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Mówi¹c o wojskowych aspektach programu nuklearnego Iranu
trzeba mieæ na uwadze zarówno z³o¿onoœæ jak i nimb niedookreœlonoœci,
jak¹ jest on otoczony. Rzutuje to oczywiœcie na mo¿liwoœæ kompleksowego przeanalizowania i oceny sytuacji z tym zwi¹zanej. Nie pozostaje
to naturalnie bez wp³ywu na formu³owanie dyrektyw dla polityki bezpieczeñstwa NATO i UE.

ZAGRO¯ENIE PROLIFERACJ¥ BRONI J¥DROWEJ

.

.

Proliferacji broni j¹drowej brakuje wspólnego mianownika, który
zapewnia³by polityczn¹, prawn¹, ekonomiczn¹ i wojskow¹ klarownoœæ
prowadzonych przeciwko niej dzia³añ. Skutecznoœæ zapobiegania i zwalczania proliferacji broni j¹drowej wymaga trafnego rozpoznania tego
zjawiska i analizy on case-by-case basis.

.

Z jednej strony, asymetryczny charakter zagro¿enia proliferacj¹
broni j¹drowej sprawia, ¿e jest ono nieprzewidywalne co do miejsca, czasu, sposobu realizacji oraz podmiotu dokonuj¹cego konkretny akt. Oznacza to równie¿, ¿e w dobie globalizacji zagro¿enia pojawiaj¹ce siê nawet
tysi¹ce kilometrów od granic pañstw obszaru euroatlantyckiego istotnie
os³abiaj¹ ich bezpieczeñstwo.

.
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Z drugiej strony, zagro¿enia o charakterze stricte militarnym, a o takim mo¿emy mówiæ w przypadku wojskowego programu nuklearnego
danego pañstwa, w bardziej przewidywalnym stopniu zagra¿aj¹ bezpieczeñstwu i stabilnoœci ca³ego obszaru euroatlantyckiego, gdy¿ musz¹ siê
one zmaterializowaæ w postaci bezspornej intencji rz¹du tego pañstwa
co do u¿ycia swojego potencja³u nuklearnego. Nie oznacza to jednak,
¿e tego typu zagro¿enie jest ca³kowicie nierealne.

PROGRAM NUKLEARNY,
CZYLI NA CO NALE¯Y ZWRÓCIÆ UWAGÊ

.

.

.

Niezale¿nie od trudnoœci w formu³owaniu w pe³ni wiarygodnej
oceny stanu zaawansowania programu nuklearnego Iranu (to oznacza
zarówno „niedoszacowanie”, jak i „przeszacowanie” stanu oraz tempa
jego zaawansowania), istotne jest udzielenie odpowiedzi na pytanie na
co z wojskowego punktu widzenia nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê
w kontekœcie deklarowanego przez Iran pokojowego wykorzystania
energii j¹drowej.

.

W przypadku rozwoju technologii j¹drowej trudnoœæ stanowi czyste oddzielenie jej „oblicza” cywilnego i wojskowego. Zw³aszcza obieg
paliwa lub materia³u rozszczepialnego przebiega w wariancie cywilnym
i wojskowym w znacznym stopniu równolegle. Technologie i wiedza specjalistyczna mog¹ byæ niejednokrotnie wykorzystywane jednoczeœnie do
celów cywilnych i wojskowych (np. w zak³adach wzbogacania izotopu
uranu U-235 produkuje siê paliwo dla reaktorów lekkowodnych. Kontynuowanie tego procesu prowadzi do uzyskania wysoko wzbogaconego
uranu – materia³u wykorzystywanego w reaktorach doœwiadczalnych
lub do budowy bomby atomowej). Wiêkszoœæ krajów posiadaj¹cych elektrownie j¹drowe nie realizuje jednak pe³nego cyklu paliwowego. Robi¹
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tak tylko niektóre pañstwa zw³aszcza te, które prowadz¹ (b¹dŸ prowadzi³y, tak jak np. Republika Po³udniowej Afryki) program dotycz¹cy broni j¹drowej lub te¿ maj¹ mo¿liwoœci, b¹dŸ intencje jego stworzenia.

