystami. Przytacza siê 

m.in. nazwiska takie jak Biruni i Tusi (astrolodzy), Razi i Awicenna 

(alchemicy), Farabi (fizyk-akustyk), Kaszani, Al-Chwarizmi (matema-

tycy) i przypomina, ¿e choæ ich prace spisane by³y jedynie po arabsku, 

wywodz¹ siê jednak z kultury i nauki perskiej. By³o to swoiste odrodze-

nie islamu, nadanie mu perskiego kanonu. W takiej w³aœnie wersji islam 

pojawi³ siê pod murami Wiednia w koñcu XVII wieku. Wydaje siê, 

¿e arabski islam trwa³ jedynie na Pó³wyspie Arabskim. Pozosta³e centra 

islamu, w tym Imperium Ottomañskie, Indie i Azja Œrodkowa, zdomino-

wane zosta³y przez kulturê persk¹. W tym œwiecie dominowa³ tak¿e 

jêzyk arabski jako lingua franca, jednak jêzykiem poezji, literatury 

i dyplomacji na wielu obszarach œwiata islamu pozosta³ jêzyk perski. 

Obecnie, w irañskich œrodowiskach œwieckich, szczególnie mocno 

akcentuje siê to dawne dziedzictwo wskazuj¹c jednoczeœnie, ¿e powsta³o 

ono w czasach wiêkszej tolerancji zanim ukszta³towa³a siê potê¿na

kasta  „ciemnych i despotycznych mu³³ów”, których panowanie spowo-

dowa³o, i¿ obecny Iran jest uto¿samiany na œwiecie z pañstwem „ban-
10dyckim”, sponsoruj¹cym terroryzm .                                                      .                   

 

          

10) Rogue nation or prodigious contributor to civilization..., Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e silna pozy-

cja magów, a nastêpnie mu³³ów w okresie Safawidów by³a równie¿ znacz¹ca.



          Iran odzyska³ niepodleg³oœæ i czêœæ dawnego znaczenia w okresie 

dynastii Safawidów (XVI-XVIII wiek). Z panowaniem tej dynastii wi¹¿e 
11siê wzrost znaczenia szyickiego islamu . Szyizm by³ pocz¹tkowo arab-

skim ruchem politycznym zwolenników Alego, ziêcia Mohameta, który 

utrzymywa³, ¿e powinien byæ pierwszym kalifem. Z czasem powsta³ 

ruch religijno-polityczny, którego wyznawcy g³osili, i¿ jedynie prawo-

wita sukcesja po Mahomecie – linia imamów – wywodzi siê z linii Alego. 

Szyizm mia³ wiele odcieni. W pierwszym okresie wp³ywowym i radykal-

nym od³amem szyizmu by³ ismailizm. Z tego w³aœnie od³amu wywodz¹ 

siê asasyni, którzy na przestrzeni XI-XIII wieku utworzyli na terenie 

Iranu niepodleg³¹ enklawê. Przeszli do historii jako prekursorzy brutal-

nego terroryzmu, poniewa¿ ich g³ówn¹ metod¹ walki by³y skrytobójstwa 

przywódców przeciwstawnych ugrupowañ politycznych i religijnych.

Innym, i z czasem dominuj¹cym, nurtem szyizmu jest kierunek, który 

wyznaje, ¿e zaginiony, dwunasty imam powróci z ukrycia jako zbawca – 

Mahdi. W pierwszych wiekach wyznawcy tego od³amu przyjmowali 

biern¹ postawê wyczekiwania na mesjasza. Z czasem nurt ten zacz¹³ 

uaktywniaæ siê, radykalizowaæ, a¿ wreszcie zdo³a³ zaw³adn¹æ w³adcami 

Safawidów – dynastii, która jest powszechnie postrzegana jako ta, która 

po³o¿y³a podwaliny nowo¿ytnego pañstwa irañskiego.                             .

         Safawidzi doprowadzili do zunifikowania terytoriów irañskich oraz 

ustanowili szyizm powszechn¹ religi¹ w Iranie. Pañstwo Safawidów, 

zlepione z wielu ludów, nie mia³o charakteru narodowego. Spoiwem

wielu narodowoœci by³ zatem szyizm, który sta³ siê nieod³¹czn¹ cech¹
12irañskiej to¿samoœci, a¿ do czasów obecnych . Rozpowszechnienie 

szyizmu na ca³ym terytorium irañskim doprowadzi³o równie¿ do 

                       .

11) A. Dzisiów-Szuszczykiewicz, Szyici i sunnici na Bliskim Wschodzie. Odwieczny konflikt czy 

wspó³praca ponad podzia³ami? „Biblioteka Bezpieczeñstwa Narodowego”, tom 7, Warszawa 2008.

P. Escobar, The unity of modern Iran was never Persian: it was the shi'ite faith, “Asia Times”, 

14 June 2002.

12) 

HISTORYCZNE DETERMINANTY IRAÑSKIEJ TRANSFORMACJI

18



          

klarownego wyró¿nienia tego pañstwa w regionie. Szyicki Iran odci¹³ siê 

wyraŸnie od Imperium Ottomañskiego na zachodzie, sunnickich pañstw 

Azji Œrodkowej oraz hindusko-muzu³mañskich pañstw na wschodzie. 

