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          Stosunki ze Stanami Zjednoczonymi s¹ jednym z podstawowych 

czynników okreœlaj¹cych miêdzynarodow¹ pozycjê Islamskiej Republiki 

Iranu oraz stan jej relacji z du¿¹ czêœci¹ uczestników systemu miêdzyna-

rodowego. D³ugoletni konflikt pomiêdzy pañstwami ogranicza Teheran 

na p³aszczyŸnie politycznej i militarnej, ale przede wszystkim jest szkod-

liwy dla gospodarki tego pañstwa. Dodatkowo, polityka kompleksowego 

powstrzymywania, bêd¹ca przez wiele lat podstaw¹ amerykañskiej stra-

tegii w stosunku do Iranu skutecznie wyklucza³a go z ró¿nych inicjatyw 

regionalnych i globalnych. Wydaje siê, ¿e normalizacja stosunków ze 

Stanami Zjednoczonymi umo¿liwi³aby Iranowi stabilizacjê pozycji miê-

dzynarodowej, zapewni³aby wiêksze bezpieczeñstwo oraz pozwoli³a na 

adaptacjê do globalnego systemu ekonomicznego i pe³ne korzystanie 

z procesów globalizacji.                                                                              .

          Trzydzieœci lat konfliktu pomiêdzy Iranem i USA nie przynios³o 

¿adnemu z nich jakichkolwiek korzyœci, a komplikowa³o ich polityki 

w sposób wymierny. Podstaw¹ tego konfliktu by³o poparcie, czy te¿ œci-

s³a kooperacja Stanów Zjednoczonych z re¿imem ostatniego szacha Ira-

nu Mohammada Rezy Pahlawiego. Bliskie stosunki z USA traktowane 
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by³y przez wiele irañskich si³ politycznych jako wyraz s³aboœci i uleg³oœci 

szacha w stosunku do tego mocarstwa. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e Stany Zje-

dnoczone wielokrotnie nie szanowa³y zasady suwerennoœci i nieingero-

wania w wewnêtrzne sprawy Iranu. Najlepszym przyk³adem by³a prze-

prowadzona przez CIA w 1953 roku operacja „Ajax” w ramach, której 

obalono legalny rz¹d premiera Mosaddegha oraz przywrócono szacha do 

w³adzy. Pod koniec lat 90. XX wieku sekretarz stanu USA Madeleine 

Albright przyzna³a, ¿e rz¹d i s³u¿by USA by³y zamieszane w tê inter-

wencjê i oficjalnie przeprosi³a za te wydarzenia.                                       .

          Od 1953 roku pozycja i si³a oddzia³ywania Stanów Zjednoczonych, 

a nawet kszta³towania okreœlonych decyzji w Iranie stale ros³a. Iran sta-

nowi³ g³ówny element Paktu Bagdadzkiego (póŸniej CENTO) – organi-

zacji, która zapewnia³a Stanom Zjednoczonym okreœlone wp³ywy na 

Bliskim Wschodzie, jak i stanowi³a narzêdzie powstrzymywania Zwi¹-

zku Radzieckiego w rywalizacji zimnowojennej. W 1959 roku Iran wst¹-

pi³ w œcis³y sojusz militarno-obronny z USA, co jednoznacznie okreœli³o 

to pañstwo na arenie miêdzynarodowej i skutkowa³o dalszym wzrostem 

wp³ywów amerykañskich. W kolejnych latach kooperacja pomiêdzy pañ-

stwami ci¹gle siê zacieœnia³a, a Iran okaza³ siê lojalnym, chocia¿ czêsto 

trudnym, sojusznikiem USA.                                                                     .

