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Od momentu, kiedy prezydent USA George W. Bush w styczniu
2002 roku og³osi³ istnienie „osi z³a” w ramach, do której poza Irakiem
i Kore¹ Pó³nocna zaliczy³ Iran, percepcja tego kraju przez œwiat Zachodu, czy szerzej: przez œwiat transatlantycki, zaczê³a ulegaæ negatywnemu utrwalaniu siê. Przez kilka lat bynajmniej polskie œrodki masowego
przekazu kreowa³y wizerunek Iranu, na podstawie tego, jak ten kraj by³
oceniany i postrzegany w Stanach Zjednoczonych przez otoczenie prezydenta Busha. W koñcu zosta³o zaadaptowane doœæ powszechne przekonanie o Iranie, który zagra¿a porz¹dkowi miêdzynarodowemu, zw³aszcza
w kontekœcie oficjalnie og³oszonego przez jego przywódców programu
nuklearnego, z czym wi¹¿e siê budowa bomby atomowej. Broñ ta, jak
ka¿da broñ masowej zag³ady, wywo³uje podœwiadomy strach wœród spo³eczeñstw w obawie przed skal¹ jej zniszczenia. Z tego powodu czynnik
zagro¿enia nuklearnego jest czêsto stosowany przez polityków jako element manipulacji spo³ecznej do podtrzymywania w ten sposób poczucia
bezpieczeñstwa subiektywnego, które nie odpowiada stanowi realnego
zagro¿enia.

.

Celem autora jest racjonalna ocena sytuacji z zachowaniem naukowego krytycyzmu. Wymaga to podjêcia próby odst¹pienia w pewnych
aspektach od transatlantyckiej percepcji, na rzecz lepszego zrozumienia
aspiracji polityczno-militarnych Iranu. Niniejszy tekst ma wyjaœniæ kilka
zasadniczych kwestii zwi¹zanych z zachowaniem siê Iranu w sferze polityki miêdzynarodowej i daæ odpowiedŸ na nastêpuj¹ce pytania: Czym
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mo¿na t³umaczyæ jego aspiracje polityczne i chêæ osi¹gniêcia statusu
mocarstwa regionalnego?; Czy mo¿na uznaæ, ¿e to nie œwiat zewnêtrzny,
a Iran czuje siê zagro¿ony?; Czy Iran stanowi realne zagro¿enie dla bezpieczeñstwa miêdzynarodowego w regionie Bliskiego Wschodu i w skali
globalnej?

.

IRAN W UJÊCIU GEOPOLITYCZNYM

.

Aby jednak w pe³ni zrozumieæ specyfikê wspó³czesnej aktywnoœci
politycznej Iranu w pierwszej kolejnoœci nale¿y okreœliæ jego po³o¿enie
geograficzne determinuj¹ce istotê aktywnoœci miêdzynarodowej. Iran
jest zaliczany do pañstw Bliskiego Wschodu, chocia¿ czêsto uznaje siê go
w tym regionie za pañstwo peryferyjne1. Jednak z punktu widzenia peryferii regionu Bliskiego Wschodu oznacza to, ¿e jest geograficznym
„³¹cznikiem” pomiêdzy innymi regionami – Bliskim Wschodem a Azj¹
Centraln¹ i subkontynentem indyjskim (jeœli zaliczymy do tego obszaru
Pakistan, aczkolwiek mo¿e stanowiæ to przedmiot sporu)2. Tworzy to
bardzo ciekawy uk³ad geopolityczny z kluczow¹ rol¹ Iranu pomiêdzy tymi obszarami. Zreszt¹ irañscy geopolitycy podkreœlaj¹ wyj¹tkowe po³o¿enie Iranu, wskazuj¹c na jego kluczowe miejsce w koncepcji „Wiêkszego Bliskiego Wschodu”3. Pirouz Mod¿tahed-Zadeh irañsk¹ przestrzeñ
geograficzn¹ uto¿samia z Heartlandem obszaru Azji Zachodniej wskazuj¹c, ¿e po³¹czenie Bliskiego Wschodu z Azj¹ Kaspijsko-Centraln¹ jest