Wa¿nym aspektem rozwoju irañskiego szyizmu by³o te¿ powstanie 

szyickiego kleru, zjawiska unikatowego w œwiecie muzu³mañskim. 

W oczekiwaniu na dwunastego imama stopniowo rozwija³a siê idea 

wiod¹cych duchownych, którzy poprzez osi¹gniêt¹ wiedzê i autorytet 

zostawali uprawnieni do przedstawiania wiernym bie¿¹cych wyk³adni 

ró¿nych aspektów wiary i ¿ycia spo³ecznego. Z czasem ukszta³towa³a siê 

hierarchia duchowna, której przywódcy byli postrzegani jako wyrocznia 

religijna. Niezale¿na si³a kleru szyickiego pojawi³a siê za czasów dynastii 

Safawidów i wzmocni³a po najeŸdzie Iranu przez Afganów w pocz¹tkach 

XVIII wieku. W okresie dynastii Kad¿arów (1796-1925) kler szyicki sta³ 

siê ju¿ potê¿n¹ si³¹ polityczn¹.                                       .

          Niepodleg³oœæ s³abego pañstwa irañskiego w okresie panowania 

Kad¿arów by³a ubocznym efektem imperialnej rywalizacji Wielkiej 

Brytanii z Rosj¹ o panowanie w Azji Œrodkowej. Ograniczona suweren-

noœæ okupiona jednak zosta³a licznymi koncesjami politycznymi i gospo-

darczymi na rzecz Brytyjczyków i Rosjan. Nieudolnoœæ administracji 

szacha oraz panoszenie siê cudzoziemców doprowadzi³y do powstania

szerokiego frontu protestu w koñcu XIX wieku. Front obj¹³ kupców 

i rzemieœlników, przegrywaj¹cych rywalizacjê z przedsiêbiorcami euro-

pejskimi, kler szyicki, obawiaj¹cy siê, ¿e europejskie wartoœci zagro¿¹

islamowi oraz grupê intelektualistów, którzy liczyli, ¿e modernizacja 

i reformy wzmocni¹ upadaj¹ce pañstwo irañskie. W latach 1905-1911 

Iran prze¿y³ rewolucjê konstytucyjn¹. Front reformatorów, kupców

i kleru wymusi³ na szachu ustanowienie parlamentu i nadanie pañstwu

irañskiemu konstytucji. Wiele politycznych reform z tego okresu zosta³o 

obalonych w wyniku wewnêtrznych sporów i interwencji rosyjskiej 

19



w 1911 roku. Konstytucja przetrwa³a jednak a¿ do 1979 roku. W bie¿¹-

cych dysputach miêdzy islamistami a reformatorami nadal znajduj¹ siê    

liczne odniesienia do politycznej walki z tamtych lat. Islamiœci staraj¹ 

siê uwypuklaæ postêpow¹ rolê kleru oraz piêtnuj¹ wp³ywy obcych pañstw 

w gospodarce irañskiej, natomiast reformatorzy i nacjonaliœci staraj¹ siê 
13wykazaæ, i¿ mu³³owie od dawna dzia³ali jedynie we w³asnym interesie .

          W czasie panowania dynastii Pahlawi Iran przeszed³ okres inten-

sywnej modernizacji i centralizacji. Tradycyjne, wiejskie, nomadyczne 

i plemienno-klanowe spo³eczeñstwo zosta³o poddane procesowi zachod-

niej modernizacji. Imperialni w³adcy odwo³ali siê do irañskiego nacjona-

lizmu i wartoœci przedmuzu³mañskich. Szybkiej transformacji towarzy-

szy³ jednak wzrost despotyzmu szachów i uzale¿nienie pañstwa od Sta-

nów Zjednoczonych. Przeciwko autorytarnej polityce szacha ukszta³to-

wa³a siê szeroka opozycja liberalnej inteligencji, œrodowisk lewicowych 

oraz kleru szyickiego, wœród którego prym wiód³ charyzmatyczny 

ajatollah Chomejni. W 1978 roku dosz³o do otwartej rewolty przeciwko 

szachowi, która doprowadzi³a do obalenia monarchii w nastêpnym roku. 

Z czasem front opozycyjny zosta³ opanowany przez islamskich zwolen-

ników Chomejniego. Tak jak wydarzenia z odleg³ej historii, rewolucja 

islamska jest przedmiotem zaciek³ych sporów wewnêtrznych. Przeciw-

nicy utrzymuj¹, ¿e wprowadzi³a krwio¿erczy re¿im religijnych bigotów,

którzy stosuj¹c politykê terroru siej¹ postrach w ca³ym œwiecie. Zwolen-

nicy rewolucji islamskiej postrzegaj¹ j¹ w kontekœcie historii Iranu. 