          Lata 70. XX wieku by³y okresem, kiedy analizowane pañstwa z³¹-

czy³ sojusz strategiczno-militarny. Wraz z wycofaniem siê Wielkiej Bry-

tanii z Zatoki Perskiej pod koniec 1971 roku Iran, za akceptacj¹ Stanów 

Zjednoczonych, sta³ siê g³ównym gwarantem interesów œwiata zacho-

dniego w regionie Zatoki Perskiej. Polityka USA w regionie Zatoki 

Perskiej w danym czasie okreœlana by³a mianem „polityki dwóch fila-

rów”. Pierwszym z nich by³a Arabia Saudyjska, która zapewnia³a Wa-

szyngtonowi dostawy ropy naftowej oraz by³a jego g³ównym sojuszni-

kiem w œwiecie arabskim. Drugi stanowi³ Iran, który awansowa³ do 
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pozycji mocarstwa regionalnego i sta³ siê g³ównym ogniwem amerykañ-

skiej strategii w regionie. Jak ju¿ zosta³o zaznaczone, szach czêsto oka-

zywa³ siê trudnym partnerem, który niejednokrotnie udowodni³, ¿e pot-

rafi prowadziæ doœæ samodzieln¹ politykê np. w stosunku do ZSRR.       .

          Ajatollah Chomejni od pocz¹tku dzia³alnoœci politycznej, ostro kry-

tykowa³ wspó³pracê szacha z Waszyngtonem i niejednokrotnie zarzuca³ 

Pahlawiemu sprzedanie pañstwa, czy te¿ zaprzedanie siê temu wielkie-

mu „szatanowi”. Tak¿e inne ugrupowania polityczne w Iranie, jak na 

przyk³ad komunistyczna partia Tudeh czy Mud¿ahedini Ludowi zarzu-

ca³y szachowi zbyt bliskie i przede wszystkim uleg³e w swojej istocie 

relacje z USA.                                                                                              .                                                                                               

          Podstawowym problemem by³a kwestia westernizacji kraju w spo-

sób niekontrolowany, która przez du¿¹ czêœæ spo³eczeñstwa postrzegana 

by³a jako proces zatracania to¿samoœci kulturowej, a przede wszystkim 

religijnej. Nale¿y jednak dodaæ, ¿e inna czêœæ spo³eczeñstwa akceptowa³a 

tê œcie¿kê, postuluj¹c raczej zmiany polityczno-systemowe. Ogromna 

liczba zachodniego personelu na terytorium Iranu stwarza³a wra¿enie 

bezpoœredniej penetracji pañstwa. Kolejnym czynnikiem stymuluj¹cym 

procesy rewolucyjne by³a doœæ konfrontacyjna postawa zdecydowanej 

czêœci kleru szyickiego, którego pozycjê szach stara³ siê dodatkowo os³a-

biæ poprzez rozmaite projekty spo³eczno-ekonomiczne. Skrajny autory-

taryzm, zamkniêcie siê w hermetycznym œrodowisku popleczników, zbyt 

wielka wiara w lojalnoœæ armii, a przede wszystkim b³êdne postrzeganie 

sytuacji wewnêtrznej doprowadzi³y szacha do ucieczki z Iranu na pocz¹-

tku 1979 roku.                                                                                              .

          Jakkolwiek rewolucja, która mia³a miejsce w Iranie na prze³omie 

lat 1978-1979, mia³a charakter antymonarchistyczny i propluralistycz-

ny, to jednym z zapalnych czynników by³ w³aœnie problem stosunków 

irañsko-amerykañskich. Ajatollah Chomejni na pocz¹tku 1979 roku nie 
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zdecydowa³ siê na otwarty konflikt ze Stanami Zjednoczonymi, gdy¿ wie-