.

Osi¹gniêcie wojskowego potencja³u nuklearnego mo¿e siê odbywaæ
w dwojaki sposób – poprzez zbudowanie broni j¹drowej na bazie uranu
lub na bazie plutonu. W zale¿noœci od tego, któr¹ drogê obierze dany
kraj w swoich staraniach o uzyskanie wojskowego potencja³u nuklearnego, bêdzie on potrzebowa³ ró¿nych elementów cyklu paliwowego. Pañstwa, które zamierzaj¹ wybudowaæ bombê opart¹ na uranie, bêd¹ potrzebowa³y zak³adu wzbogacania, ale niekoniecznie zak³adu przetwarzania
czy rozdzielania plutonu. W tym przypadku nie bêd¹ równie¿ konieczne
pewne typy reaktorów, np. reaktory ciê¿kowodne, przydatne bardziej
do produkcji plutonu 239. Jeœli zaœ chodzi o pañstwa buduj¹ce broñ
opart¹ na plutonie, bêd¹ one potrzebowa³y w³aœnie takich reaktorów
oraz zak³adów przetwarzania zu¿ytego paliwa, natomiast niekoniecznie
zak³adów przekszta³cania czy wzbogacania uranu.

.

Z tej w³aœnie perspektywy, wœród pokojowych elementów cyklu paliwowego, które stanowi¹ najwiêksze zagro¿enie, nale¿y wymieniæ: (1)
zak³ady i technologie wykorzystywane do produkcji wzbogaconego uranu1; (2) wysoko wzbogacony uran stosowany jako paliwo w reaktorach
badawczych; (3) reaktory badawcze oraz elektrownie atomowe z mo¿liwoœci¹ produkcji plutonu2; (4) zak³ady przetwarzania, w których przeprowadza siê rozdzia³ plutonu oraz technologie wykorzystywane w takich zak³adach3; (5) obiekty, w których sk³adowany jest rozdzielony

1) W przypadku Iranu np. zak³ady w Natanz, Teheranie, Isfahanie i Arkadanie.
2) W przypadku Iranu reaktor w Araku.
3) W przypadku Iranu zak³ad przetwarzania paliwa w Isfahanie.
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pluton; (6) obiekty badawcze i zak³ady produkcyjne, w których wytwarza siê inne materia³y przydatne do produkcji broni j¹drowej, np. polon210 itp4.

.

Z historycznego punktu widzenia, wiele krajów stara³o siê pozostawiæ sobie mo¿liwoœæ stworzenia broni j¹drowej w oparciu o uran (np.
RPA) i pluton (np. Pakistan, KRLD), st¹d zg³asza³o potrzebê realizacji
pe³nego cyklu paliwowego. W tych przypadkach, cywilne programy j¹drowe odgrywa³y rolê zarówno „przykrywki”, jak i wsparcia dla programów wojskowych, dlatego trudno jest oceniæ zamiary danego pañstwa.
Ponadto, pañstwa, które prowadz¹ dzia³ania nuklearne, bez wzglêdu na
to czy maj¹ one charakter cywilny czy wojskowy, zyskuj¹ w miarê up³ywu czasu doœwiadczon¹ kadrê i zdolnoœci technologiczne, dziêki którym
mog¹ w wiêkszym stopniu polegaæ na w³asnych mo¿liwoœciach, ni¿ na
pomocy z zagranicy.

.

W przypadku Iranu wy¿ej wymienione wyznaczniki d¹¿eñ nuklearnych uk³adaj¹ siê w ci¹g, który winien rodziæ co najmniej zaniepokojenie. Zak³adaj¹c, ¿e strategicznym celem Iranu jest posiadanie zdolnoœci
do szybkiej produkcji broni j¹drowej, w kontekœcie oceny zaawansowania prac nad realizacj¹ ww. celu najwa¿niejsze znaczenie ma obecnie
iloœæ posiadanego wzbogaconego uranu oraz szeœciofluorku uranu, s³u¿¹cych do produkcji materia³u rozszczepialnego dla ³adunku j¹drowego.
Obecne szacunki, przedstawione m.in. w ostatnim raporcie Miêdzynarodowej Agencji Energii Atomowej z 19 lutego 2009 roku, wskazuj¹ –
z wojskowego punktu widzenia – na wysoki poziom zaawansowania prac
nad osi¹gniêciem zdolnoœci do produkcji wystarczaj¹cej iloœci materia³u
rozszczepialnego dla ³adunku j¹drowego.