Wskazuj¹, i¿ tak jak przed wiekami Imperium Sasanidów rywalizowa³o

z Bizancjum, nastêpnie Safawidzi z Imperium Ottomañskim, tak

w obecnych czasach republika islamska stanowi udan¹ alternatywê dla 

regionu prze¿artego problemami, szczególnie zaœ dla prze¿ywaj¹cej 
14k³opoty œwieckiej demokracji w Turcji .                                                   .
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          Historia Iranu dostarcza raczej paradoksalnych wniosków. Kraj 

ten by³ wielokrotnie kolebk¹ trendów i ruchów politycznych oraz reli-

gijnych, konserwatywnych lub rewolucyjnych. W Iranie dochodzi³o do 

gwa³townych zmian panuj¹cych ideologii. Iran ma d³ug¹ historiê nowo-

¿ytnych rebelii/zawirowañ zwi¹zanych z rozwojem szyizmu w okresie 
15muzu³mañskim oraz masowych rewolucji w czasach najnowszych . Tu 

dzia³a³a najwiêksza na Bliskim Wschodzie partia komunistyczna i silny 

ruch nacjonalistyczny Mosaddegha. W Iranie wybuch³a i zdoby³a w³adzê 
16pierwsza rewolucja islamska . Irañski dylemat bezpieczeñstwa jest 

zatem mocno oparty na historycznych doœwiadczeniach. Na poczuciu 

dawnej wielkoœci terytorialnej i dziedzictwie kulturowym, ale i na wielo-

wiekowych upokorzeniach, zdradach oraz obcej interwencji. W czasie 

d³ugiej historii wysi³ków na rzecz przetrwania Iran doœwiadczy³, i¿ ani 

sojusze, neutralnoœæ czy aktywna polityka zaanga¿owania miêdzynaro-

dowego nie uchroni³a pañstwa od rozgrywek miêdzynarodowych. Jedy-

n¹ recept¹ na zachowanie suwerennoœci wydaje siê si³a pañstwa, zarów-
17no w wymiarze ekonomicznym, jak i wojskowym .                                .
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          Odrêbnoœæ Iranu w ramach regionu jest zatem g³êboko umotywo-
18wana historycznie . Kraj po³o¿ony w „œwiatowym przeci¹gu” – miêdzy 

Azj¹, Afryk¹ i Europ¹ – by³ zawsze zmuszony do adaptowania siê do 

zmiennej sytuacji miêdzynarodowej. W okresach polityczno-militarnej 

s³aboœci wykorzystywa³ bogactwo swojej kultury do asymilowania na-

jeŸdŸców. W okresach prosperity rzuca³ œwiatu wyzwania. 2500 lat temu 

wojska perskie sta³y u progu Europy. 30 lat temu idee rewolucji islam-

skiej rozpowszechniane by³y w ca³ym œwiecie muzu³mañskim. 10 lat 

temu „uœmiechniêty mu³³a” Chatami podwa¿y³ teorie Huntingtona 

o nieuchronnym zderzeniu kultur, proponuj¹c dialog miêdzy cywilizac-
19 20jami . Obecnie zaœ „nuklearny sfinks” Ahmadine¿ad  próbuje szanta-

¿em atomowym i rakietowym odzyskaæ dla Iranu mocarstwow¹ pozycjê 
21w regionie .                                                                                               .

          Zamierzaj¹c podj¹æ powa¿ne rozmowy z Iranem na temat bezpie-

czeñstwa, spo³ecznoœæ miêdzynarodowa powinna zatem mieæ œwiado-

moœæ, i¿ Iran oczekuje respektowania swoich ambicji odgrywania domi-

nuj¹cej roli w regionie, ze wzglêdu na swoje rozmiary, po³o¿enie, ale 
22                    i historiê oraz osi¹gniêcia kulturowe cywilizacji persko-irañskiej . .
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dr Witold Waszczykowski – w latach 1996-1997 – wicedyrektor w Depar-

tamencie Instytucji Europejskich, a nastêpnie w Departamencie Polityki 

Bezpieczeñstwa MSZ, w 1997 roku – p.o. szefa Biura £¹cznikowego RP 

przy NATO w Brukseli, a w latach 1997-1999 – zastêpca Przedstawiciela 

RP przy NATO. W latach 1999-2002 – ambasador RP w Islamskiej 

Republice Iranu, od 2005 roku – zastêpca dyrektora Departamentu 

Afryki i Bliskiego Wschodu MSZ, w latach 2005-2008 – podsekretarz sta-

nu w MSZ, pe³ni¹cy jednoczeœnie funkcjê g³ównego negocjatora w spra-

wie tarczy antyrakietowej. Od 2008 roku – zastêpca szefa Biura Bezpie-

czeñstwa Narodowego. Uczestnik wielu naukowych i dyplomatycznych 

konferencji miêdzynarodowych poœwiêconych kwestii rozbrojenia, 

kontroli zbrojeñ, problematyce Bliskiego Wschodu oraz zagadnieniom 

bezpieczeñstwa. Autor publikacji dotycz¹cych wy¿ej wymienionych 

tematów. 
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