1) Zob. R. O¿arowski, Ideologia na Bliskim Wschodzie, Gdañsk 2006, s. 16-17; W. Szymborski,
Zatoka Perska. Problemy stabilizacji, Bydgoszcz 1999, s. 20.
2) Wed³ug wielu definicji, Bliski Wschód w ujêciu politycznym obejmuje Pakistan, m.in. definicja
Middle East Institute (http://www.mideasti.org/countries-regional-issues). Autor jednak sceptycznie odnosi siê w³¹czania Pakistanu do Bliskiego Wschodu i sugeruje traktowanie tego pañstwa jako
czêœci subkontynentu indyjskiego, zob. R. O¿arowski, Bliski Wschód w rozwa¿aniach pojêciowych
i geograficznych, „Gdañskie Studia Miêdzynarodowe”, Vol. 7 nr 1-2, 2009 (w druku).
3) Tzw. „Wiêkszy Bliski Wschód” obejmuje arabski Bliski Wschód, subregion Zatoki Perskiej (który pokrywa siê czêœciowo z arabskim Bliskim Wschodem) oraz obszar Azji Kaspijsko-Centralnej.
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wy³¹cznie mo¿liwe przez Iran, który wspó³czeœnie stanowi jedyny kraj
subregionu Zatoki Perskiej i jednoczeœnie Bliskiego Wschodu, odznaczaj¹cy siê obecnoœci¹ w Azji Kaspijsko-Centralnej4. W ten sposób Mod¿tahed-Zadeh wskaza³ na rozwiniête relacje Iranu z takimi pañstwami jak
Turkmenistan (który ³¹czy z Iranem gazoci¹g, transportuj¹cy gaz dalej
do Turcji) oraz po³o¿one stricte w Azji Centralnej Tad¿ykistan i Afganistan. Tad¿ykowie to ludnoœæ pochodzenia irañskiego, pos³uguj¹ca siê
jêzykiem, który jest okreœlany jako tad¿ycki, jednak w rzeczywistoœci
jest to jêzyk wschodnioperski. Podobnie Afganistan zamieszkuj¹ ludy
pochodzenia irañskiego – Pasztuni (Pasztunowie) czy Belud¿owie5. Ludy te pos³uguj¹ siê jêzykami, które nale¿¹ do grupy irañskiej – belud¿i,
paszto czy dari. Zdarza siê nawet, ¿e grupy etniczne zamieszkuj¹ce obszary Azji Centralnej, które nie nale¿¹ do grupy ludów irañskich pos³uguj¹ siê jêzykami irañskimi. Klasycznym przyk³adem s¹ Hazarowie zamieszkuj¹cy œrodkowy Afganistan u¿ywaj¹cy dialektu jêzyka perskiego
(jêzyk hazarski) i wyznaj¹cy ponadto szyick¹ odmianê islamu6. Wiêzi
etniczno-jêzykowe, jak i gospodarcze wzmacniaj¹ rolê i oddzia³ywanie
Iranu na tych obszarach.

.

Nie tylko irañscy geopolitycy wskazuj¹ na kluczowe miejsce Iranu
w stosunkach miêdzynarodowych w regionie „Wiêkszego Bliskiego
Wschodu”. Zbigniew Brzeziñski uwa¿a Iran za jedno z pañstw pe³ni¹cych rolê geopolitycznej osi œwiata (geopolitical pivot), chocia¿ maj¹cych

4) P. Mojtahed-Zadeh, Territorial Disputes and Security of West Asia is the New Heartland Stretching from the Persian Gulf to the Caspian Sea?, The Iranian Journal of International Affairs,
vol. XIII, No 2-3, 2001, s. 254-277.
5) Pasztunowie zamieszkuj¹ tak¿e Pakistan, natomiast Belud¿owie ¿yj¹ równie¿ w Pakistanie jak
i samym Iranie.
6) Szerzej o jêzykach irañskich zob. M.M. Dziekan, Cywilizacja islamu w Azji i Afryce, Warszawa
2007, s. 141-145. Natomiast szerzej o historycznych i kulturowych zwi¹zkach Tad¿ykistanu i Afganistanu z Iranem zob. M. Atkin, Tajikistan's Relations with Iran and Afganistan, w: The New
Geopolitics of Central Asia and Its Borderlands, ed. by A. Banuazizi, M. Weiner, BloomingtonIndianapolis 1994, s. 91-117.
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ograniczone mo¿liwoœci w porównaniu np. do USA, Rosji czy Chin7.
Wed³ug jego teorii Iran, zajmuje centralne miejsce w „œwiatowej strefie
przesi¹kniêtej niestabilnoœci¹” (w oryg. The Global Zone of Percolating
Violence), która zawiera w sobie obszar okreœlany przez Brzeziñskiego
jako Eurazjatyckie Ba³kany (Eurasian Balkans) – czyli terytorium pod
wzglêdem etnicznym i religijnym bardzo heterogeniczne8. Czêœæ terytorium Iranu zawiera siê w obszarze „Eurazjatyckich Ba³kanów” Ta strefa pokrywa siê z obszarem prezentowanym przez Mod¿taheda-Zadeha
jako Greater Middle East.