4) W przypadku Iranu zak³ady w Teheranie i Isfahanie.
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.

PROGRAM ROZWOJU TECHNOLOGII RAKIET
BALISTYCZNYCH, CZYLI CO NAS NIEPOKOI

.

.

Na tle zarysowanych wojskowych aspektów programu nuklearnego, najbardziej niepokoj¹cy charakter maj¹ kwestie rozwoju œrodków
przenoszenia, w szczególnoœci program rozwoju rakiet balistycznych.
Iran ju¿ w chwili obecnej dysponuje najwiêkszym potencja³em rakiet
balistycznych na Bliskim i Œrodkowym Wschodzie. W odniesieniu do liczebnoœci tego potencja³u, dominuj¹ obecnie rakiety balistyczne krótkiego zasiêgu, które mog¹ byæ u¿yte w konflikcie o charakterze regionalnym. Z drugiej zaœ strony, Iran koncentruje swoje dzia³ania, o czym
œwiadczy zbudowanie prostego satelity i rakiety-nosiciela do jego umieszczenia na niskiej orbicie oko³oziemskiej w lutym 2009 roku, na rozwoju potencja³u rakiet œredniego i dalekiego zasiêgu (w oparciu m.in. o œcis³¹ wspó³pracê z KRLD).

.

Istniej¹ce problemy w tym zakresie, zw³aszcza o charakterze technologicznym (dotycz¹ce m.in. zwiêkszenia si³y ci¹gu rakiety, precyzyjnego systemu naprowadzania oraz g³owicy bojowej), mog¹ co najwy¿ej
opóŸniæ ten proces, choæ skuteczne umieszczenie satelity na orbicie,
œwiadczy o posiadaniu przez Iran mo¿liwoœci przeniesienia g³owicy
o masie 1 tony na odleg³oœæ oko³o 2500 kilometrów.

.

Wnikliwa analiza aktywnoœci irañskiej w ci¹gu ostatnich kilku
miesiêcy wskazuje na znacz¹cy rozwój zdolnoœci w dziedzinie nuklearnej
i rakietowej, uzupe³niany dzia³aniami na rzecz stworzenia skutecznego
systemu obrony powietrznej (m.in. próby zakupienia rosyjskich przeciwlotniczych zestawów rakietowych S-300 oraz utworzenie w SZ IRI
oddzielnego dowództwa obrony przeciwlotniczej).

.
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Konstatacja, ¿e program nuklearny wraz z rozwojem technologii
rakietowych ma charakter stricte wojskowy, a osi¹gniêcie zak³adanych
przez Iran celów jest tylko kwesti¹ czasu (byæ mo¿e nie tak odleg³ego),
rodzi naturalne pytanie o implikacje tego stanu rzeczy dla bezpieczeñstwa sojuszniczego i europejskiego. Ogólna strategia dzia³ania NATO
i UE, w niespotykany dotychczas sposób obrazuje powi¹zanie bezpieczeñstwa i rozwoju, który jest dla spo³eczeñstw wysoko rozwiniêtego Zachodu nadrzêdnym celem.
St¹d te¿ g³ównym wyzwaniem dla redefiniowanej aktualnie strategii bezpieczeñstwa sojuszniczego i europejskiego jest odniesienie siê do
potencjalnej sytuacji osi¹gniêcia przez Iran zdolnoœci w omawianych
dziedzinach. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e zagro¿enie hipotetycznym atakiem ze strony Iranu wydaje siê byæ nie do zaakceptowania dla pañstw
cz³onkowskich NATO i UE (pomijam w tym momencie inne pañstwa
i organizacje miêdzynarodowe). Mo¿liwoœæ rozwi¹zania tego problemu
wymaga zatem zastosowania przez pañstwa obszaru euroatlantyckiego
kompleksowego podejœcia, które musia³oby uwzglêdniaæ:
po pierwsze, osi¹gniêcie szerokiej p³aszczyzny porozumienia pomiêdzy pañstwami Rady Bezpieczeñstwa ONZ, NATO, UE i regionu
Bliskiego i Œrodkowego Wschodu odnoœnie do rozwi¹zania zaistnia³ej sytuacji, tj. co najmniej zatrzymania ca³oœci programów nuklearnych i rakietowych Iranu (vide casus Libii),