dzia³, ¿e mo¿e to zagroziæ samej rewolucji, jak i przejêciu ca³ej w³adzy 

przez niego samego oraz jego popleczników zgrupowanych w Islamskiej 

Partii Republikañskiej. Obóz islamistów, czêsto okreœlany mianem cho-

meinistów, od pocz¹tku d¹¿y³ do konfliktu ze Stanami Zjednoczonymi, 

czeka³ tylko na odpowiedni moment, by wykorzystaæ go do celów wew-

nêtrznych. Administracja USA za wszelk¹ cenê d¹¿y³a zaœ do u³o¿enia 

siê z nowym re¿imem w Iranie, czego dowodem by³o prawie natychmia-

stowe uznanie tymczasowego rz¹du premiera Bazargana. Politycy ame-

rykañscy do koñca wierzyli w mo¿liwoœæ ustanowienia przyjaznych sto-

sunków z proklamowan¹ republik¹ islamsk¹, choæ wypowiedzenie przez 

Teheran uk³adu o wspó³pracy militarnej z 1959 roku powinno stanowiæ 

wystarczaj¹cy sygna³ o zmianie jakoœciowej w stosunkach bilateralnych. 

          Prze³omowym wydarzeniem, które ca³kowicie odmieni³o stosunki 

miêdzy pañstwami oraz w du¿ym stopniu determinuje ich stan obecny, 

by³ atak studentów irañskich na ambasadê Stanów Zjednoczonych 

w Teheranie 4 listopada 1979 roku oraz jej okupacja a¿ do 20 stycznia 

1981 roku. Pretekstem by³a odmowa rz¹du amerykañskiego w sprawie 

mo¿liwoœci ekstradycji szacha do Iranu, a przetrzymywany personel am-

basady mia³ stanowiæ kartê przetargow¹ w negocjacjach z USA. Jedno-

czeœnie zak³adnicy zabezpieczali m³od¹ republikê przed jak¹kolwiek 

ingerencj¹ tego supermocarstwa w zachodz¹ce procesy wewnêtrzne. 

Chomejni potrzebowa³ czasu, by skonsolidowaæ w³adzê we w³asnych rê-

kach, a dzia³ania Stanów Zjednoczonych mog³y stanowiæ istotn¹ prze-

szkodê w osi¹gniêciu zamierzonego celu.                                                  .

          „Kryzys zak³adników” s³u¿y³ celom wewnêtrznym, niemniej by³ 

niespotykanym w historii stosunków miêdzynarodowych aktem agresji 

na podstawowe zasady wspó³istnienia pañstw. Stany Zjednoczone zos-

ta³y upokorzone na arenie miêdzynarodowej, gdy¿ przez ponad 400 dni 



nie by³y w stanie doprowadziæ do uwolnienia tak du¿ej grupy swoich 

obywateli, g³ównie dyplomatów. Trauma tego kryzysu nadal w wymie-

rny sposób kszta³tuje amerykañskie podejœcie do Iranu.                         .

          Agresja Iraku na Iran we wrzeœniu 1980 roku postrzegana by³a 

przez re¿im Chomejniego, jako próba bezpoœredniego obalenia nowo-

kszta³tuj¹cego siê systemu Islamskiej Republiki Iranu, której pomys³ 

mia³by zrodziæ siê w administracji prezydenta Reagana. Faktem jest, 

¿e Stany Zjednoczone udzieli³y Irakowi doœæ du¿ej pomocy logistyczno-

militarnej, szczególnie w ostatnich latach wojny, a nawet bezpoœrednio 

zaanga¿owa³y siê w dzia³ania skierowane przeciwko Iranowi na prze³o-

mie 1987-1988 roku. Niemniej, amerykañsk¹ politykê wobec tego 

oœmioletniego konfliktu nale¿a³oby okreœliæ, jako wyczekuj¹c¹, czy te¿ 

nastawion¹ na „wykrwawienie siê” i dewastacjê ekonomiczn¹ obu stron 

konfliktu. Irak Saddama Husajna, sprzymierzony z ZSRR, nie móg³ staæ 

siê sojusznikiem USA, tak wiêc dzia³ania tego mocarstwa ukierunko-

wane by³y na zachowanie status quo w Zatoce Perskiej.                          .