.

Rys.1. Usytuowanie Iranu na obszarze „Wiêkszego Bliskiego Wschodu”
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7) Z. Brzezinski, The Grand Chessboard. American Primacy and Its Geostrategic Imperatives,
New York 1997, s. 41.
8) Tam¿e, s. 53 i 123-124.
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Geostrategicznej wagi terytorium Iranu dodaje jego usytuowanie,
pomiêdzy dwoma roponoœnymi subregionami – basenem Morza Kaspijskiego i basenem Zatoki Perskiej – które ma nieprzeciêtn¹ wagê, szczególnie w dobie wzrastaj¹cego zapotrzebowania na surowce energetyczne.
Z³o¿a ropy naftowej w subregionie Zatoki Perskiej to ponad 60 proc. z³ó¿
œwiatowych, w obszarze basenu Morza Kaspijskiego, to nieca³e 7 proc.
w skali œwiatowej. W przypadku gazu ziemnego Bliski Wschód dysponuje, a¿ 42 proc. œwiatowych z³ó¿ tego surowca, z czego sam Iran posiada
19 proc., co plasuje go w tej kategorii na drugim miejscu na œwiecie po
Federacji Rosyjskiej. Iran jako jedyne pañstwo nale¿y jednoczeœnie do
obydwu subregionów i tym samym zajmuje nale¿ne miejsce w regionie
Bliskiego Wschodu i Azji Kaspijsko-Centralnej.

IRAN JAKO MOCARSTWO REGIONALNE?

.

.

Usytuowanie geograficzne Iranu bez w¹tpienia predestynuje to
pañstwo do odgrywania roli politycznego centrum w szeroko pojmowanej Azji Œrodkowo-Zachodniej. Wzmacniaj¹ to dodatkowo czynniki historyczne. Wspó³czesny Iran jest kulturowo-cywilizacyjnym spadkobierc¹
historycznej Persji. I jeœli nawet obecni przywódcy priorytetowo odnosz¹
siê do dorobku rewolucji Ajatollaha Ruhollaha Chomejniego, zapewne
maj¹ œwiadomoœæ okreœlonej ci¹g³oœci historycznej. Wielkoœæ i narodow¹
spójnoœæ buduje siê w oparciu o historyczne dzieje ze szczególnym
uwzglêdnieniem swoich z³otych wieków i lat potêgi pañstwa. Nie sposób
zatem w kreowaniu wizerunku mocarstwa pomin¹æ staro¿ytnych podbojów perskiej dynastii Achemenidów, wk³adu w rozwój i si³ê pañstwa
panuj¹cej od XVI-XVIII wieku dynastii Safawidów, czy ju¿ XX wiecznych
planów szacha Rezy Pahlawiego dotycz¹cych przeobra¿enia Iranu w mocarstwo œwiatowe. Œwiadomoœæ kilku tysi¹cletniej historii i wielkiej cywilizacji stanowi bardzo istotny determinant kszta³tuj¹cy wspó³czesn¹

46
ASPIRACJE POLITYCZNE IRANU W ASPEKCIE
BEZPIECZEÑSTWA MIÊDZYNARODOWEGO

politykê zagraniczn¹ Iranu. Z tego powodu Iran nie godzi siê na stawiane przez Amerykanów warunki, które zdaniem Irañczyków uderzaj¹
w suwerennoœæ ich pañstwa. Trudno jest im zaakceptowaæ fakt historyczny, ¿e ich pañstwo, istniej¹ce tysi¹ce lat i uczestnicz¹ce w polityce
miêdzynarodowej od staro¿ytnoœci, musia³oby ulegaæ pañstwu, którego
historia siêga oko³o 250 lat.

.

Innym elementem zwi¹zanym z historycznymi determinantami
wp³ywaj¹cymi na politykê zagraniczn¹ jest d³ugotrwa³a niezale¿noœæ
Persji, a potem Iranu, zw³aszcza w kontraœcie do pañstw s¹siednich,
z wyj¹tkiem Turcji, która przez kilkaset lat odgrywa³a istotn¹ rolê w Europie i na Bliskim Wschodzie, bêd¹c Imperium Osmañskim. Persja musia³a opieraæ siê wp³ywom brytyjskim i rosyjskim w regionie, czêsto
przegrywaj¹c wojny, m.in. z Wielk¹ Brytani¹ w latach 1856-1857, po której Iran zaprzesta³ swoich roszczeñ do prowincji Afganistanu. Jednak
w swojej

wspó³czesnej historii nie straci³a suwerennoœci9. Wiêkszego

wp³ywu nie ma na to epizodyczna, w ca³ym przekroju historii Iranu,
obecnoœæ wojsk radzieckich i brytyjskich na jego terytorium podczas II
wojny œwiatowej.

