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CZY PSI MO¯E POWSTRZYMAÆ IRAN?

Magdalena Trzpil

Biuro Bezpieczeñstwa Narodowego    

          Inicjatywa Krakowska (Proliferation Security Initiative, PSI) zos-

ta³a og³oszona w 2003 roku w Krakowie przez prezydenta G.W. Busha. 

Przyst¹pi³o do niej pocz¹tkowo 11 pañstw, obecnie grupa ta rozszerzy³a 

siê do ponad 90 krajów. Dzia³ania i kompetencje PSI okreœla Oœwiadcze-

nie w sprawie zasad przechwytywania broni masowego ra¿enia. Pañstwa 

uczestnicz¹ce w Inicjatywie opieraj¹ siê tak¿e na dokumentach miêdzy-

narodowych ONZ, które stanowi¹ prawn¹ podstawê przeciwdzia³ania 

proliferacji.                                                                                                 .

          PSI jest luŸn¹ koalicj¹ chêtnych, którzy zobowi¹zali siê do 

pog³êbiania i zacieœniania wspó³pracy w celu powstrzymania 

proliferacji. Stosowanie okreœlonych œrodków jest dobrowolne. Celem 

PSI jest przeciwdzia³anie transferowi broni masowego ra¿enia (BMR), 

œrodków jej przenoszenia, materia³ów i technologii do jej produkcji oraz 

towarów podwójnego zastosowania. Dzia³ania te opieraj¹ siê przede 

wszystkim na wykrywaniu oraz œledzeniu pañstw i podmiotów 

pozapañstwowych, które nielegalnie chc¹ wejœæ w posiadanie 

BMR, oraz przechwytywaniu transportów tego typu broni lub 

jej komponentów. Dotyczy to zarówno sprzedawców, dostaw-

ców, jak i odbiorów. W celu realizacji ww. zadañ, prowadzona jest 

szeroko zakrojona miêdzynarodowa wspó³praca na szczeblu 

politycznym oraz miêdzy poszczególnymi s³u¿bami krajowymi 

odpowiedzialnymi za bezpieczeñstwo (w tym m.in. s³u¿b¹ grani-

czn¹ i celn¹), który zak³ada udzia³ zarówno s³u¿b wojskowych, jak 
1                                                                                                                                                                                       i cywilnych .    .



          PSI – odmiennie ni¿ ma to miejsce w przypadku innych porozu-

mieñ miêdzynarodowych czy re¿imów kontroli eksportu – jest skiero-

wana na praktyczne wykorzystanie mo¿liwoœci, stwarzanych 

przez ustawodawstwo narodowe i miêdzynarodowe dotycz¹ce przeciw-

dzia³ania proliferacji. Inicjatywa wnios³a tak¿e novum na arenie miêdzy-

narodowej poprzez prowadzenie wspólnych operacji przechwytywania.  

          Specyfika PSI warunkuje jej mo¿liwoœci przeciwdzia³ania 

proliferacji. St¹d, inicjatywa mo¿e pe³niæ rolê poœredni¹ w dzia-

³aniach na rzecz nieproliferacji przede wszystkim w sytuacji, gdy narzê-

dzia dyplomatyczne lub si³owe nie s¹ skuteczne lub nie mog¹ byæ 

wprowadzone. Niemniej, PSI jako jedno z najprê¿niej rozwijaj¹cych siê 

mechanizmów przeciwdzia³ania proliferacji, mo¿e odegraæ rolê 

w spowolnieniu wojskowego programu nuklearnego Iranu.      .

2          „Inicjatywa Krakowska” posiada trzy narzêdzia , dziêki 

którym jest zdolna do opóŸnienia budowy borni j¹drowej przez 

Teheran. Pierwszym z nich jest blokada tras dostaw materia³ów 

podwójnego zastosowania do Iranu. By osi¹gn¹æ ten cel, pañstwa 

uczestnicz¹ce w PSI powinny skoncentrowaæ swoje dzia³ania na ope-

racjach przechwytywania i monitoringu wszystkich mo¿liwych dróg 

transferu: l¹dowego, morskiego (wykorzystywane przez siatkê A.Q. 

Khana) i powietrznego (dotychczas nie zarejestrowano transportu do 

Iranu t¹ tras¹).                                                                                          .
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          Kolejnym narzêdziem PSI jest identyfikacja pañstw i ak-

torów pozapañstwowych, z których pochodz¹ dostawy, oraz 

wykorzystanie takich œrodków, które odwiod¹ te podmioty od 

kontynuowania swojej dzia³alnoœci proliferacyjnej. Rola „Inicja-

tywy Krakowskiej” jest w tym wypadku dwuwymiarowa. Po pierwsze, 

operacje przechwytywania realizuj¹ w praktyce miêdzynarodowe posta-

nowienia, np. rezolucje ONZ, które za nielegalne uzna³y transfer 

okreœlonych materia³ów i technologii. Optymalnym scenariuszem jest 

tutaj zatrzymanie transportu przed jego wys³aniem, na terytorium 

dostawcy. Po drugie, groŸba przechwycenia nielegalnego transferu pe³ni 

rolê odstraszaj¹c¹ wobec potencjalnych dostawców.                                .