          Dobrym przyk³adem ambiwalentnej polityki Stanów Zjednoczo-

nych wobec Iranu jest casus afery Iran-Contras. Irañska pomoc w uwa-

lnianiu zachodnich obywateli z r¹k Hezbollahu i innych libañskich 

bojówek okupiona by³a nielegaln¹ sprzeda¿¹ broni Iranowi, przede 

wszystkim tak potrzebnych rakiet przeciwczo³gowych i przeciwlotni-

czych. Te wi¹zane transakcje sprzeczne by³y z legaln¹ polityk¹ rz¹du 

USA, która stanowi³a o ca³kowitym embargu na dostawy broni do ana-

lizowanego pañstwa. Mo¿na domniemywaæ, ¿e oprócz wymiernych celów 

taktycznych (uwolnienie zak³adników) USA mia³y na celu niedopuszcze-

nie do uzyskania przewagi przez Irak w wprowadzonym konflikcie. Co 

ciekawe, po raz kolejny Waszyngton, zarówno administracja prezydenta 

jak i sam prezydent Reagan, zosta³y postawione w doœæ niezrêcznej sy-

tuacji przez establishment irañski, poniewa¿ przeciek o tej tajnej koope-

racji pochodzi³ z jego strony.                                                                      . 
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          Rewolucja irañska doprowadzi³a do g³êbokich zmian jakoœciowych 

w amerykañskiej polityce wobec regionu Zatoki Perskiej. Og³oszona 

w styczniu 1980 roku doktryna Cartera okreœla³a ten region mianem 

strefy ¿ywotnych interesów USA, które mia³yby byæ zabezpieczane 

wszystkimi œrodkami, nie wy³¹czaj¹c z nich mo¿liwoœci u¿ycia si³y. Zmia-

ny systemowe w Iranie doprowadzi³y wiêc do bezpoœredniego zaanga¿o-

wania siê Stanów Zjednoczonych w regionie Zatoki Perskiej. Wyrazem 

tej strategii by³a interwencja w konflikt iracko-irañski oraz operacje 

„Pustynna Tarcza” i „Pustynna Burza” zakoñczone wyzwoleniem Ku-

wejtu. Rewolucyjna aktywnoœæ Islamskiej Republiki na obszarze Bliskie-

go Wschodu oraz konfrontacyjna, a nawet agresywna postawa Iranu 

w konflikcie z zachodnim s¹siadem mia³y decyduj¹cy wp³yw na powsta-

nie Rady Wspó³pracy Pañstw Zatoki. Dodatkowo monarchie arabskie, 

z Arabi¹ Saudyjsk¹ na czele, zdecydowa³y siê na bardziej œcis³¹ koopera-

cjê ze Stanami Zjednoczonymi, co naturalnie spowodowane by³o zagro-

¿eniem pochodz¹cym z rewolucyjnego Iranu, jak i groŸb¹ umiêdzynaro-

dowienia siê konfliktu iracko-irañskiego.                                                 .

          Interwencja spo³ecznoœci miêdzynarodowej pod dowództwem Sta-

nów Zjednoczonych w Kuwejcie w 1991 roku jeszcze bardziej umocni³a 

pozycjê USA w regionie Zatoki Perskiej. Na pocz¹tku lat 90. XX wieku 

podpisa³y one szereg paktów sojuszniczo-militarnych z pañstwami Zato-

ki Perskiej. Coraz wiêksze zaanga¿owanie USA w regionie postrzegane 

by³o przez Iran, jako kontynuacja imperialistycznej i antyirañskiej poli-

tyki maj¹cej na celu obalenie re¿imu oraz ca³kowit¹ penetracjê obszaru 

Zatoki Perskiej. W tym okresie Waszyngton prowadzi³ tzw. „politykê 

podwójnego powstrzymywania”, której celem by³a izolacja Iraku i Iranu 

na arenie miêdzynarodowej. G³ównie poprzez sankcje ekonomiczne oraz 

skuteczne wykluczanie z inicjatyw i programów miêdzynarodowych, 

Stany Zjednoczone stara³y siê os³abiæ Iran, chc¹c zmusiæ re¿im Ajatolla-

hów do bardziej umiarkowanych dzia³añ na arenie miêdzynarodowej. 
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Podstawowym celem by³o niedopuszczenie Iranu do odbudowania pote-