.

Poza determinantami historycznymi, nale¿y zwróciæ uwagê na potencja³ Iranu, jako pañstwa pretenduj¹cego do roli mocarstwa regionalnego. Jest on jednym z wiêkszych pañstw regionu z ca³kiem spor¹ liczb¹
ludnoœci szacowan¹ na ok. 66 mln. Zyski z sektora surowców energetycznych pozwalaj¹ utrzymaæ wzrost gospodarczy (w ostatnim roku gospodarka Iranu zwiêkszy³a siê o 6,4 proc. PKB) i aktualnie PKB per capita
mierzony parytetem si³y nabywczej wynosi ok. 13,1 mln USD10. Istotny
element w kwestii potencja³u zajmuje aspekt militarny. Iran na sektor
wojskowy wydaje ok. 2,5 proc. swojego PKB przy wielkoœci gospodarki

9) Zob. tak¿e L. Moczulski, Geopolityka. Potêga w czasie i przestrzeni, Warszawa 1999, s. 325.
10) Zob. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ir.html (30.03.09)
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kraju szacowanej na 392 mld USD11 (dane z uwzglêdnieniem nominalnego PKB, bowiem gospodarka Iranu mierzona parytetem si³y nabywczej
jest szacowana na 859 mld USD, co wówczas plasuje Iran na 17 miejscu
wœród gospodarek œwiata). Pañstwo to dysponuje wszelkimi rodzajami
si³ zbrojnych i na przestrzeni ostatnich kilku lat liczba aktywnych si³
zbrojnych Iranu jest szacowana na ok. 545 tys., nie licz¹c si³ rezerwy
i osób, które znalaz³yby siê pod broni¹ w pe³nej mobilizacji. W ramach
si³ zbrojnych Iranu nale¿y wyró¿niæ dwa piony: armiê regularn¹ i si³y
rewolucyjne, które uzbrojeniem i formacjami wojskowymi nie ustêpuj¹
tej pierwszej. Armia liczy sobie oko³o 345 tys. ¿o³nierzy (z tego 220 tys.
stanowi¹ poborowi), natomiast g³ówne si³y rewolucyjne – Korpus Stra¿ników Rewolucji (Pasdaran) – licz¹ sobie ok. 125 tys. i posiadaj¹ w³asne
si³y powietrzne oraz morskie. W ramach Pasdaran funkcjonuje równie¿
specjalna jednostka wywiadowcza (si³y Quds), w liczbie oko³o 5 tys. ¿o³nierzy. Warte uwagi s¹ tak¿e paramilitarne jednostki bezpieczeñstwa
wewnêtrznego – basid¿, których liczba wynosi ok. 90 tys., lecz przy pe³nej mobilizacji mo¿e wzrosn¹æ nawet do 1 mln12.

.

Jednak wiêksz¹ uwagê przykuwa rozwijaj¹cy siê irañski arsena³
rakietowy. O ile od lat wiadomo, ¿e Iran jest w posiadaniu rakiet krótkiego (200-300 km) i œredniego zasiêgu (1500-2000 km), to obecnie trwaj¹ prace nad konstrukcj¹ rakiety interkontynentalnej (5000-6000 km)
o nazwie Szahab-6, która mia³aby byæ technologicznym odpowiednikiem
pó³nocnokoreañskiej rakiety Taepdong-213. W tym kontekœcie ujawnia