.

po drugie, skorzystanie z ca³ego spektrum œrodków dyplomatycznych (budowanie atmosfery politycznej; kszta³towanie mechanizmów konsultacji politycznych), prawnych (zawieranie umów miêdzynarodowych; ustanawianie wewnêtrznego porz¹dku prawnego),
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ekonomicznych (mechanizmy kontroli eksportu; stosowanie i promowanie stosowania ogólnych sankcji handlowych) i wojskowych
(szczegó³owe rozpoznanie aktywnoœci pañstw i aktorów pozapañstwowych; rozwijanie wspó³pracy polityczno-wojskowej; u¿ycie si³
zbrojnych – bez prowadzenia otwartych dzia³añ; a tak¿e prewencyjne ataki na instalacje s³u¿¹ce do produkcji broni j¹drowej jako dzia³ania ostatniej szansy – podejmowane w oparciu o w¹tpliw¹ legitymizacjê prawnomiêdzynarodow¹5) celem zmiany strategicznej decyzji Iranu o posiadaniu w swoim arsenale broni j¹drowej i œrodków
jej przenoszenia.
Ponadto, istotne stanie siê – w ramach polityki nuklearnej Sojuszu
Pó³nocnoatlantyckiego (a nie tylko Stanów Zjednoczonych i Wielkiej
Brytanii) – zademonstrowanie wiarygodnego odstraszania nuklearnego
w przypadku prowadzenia przez Iran bardziej agresywnej polityki.
W przygotowywanych, skrajnie pesymistycznych scenariuszach nie
mo¿na oczywiœcie wykluczyæ sytuacji, w której przyjdzie nam ¿yæ ze
œwiadomoœci¹, i¿ dotychczas nieprzewidywalne zagro¿enie broni¹ j¹drow¹ co do miejsca, sposobu realizacji oraz podmiotu dokonuj¹cego konkretnego aktu, zostanie w kontekœcie Iranu jedynie niedookreœlone co do
czasu. Aczkolwiek w takim przypadku bêdzie siê to wi¹zaæ ze znacznym
przyspieszeniem rozwoju systemów obrony przeciwrakietowej w ramach
NATO i rosn¹cym wyœcigiem zbrojeñ (ju¿ nie tylko konwencjonalnych)
w regionie Bliskiego i Œrodkowego Wschodu, które bêd¹ wpisywaæ siê
w swoist¹ strategiê powstrzymywania Iranu, a¿ do wyst¹pienia zasadniczych zmian w œrodowisku bezpieczeñstwa miêdzynarodowego.

.

5) Oczywiœcie nie mo¿na s¹dziæ, ¿e uda³oby siê osi¹gn¹æ w takim gronie pañstw i organizacji
miêdzynarodowych zgody na prewencyjne ataki na instalacje s³u¿¹ce do produkcji broni j¹drowej
(przyp. autora).
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Pawe³ Durys – absolwent Instytutu Stosunków Miêdzynarodowych Wydzia³u Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, doktorant w Instytucie Prawa Miêdzynarodowego Wydzia³u Prawa
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. G³ówny specjalista w kierownictwie Departamentu Polityki Bezpieczeñstwa Miêdzynarodowego
MON. Przedstawiciel Polski przy Grupie Wysokiego Szczebla NATO
ds. Polityki Nuklearnej (High Level Group) i Wy¿szej Grupie Obronnej
NATO ds. Proliferacji (Defence Group on Proliferation). W okresie
1.09.2007-30.06.2008 przedstawiciel Europejskiego Wspó³przewodnicz¹cego DGP w Kwaterze G³ównej NATO.
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