ncja³u militarnego mog¹cego zagroziæ interesom USA w regionie, 

a w szczególnoœci powstrzymanie go przed uzyskaniem technologii

 nuklearnych i rakietowych.                                                                      .                                                                       

          W czasie pierwszej kadencji urzêdowania prezydenta Chatamiego 

(lata 1997-2001) wydawa³o siê, ¿e oba pañstwa mog¹ prze³amaæ wzaje-

mne uprzedzenia i maj¹ szanse rozwi¹zaæ przynajmniej czêœæ proble-

mów bilateralnych. Gesty z obu stron doprowadzi³y do ograniczonej 

wymiany sportowo-kulturalnej i naukowej oraz nieformalnych rozmów 

politycznych. Jednak ataki terrorystyczne na Stany Zjednoczone z 11 

wrzeœnia 2001 roku kompletnie przewartoœciowa³y strategiê amerykañ-

sk¹ w regionie, tak¿e w stosunku do Iranu. Atak na Afganistan w 2001 

roku oraz na Irak w 2003 roku, wraz z zaliczeniem Iranu do tzw. „osi 

z³a” na pocz¹tku 2002 roku, ca³kowicie zaprzepaœci³y jakiekolwiek poro-

zumienie miêdzy pañstwami. Wed³ug administracji prezydenta Busha 

Islamska Republika Iranu stanowi³a pañstwo zbójeckie. £amanie praw 

cz³owieka przez niedemokratyczny re¿im kleru szyickiego, aktywne 

wspieranie ugrupowañ uznawanych przez USA za terrorystyczne oraz 

d¹¿enie do uzyskania broni nuklearnej sta³y siê podstawowymi zarzu-

tami Stanów Zjednoczonych w stosunku do Iranu. Do dziœ s¹ one fun-

damentalnymi przeszkodami w normalizacji stosunków miêdzy pañ-

stwami.                                                                                                       .

          D³ugotrwa³e, militarne zaanga¿owanie USA w Afganistanie i Ira-

ku wywo³uje w Iranie poczucie uzasadnionego strachu o w³asn¹ suwe-

rennoœæ i integralnoœæ terytorialn¹. Konfrontacyjna polityka prezydenta 

G.W. Busha, oraz aktywizacja spo³ecznoœci miêdzynarodowej (lub przy-

najmniej czêœci sojuszników) doprowadzi³y Iran do doœæ kryzysowej sy-

tuacji ekonomicznej. Dodatkowo, sankcje ONZ jeszcze bardziej os³abiaj¹ 

jego pozycjê i rozwój spo³eczno-gospodarczy. Nie nale¿y jednak s¹dziæ, 
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¿e s¹ one w stanie doprowadziæ re¿im do upadku lub g³êbokich zmian 

strukturalnych. Niemniej, w³adze Iranu zdaj¹ sobie sprawê z bezpoœre-

dniego zagro¿enia bezpieczeñstwa pañstwa oraz negatywnych skutków 

czêœciowej izolacji miêdzynarodowej.                                                        .