11) Tam¿e.
12) Szerzej o si³ach militarnych Iranu zob. A. H. Cordesman, K. R. al-Rodhan, The Gulf Military
Forces in an Era of Asymmetric War – Iran,
http://www.csis.org/media/csis/pubs/060728_gulf_iran.pdf, (31.03.09)
13) Szerzej o irañskiej broni rakietowej zob. m.in. U. Rubin, The Global Range opf Iran's Ballistic
Missile Program, w: Iran, Hizbullah, Hamas and the Global Jihad, ed. by D. Diker Jerusalem
2007, s. 55-59.
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siê sprawa irañskiego programu nuklearnego, który dla wielu pañstw
regionu Bliskiego Wschodu oraz Stanów Zjednoczonych jest zjawiskiem
wysoce niepo¿¹danym. Aczkolwiek nale¿y pamiêtaæ, ¿e Iran rozpocz¹³
swoje pierwsze badania nad wykorzystaniem energii atomowej jeszcze
za czasów szacha Rezy Pahlawiego, bêd¹c w zupe³nie innej konfiguracji
politycznej ni¿ znajduje siê obecnie. Wejœcie Iranu w posiadanie broni
atomowej pozwoli mu na diametralny wzrost znaczenia miêdzynarodowego i umocnienie pozycji w regionalnym, ale i równie¿ w globalnym
systemie miêdzynarodowym. Iran bêd¹c pañstwem atomowym niew¹tpliwie „przeskoczy” o kilka szczebli wy¿ej w hierarchii pañstw. Uzyska
w ten sposób silniejsz¹ pozycjê wyjœciow¹ w prowadzeniu polityki zagranicznej i zacznie w pierwszej kolejnoœci oddzia³ywaæ na pañstwa subregionu Zatoki Perskiej tak, aby w efekcie staæ siê pañstwem-centrum
tego obszaru. Rozszerzanie przez Iran strefy wp³ywów, dziœ przede
wszystkim w Iraku, w kontekœcie obecnoœci amerykañskiej w regionie
Bliskiego Wschodu bêdzie oznacza³o prowadzenie gry o sumie zerowej.
Jeœli Iran zyska wp³ywy w Iraku to odbêdzie siê to kosztem Amerykanów. St¹d coraz bardziej k³opotliwa dla USA obecnoœæ ich wojsk na terytorium irackim musi byæ rozpatrywana w kontekœcie aspiracji irañskich. Iran w tym uk³adzie znajduje siê w o wiele lepszej sytuacji, bêd¹c
teoretycznie obserwatorem amerykañskich poczynañ. To USA musz¹
ostatecznie podj¹æ decyzjê, która pozwoli im z twarz¹ rozwik³aæ iracki
dylemat. Obecny prezydent USA Barack Obama zapowiedzia³ ju¿, ¿e
misja wojenna (combat mission) zakoñczy siê do sierpnia 2010 roku.
Jednak potem w Iraku nadal pozostanie oko³o 50 tys. ¿o³nierzy, którzy
mieliby opuœciæ ten kraj z koñcem 2011 roku14.

.

14) Obama outlines Iraq pullout plan , http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/7914061.stm (08.04.09)
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Casus Iranu potwierdza teoriê, ¿e bez wzglêdu na ustrój cele pañstw s¹ niezmienne. Proamerykañski szach d¹¿y³ do uzyskania przez
Iran statusu mocarstwa15, podobnie jak Ajatollah Chomejni i obecni
przywódcy tego kraju. W obecnej sytuacji broñ j¹drowa mo¿e stanowiæ
atrybut pozwalaj¹cy Iranowi na osi¹gniêcie statusu mocarstwa regionalnego, czego nie uda³o siê uzyskaæ ani szachowi, ani Chomejniemu. Z tego powodu trudno wskazaæ jakiekolwiek przes³anki, aby Iran wstrzyma³
swój program atomowy lub podda³ go ca³kowitej kontroli zewnêtrznej,
bowiem nie ma takiej ceny, która mog³aby w obecnej sytuacji zrównowa¿yæ odst¹pienie od konstruowania ³adunku nuklearnego. Tym bardziej,
¿e d¹¿enie pañstw do posiadania broni atomowej ma naukowe uzasadnienie. Wystarczy odnieœæ siê do argumentów Kennetha Waltza, ¿e pañstwa chc¹ wejœæ w posiadanie broni nuklearnej, aby zrównowa¿yæ swoj¹
pozycjê wzglêdem przeciwnika, który ju¿ jest w posiadaniu takiej broni;
b¹dŸ w przypadku niektórych pañstw jest ona tañsz¹ i szybsz¹ metod¹
na osi¹gniêcie potencja³u militarnego ni¿ kosztowne i d³ugotrwa³e wyposa¿anie wojsk w broñ konwencjonaln¹. Ponadto chêæ posiadania broni
atomowej jest powodowana strachem przed przewa¿aj¹cymi si³ami konwencjonalnymi przeciwnika, a nastêpnie pozwala na uruchomienie
miêdzypañstwowych mechanizmów nuklearnego odstraszania16. Niew¹tpliwie dla takich pañstw jak Iran, które mog¹, co najwy¿ej osi¹gn¹æ status mocarstwa regionalnego, zdobycie broni j¹drowej oznacza „drogê na
skróty” w realizacji swoich celów. Warto zauwa¿yæ, ¿e w przesz³oœci strategiê tê zastosowa³a Korea Pó³nocna, która priorytetowo nastawi³a siê
na wejœcie w posiadanie broni atomowej. W momencie, kiedy kraj ten

15) Zob. J. Kalabiñski, Iran – nowe mocarstwo?, Warszawa 1977.
16) K. Waltz, Spread of Nuclear Weapons: More May Better, “Adelphi Papers”. No. 171, London
1981, cyt. za J. Czaputowicz, Teorie stosunków miêdzynarodowych. Krytyka i systematyzacja,
Warszawa 2007, s. 199.
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sta³ siê posiadaczem broni nuklearnej, w znacznym stopniu zmieni³o to
uk³ad si³ na Dalekim Wschodzie i ograniczy³o mo¿liwoœci perswazji
i oddzia³ywania na Koreê Pó³nocn¹ ze strony USA.

.

Przy wzrastaj¹cych wp³ywach Rosji i Chiñskiej Republiki Ludowej
(ChRL) w kontekœcie przeciwwagi w regionie Bliskiego Wschodu wobec
USA i w sytuacji, kiedy dopiero teraz od czasu upadku systemu bipolarnego zaczyna realnie kszta³towaæ siê system multicentryczny, Iran ma
historyczn¹ szansê na zmianê swojej pozycji miêdzynarodowej. USA, od
czasu obalenia re¿imu Saddama Husajna w Iraku, nie by³y w stanie
wp³yn¹æ na zatrzymanie irañskiego programu nuklearnego i nie podjê³y
siê ¿adnej akcji militarnej wobec tego pañstwa pomimo utrzymuj¹cych
siê spekulacji co do takiej mo¿liwoœci. To jedynie potwierdza, ¿e Iran jest
u progu osi¹gniêcia statusu mocarstwa regionalnego.

IRAN JAKO RÓD£O ZAGRO¯ENIA DLA BEZPIECZEÑSTWA
MIÊDZYNARODOWEGO?
Aby podj¹æ siê próby odpowiedzi na pytanie, czy Iran stanowi realne zagro¿enie dla bezpieczeñstwa miêdzynarodowego, w pierwszej kolejnoœci nale¿a³oby rozpatrzyæ, jak stan bezpieczeñstwa miêdzynarodowego postrzega sam Iran. Otó¿ w obecnym czasie, obiektywnie patrz¹c,
pañstwo to mo¿e odczuwaæ stan zagro¿enia dla swojego bezpieczeñstwa
narodowego. Do najwa¿niejszych czynników determinuj¹cych ten stan
mo¿na zaliczyæ:
Militarny pierœcieñ wokó³ Iranu, sk³adaj¹cy siê g³ównie z wojsk amerykañskich, a tak¿e innych pañstw NATO,
Nieprzyjazne otoczenie miêdzynarodowe,

.

.

Brak potencjalnych koalicjantów w aspekcie wojskowym, z którymi
Iran móg³by utworzyæ szerok¹ platformê kooperacyjn¹.
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Iran jest otoczony niemal¿e dooko³a przez stacjonuj¹ce w s¹siednich pañstwach wojska amerykañskie, b¹dŸ si³y NATO, w których priorytetow¹ rolê odgrywaj¹ Amerykanie. W Iraku si³y amerykañskie licz¹
obecnie ok. 142 tys., w Afganistanie, bêd¹ce pod egid¹ NATO Si³y Miêdzynarodowe (International Security Assistance Force – ISAF) to ponad
56 tys. ¿o³nierzy17. W Kuwejcie i Katarze znajduj¹ siê dwie du¿e bazy
wojskowe USA, ponadto Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA), Oman
i Bahrajn wyrazi³y zgodê na korzystanie przez si³y amerykañskie z ich
baz wojskowych. W po³udniowo-zachodniej Turcji znajduje siê baza Incirlik, bêd¹ca czêœci¹ systemu NATO, ale korzystaj¹ z niej przede wszystkim si³y powietrzne USA. Jeœli dodamy do tego nieprzyjazne Iranowi
otoczenie miêdzynarodowe – œwiat arabski – które toczy odwieczn¹
rywalizacjê z Iranem (wczeœniej historyczn¹ Persj¹), Turcjê bêd¹c¹
w NATO i Pakistan, który na p³aszczyŸnie rz¹dowej jest sojusznikiem
USA i w dalszej kolejnoœci zdestabilizowany Irak oraz Afganistan, to
w percepcji irañskiej stan bezpieczeñstwa narodowego nie jest wolny
od zagro¿enia. Potwierdzaj¹ to teksty wielu irañskich uczonych i to nawet napisanych jeszcze przed amerykañsk¹ operacj¹ militarn¹ w Iraku
w 2003 roku Sajjid Hussein Mousavi pisa³, ¿e „Islamska Republika Iranu jest zobligowana, aby broniæ siê wy³¹cznie na w³asn¹ rêkê”, a z ca³ego tekstu mo¿na wywnioskowaæ, ¿e to nie Iran stwarza zagro¿enie, a on
sam jest powa¿nie zagro¿ony18.