          Z drugiej strony, Iran zdo³a³ pozyskaæ silne wp³ywy na rozwój sy-

tuacji w Iraku oraz w mniejszym stopniu w Afganistanie. S³u¿by irañ-

skie poprzez wspó³pracê z przychylnymi im szyickimi organizacjami 

oraz we w³asnym zakresie spenetrowa³y w znacz¹cym stopniu system 

cywilno-wojskowy Iraku. Teheran ma wymierny wp³yw na kszta³towa-

nie siê sytuacji wewnêtrznej w Iraku, co naturalnie stanowi atut w sto-

sunku do dzia³añ Stanów Zjednoczonych. Tak¿e w Afganistanie, bez 

czynnego udzia³u Iranu nie wydaje siê, by si³y NATO by³y w stanie po-

radziæ sobie z narastaj¹cym powstaniem „rebeliantów”. Dodatkowo, 

poprzez wspó³pracê z islamskimi ugrupowaniami w rdzennym obszarze 

Bliskiego Wschodu, Iran jest w stanie skutecznie destabilizowaæ sytu-

acjê na Terytoriach Okupowanych i w samym Izraelu.                           .

          Zasadniczym problemem normalizacji stosunków miêdzy pañstwa-

mi jest kwestia uznania przez USA mocarstwowej pozycji Iranu w regio-

nie, czego oczekuje re¿im w Teheranie. Stany Zjednoczone nie widz¹ 

jednak takiej mo¿liwoœci, co jest naturalne, gdy weŸmiemy pod uwagê 

stopieñ zaanga¿owania tego pañstwa w regionie. Wydaje siê, ¿e penetra-

cja Zatoki Perskiej przez USA ma charakter trwa³y i nie potrzebuj¹ one 

¿adnego partnera, by skutecznie kszta³towaæ rozwój sytuacji w regionie. 

Aczkolwiek, pomoc Iranu w Iraku i Afganistanie bardzo by pomog³a Sta-

nom Zjednoczonym w stabilizacji tych pañstw.                                       .

          Obecnie najbardziej niepokoj¹cym Waszyngton problemem jest dy-

namika rozwoju irañskiego programu nuklearnego, który powszechnie 

uwa¿any jest za próbê skonstruowania broni nuklearnej. Program ten 

traktowany jest w kategoriach najwiêkszego zagro¿enia dla systemu 
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bezpieczeñstwa Bliskiego Wschodu, jak i ca³ej Azji. Stany Zjednoczone 

za wszelk¹ cenê bêd¹ stara³y siê nie dopuœciæ Iranu do uzyskania poten-

cja³u nuklearnego, gdy¿ jeszcze bardziej skomplikowa³oby to ich stosun-

ki bilateralne i znacznie obni¿y³o pozycjê oraz skalê oddzia³ywania tego 

supermocarstwa w regionie.                                                                     .  

                    

          Maj¹c na uwadze stanowisko Iranu nale¿y zaznaczyæ, ¿e jednym 

z kluczowych determinantów kszta³tuj¹cych jego politykê zagraniczn¹, 

obok nacjonalizmu i islamizmu, jest deklarowany antyimperializm. Pod-

stawowym celem re¿imu w Teheranie by³a i nadal pozostaje eliminacja 

obcych wp³ywów, a przede wszystkim zakoñczenie amerykañskiej hege-

monii w bezpoœrednim otoczeniu tego pañstwa tj. w regionie Zatoki 

Perskiej. Ci¹gle, czêœæ decydentów irañskich traktuje stosunki z USA 

w kategoriach walki i d¹¿y do uniemo¿liwienia zawarcia jakiegokolwiek 

porozumienia z tym pañstwem. Niemniej wiêksza czêœæ decydentów 

w Iranie zdaje sobie sprawê z koniecznoœci uregulowania stosunków ze 

Stanami Zjednoczonymi. Brak tej regulacji jest podstawow¹ przeszkod¹ 

uniemo¿liwiaj¹c¹ Iranowi pe³ne uczestnictwo w systemach bezpieczeñ-

stwa: regionalnym i globalnym oraz stanowi g³ówne Ÿród³o fluktuacji 

jego pozycji miêdzynarodowej. Teheran potrzebuje ogromnych inwestycji 

zagranicznych w strategiczne sektory gospodarcze tj. w sektor wydoby-

wczy, przesy³owy, które pozwoli³yby mu na utrzymanie dotychczasowej 

pozycji eksportera ropy naftowej i pomog³yby w rozbudowie przemys³u 

gazowego.                                                                                                    . 