17) Dane z lutego 2009 roku, zob. Afghanistan Report 2009, s. 7.
http://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/pdf_2009_03/20090331_090331_afghanistan_report_
2009.pdf (11.04.09)
18) S.H. Mousavi, Defense Policies of the Islamic Republic of Iran, “Discourse: An Iranian Quarterly”, Vol 2, No 4, 2001, s. 43-58.
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.

Patrz¹c przez ten pryzmat broñ j¹drowa pozwoli Iranowi na wzmocnienie jego bezpieczeñstwa narodowego. Trudno wskazaæ przy tym na
realne przes³anki, aby Iran jako pañstwo nuklearne by³ zdecydowany
u¿yæ broni atomowej. Przemawiaj¹ za tym nastêpuj¹ce argumenty:
Od 1945 roku, po zrzuceniu bomb atomowych na miasta japoñskie,
¿adne pañstwo nie zastosowa³o tej broni w konflikcie zbrojnym,

.

Ka¿de pañstwo, którego elementami sk³adowymi oprócz w³adzy najwy¿szej s¹ ludnoœæ i terytorium, stosuj¹c broñ j¹drow¹ ma bardzo
du¿o do stracenia, zw³aszcza przy zaawansowanych mo¿liwoœciach
nuklearnego kontrataku ze strony potencjalnych przeciwników,

.

Pañstwa w œrodowisku miêdzynarodowym postêpuj¹ racjonalne
(kalkuluj¹ co im siê op³aca, a co nie), a stopieñ ich racjonalnoœci
podnosi posiadanie przez nich broni atomowej.
Jednak wzmocnienie bezpieczeñstwa Iranu oznacza zagro¿enie
dla bezpieczeñstwa innych pañstw Bliskiego Wschodu, ze szczególnym
uwzglêdnieniem subregionu Zatoki Perskiej. Analogicznie, tak jak
w amerykañsko-irañskiej rywalizacji o strefy wp³ywów np. w Iraku, tak
samo w dziedzinie bezpieczeñstwa, wystêpuje tu gra o sumie zerowej.
Wzrost bezpieczeñstwa Iranu oznacza os³abienie bezpieczeñstwa dla
pañstw arabskich Zatoki Perskiej. W momencie, kiedy Iran osi¹gnie status mocarstwa regionalnego, bêdzie stanowi³ zagro¿enie dla istniej¹cego
Pax Americana w subregionie Zatoki Perskiej. Paradoksalnie do takiej
sytuacji przyczynili siê sami Amerykanie likwiduj¹c re¿im iracki Saddama Husajna, bêd¹cy buforem chroni¹cym przed ekspansywnymi inklinacjami Iranu19.
19) Autor w tej materii ma okreœlone zdanie: likwidacja dyktatorskich rz¹dów Saddama Husajna
z punktu widzenia moralnego jest bardzo pozytywna, jednak w aspekcie bezpieczeñstwa miêdzynarodowego i sposobów jego utrzymywania w regionie Bliskiego Wschodu, dos³owne „wyeliminowanie” silnego politycznie i militarnie Iraku z gry miêdzynarodowej na Bliskim Wschodzie zdestabilizowa³o ten obszar („zdekompletowa³o” pozbawiaj¹c region Bliskiego Wschodu trwa³ego ogniwa irackiego) i tym samym stanowi to nieocenione u³atwienie dla realizacji aspiracji politycznych Iranu.
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Jeœli dojdzie do os³abienia pozycji USA w regionie i jednoczesnego
wzmocnienia pozycji Iranu, skutki tego mog¹ byæ nastêpuj¹ce:
Iran bêdzie próbowa³ zaj¹æ dominuj¹c¹ pozycjê w subregionie Zatoki
Perskiej, wykorzystuj¹c istniej¹ce spory jako pretekst do wymuszania na monarchiach arabskich subregionu przyjmowania warunków
Iranu (m.in. przyk³ad mo¿e stanowiæ tutaj konflikt Iranu ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi o trzy wyspy w Zatoce Perskiej –
Ma³y i Du¿y Tunb i Abu Musa),

.

Iran bêdzie stara³ siê rozszerzaæ swoje wp³ywy na obszarach niestabilnych i zamieszkiwanych przez szyitów. Potencjalnym terytorium
politycznej ekspansji jest Irak,

.

Pojawi siê ryzyko wyœcigu zbrojeñ na Bliskim Wschodzie, którego
pañstwa z tego obszaru nie bêd¹ w stanie kontrolowaæ,

.

Mo¿e zaistnieæ równie¿ zagro¿enie blokady cieœniny Ormuz, która
ma kluczowe znaczenie dla transportu ropy naftowej,

.

W dalszej perspektywie mog¹ pojawiæ siê przes³anki do obalenia
Pax Americana i zast¹pienia go Pax Iranica (aczkolwiek w chwili
obecnej jest to ma³o prawdopodobne).

ZAKOÑCZENIE
Konkluduj¹c, nale¿y podkreœliæ, ¿e aspiracje polityczne Iranu stanowi¹ pochodn¹ historycznych d¹¿eñ tego pañstwa do mocarstwowoœci
w skali regionalnej. Jednak w obecnej sytuacji Stany Zjednoczone jeszcze skutecznie blokuj¹ Iran w jego dzia³aniach politycznych, do tego
stopnia, ¿e nie jest on w stanie stworzyæ sobie strefy wp³ywów. Jednak
sytuacja ta mo¿e ulec zmianie w momencie, kiedy Stany Zjednoczone
zredukuj¹ liczbê swoich wojsk w Iraku do potrzebnego minimum, a Iran
wejdzie w tym czasie w posiadanie broni atomowej. Iran, który bêdzie

54
ASPIRACJE POLITYCZNE IRANU W ASPEKCIE
BEZPIECZEÑSTWA MIÊDZYNARODOWEGO

chcia³ skutecznie stosowaæ politykê perswazji przede wszystkim wobec
pañstw arabskich Zatoki Perskiej napotka opór USA. Od wyniku tej konfrontacji mog¹ zale¿eæ przysz³e losy Bliskiego Wschodu.

.

O ile obecnie Iran znajduje siê w stanie zagro¿enia przez otaczaj¹ce go wojska USA i ich koalicjantów, w przypadku wzrostu jego pozycji
w regionie, m.in. za spraw¹ broni atomowej, to Bliski Wschód bêdzie
zagro¿ony zmian¹ uk³adu si³ i destabilizacj¹ ca³ego swojego obszaru.
Problem polega na tym, ¿e wizja Iranu jako pañstwa atomowego stanowi
bardzo realn¹ perspektywê. Zatem równie wa¿na jest tutaj rola Rosji
i ChRL – pañstw o wiele bli¿ej po³o¿onych geograficznie w stosunku do
Bliskiego Wschodu ni¿ Stany Zjednoczone – maj¹cych mocarstwowe
aspiracje ponadregionalne. Bez ich politycznego zaanga¿owania siê
w celu skutecznego ograniczania Iranu w jego politycznej ekspansji (nie
sposób obecnie w perspektywie krótkoterminowej przewidywaæ militarnej ekspansji Iranu), USA osamotnione w roli utrzymywania Pax Americana na Bliskim Wschodzie mog¹ mieæ spore trudnoœci w relacjach
z atomowym Iranem. Rosja i ChRL musia³yby okreœliæ, który uk³ad si³
jest dla nich korzystniejszy i czy zagro¿enie stabilnoœci Bliskiego Wschodu nie dotknie ich w równym stopniu jak Stany Zjednoczone. Zagro¿enie
dla bezpieczeñstwa miêdzynarodowego w skali globalnej ze strony Iranu
ma jedynie swoje uzasadnienie jeœli destabilizacja regionu Bliskiego
Wschodu prze³o¿y siê na kryzys œwiatowy, czego nie nale¿y wykluczaæ.
dr Rafa³ O¿arowski – adiunkt w Zak³adzie Stosunków Miêdzynarodowych Instytutu Politologii Uniwersytetu Gdañskiego. Zajmuje siê stosunkami miêdzynarodowymi na Bliskim Wschodzie ze szczególnym uwzglêdnieniem aspektu bezpieczeñstwa miêdzynarodowego. Autor monografii
„Ideologia na Bliskim Wschodzie. Studium porównawcze” oraz wspó³redaktor m.in. „Wspó³czesnych problemów œwiata islamu” i „Ewolucji terroryzmu na prze³omie wieków XX i XXI”. Obecnie pracuje nad rozpraw¹
dotycz¹ca roli i miejsca Hezbollahu w stosunkach miêdzynarodowych.

55