          Jak mo¿na ³atwo zauwa¿yæ, oba pañstwa posiadaj¹ przeciwstawne 

cele strategiczne, zarówno w regionie Zatoki Perskiej, jak i w ca³ym sys-

temie œwiatowym. Pomimo wielu wspólnych celów krótkoterminowych 

(np. stabilizacja Iraku), oba pañstwa maj¹ zasadniczo ró¿ne wizje roz-

woju stosunków w regionie Bliskiego Wschodu, Azji Centralnej czy te¿ 
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ca³ego œwiata. Na pewno, regulacja stosunków bilateralnych pomiêdzy 

Iranem, a USA spowodowa³aby wzrost poczucia bezpieczeñstwa w regio-

nie i zakoñczy³aby d³ugotrwa³y konflikt o pod³o¿u polityczno-aksjolo-

gicznym, aczkolwiek nie wydaje siê, by w danym momencie pañstwa 

by³y gotowe do daleko id¹cych ustêpstw prowadz¹cych do ci¹gniêcia 

kompromisu.                                                                                               .

          Koncyliacyjne sygna³y wysy³ane przez administracje prezydenta 

Obamy oraz doœæ przyjazne odpowiedzi ze strony rz¹du irañskiego w os-

tatnich miesi¹cach mog¹ œwiadczyæ o pewnym ociepleniu w relacjach 

dwustronnych. Kluczow¹ kwestiê stanowiæ bêd¹ wybory prezydenckie 

w Iranie, których wynik poka¿e, w jakim kierunku ewoluuje polityka 

i postawa Teheranu w stosunku do Stanów Zjednoczonych. Przez trzy-

dzieœci lat istnienia, re¿im Islamskiej Republiki Iranu patrzy³ na region 

Zatoki Perskiej i resztê œwiata poprzez pryzmat konfliktu z USA oraz 

ci¹g³e zagro¿enie ze strony tego pañstwa. Antyamerykanizm (antyim-

perializm) wydawa³ siê byæ pierwszoplanowym determinantem postawy 

tego pañstwa i nie jest wykluczone, ¿e odrzucenie tego elementu polityki 

zagranicznej mo¿e okazaæ siê fatalne w skutkach dla trwania obecnego 

re¿imu Ajatollahów. Niemniej porozumienie z USA mia³oby wymierny 

korzystny wp³yw na gospodarkê Iranu, jak i ewolucjê jego systemu spo-

³eczno-politycznego.                                                                                   .

dr Bartosz Bojarczyk – adiunkt na Wydziale Politologii UMCS, absol-

went Wydzia³u Politologii UMCS, School of International Relations 

w Teheranie (specjalizacja: Contemporary Iranian Studies) oraz Euro-

pejskiego Studium Samorz¹dowego przy Fundacji Rozwoju Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego. Zainteresowania badawcze: stosunki miêdzy-

narodowe na Bliskim Wschodzie, polityka zagraniczna Iranu oraz teoria 

integracji i problematyka wp³ywów w stosunkach miêdzynarodowych. 
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G³ówne publikacje: „System polityczny Republiki Tunezji”, w: „Adapta-

cja wartoœci europejskich w pañstwach Islamu”, red. A. Ziêtek, K. Sta-

churska, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004; „Stosunki miêdzynarodowe 

Federacji Rosyjskiej z pañstwami Bliskiego Wschodu”, w: „Federacja 

Rosyjska w stosunkach miêdzynarodowych”, red. A. Czarnocki, I. Topol-

ski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006; „Region Bliskiego Wschodu”, 

w: „Miêdzynarodowe Stosunki Polityczne”, red. M. Pietraœ, Wydawni-

ctwo UMCS, Lublin 2006.                                                          .
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