          Mechanizmem PSI jest równie¿ zdolnoœæ monitorowania 

i zapobiegania tzw. miêkkiej proliferacji, mianowicie nielegal-

nemu transferowi danych, oprogramowania, w³asnoœci inte-

lektualnej czy  finansów. Wykorzystanie tego narzêdzia pozwala na 

znacz¹ce opóŸnienie rozwoju programu nuklearnego, nawet w sytuacji 

uzyskania koniecznych materia³ów do budowy broni j¹drowej. Z drugiej 

jednak strony, przechwytywanie w ramach miêkkiej proliferacji wymaga 

œcis³ej wymiany informacji i wspó³pracy miêdzy pañstwami uczestni-

cz¹cymi w Inicjatywie. Nielegalny transfer danych czy podejrzane 

transakcje finansowe s¹ równie¿ znacznie trudniejsze do identyfikacji 

ni¿ fizyczne przechwycenie transportu.                                                   .          

          Obecnie efektywnoœæ Inicjatywy w kontekœcie Teheranu jest os³a-

biana przez kilka czynników. Przede wszystkim warunkiem koniecz-

nym dla zapewnienia skutecznoœci jest otoczenie Iranu „pier-

œcieniami” pañstw (zob.: Mapa 1), które przyst¹pi³y do PSI i prowa-

dz¹ aktywne dzia³ania na rzecz nieproliferacji. Tymczasem Pakistan 



i Chiny, z których by³y prowadzone nielegalne transfery materia³ów pod-

wójnego zastosowania do Iranu, nie nale¿¹ do grona pañstw PSI. Z kolei 

Rosja, która uczestniczy w Inicjatywie, podejmuje ograniczone dzia³ania, 

m.in. ze wzglêdu na swoje aspiracje geopolityczne i wspó³pracê z Tehe-

ranem w ramach irañskiego programu nuklearnego.

Mapa 1: Otoczenie Iranu a uczestnictwo w PSI

Legenda: kolorem jasnoszarym oznaczone zosta³y pañstwa nieuczestni-

cz¹ce w PSI, kolorem ciemnoszarym – pañstwa uczestnicz¹ce w PSI
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          S³aboœæ stanowi równie¿ brak implementacji kompleksowej stra-
3tegii przechwytywania . Dotychczas skupiano siê przede wszystkim na 

kontroli Zatoki Omañskiej i Morza Arabskiego, co w przypadku nielegal-

nego transportu drog¹ powietrzn¹ lub l¹dow¹ nie jest wystarczaj¹cym 

zabezpieczeniem nielegalnego transferu.                                                .

          Korzystaj¹c z doœwiadczeñ Polski jako pañstwa aktywnie dzia³aj¹-

cego na rzecz nieproliferacji i przewodz¹cego podobnym inicjatywom 

w Europie Œrodkowo-Wschodniej, wskazane by³oby zastosowanie podob-

nej zale¿noœci w regionie Bliskiego Wschodu. Pozwoli³oby to m.in. na 

usprawnienie mechanizmów pañstw (np. poprzez prowadzenie æwiczeñ), 

le¿¹cych w bezpoœrednim s¹siedztwie Iranu. Do roli regionalnego 

lidera w ramach PSI mog³yby pretendowaæ Arabia Saudyjska 

i Zjednoczone Emiraty Arabskie (które dostrzegaj¹ rolê Inicjatywy, 

czego wyrazem by³o spotkanie w Abu Zabi w 2007 roku).                       .

          Z powy¿szych wzglêdów, PSI postrzegane jest jako jedne z is-

totnych narzêdzi w ramach globalnego przeciwdzia³ania proli-

feracji, które jednak indywidualnie ma niewielkie mo¿liwoœci przeciw-

dzia³ania proliferacji. Ze wzglêdu na ograniczenia wynikaj¹ce ze spe-

cyfiki mechanizmów przechwytywania oraz nieformalny charakter 

Inicjatywy, ma³o prawdopodobne jest osi¹gniêcie pe³nej skutecznoœci 

w tym obszarze. PSI z powodzeniem jednak pe³ni rolê prewen-

cyjn¹ poprzez usprawnianie krajowych mechanizmów, poprawê 

miêdzynarodowej wymiany informacji i lepsz¹ koordynacjê 

wspólnych dzia³añ.                                                                        . 
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3) Zob.: A.V. Kumar, The Proliferation Security Initiative: Five years later, losing its sheen?, 

Institute for Defense Studies and Analyses, 7/07/2008, 

http://www.idsa.in/publications/stratcomments/VinodKumar070708.htm. 



Magdalena Trzpil – ukoñczy³a Stosunki Miêdzynarodowe ze specjaliza-

cj¹ Studia Strategiczne w Collegium Civitas. Doktorantka w Katedrze 

Strategii i Geostrategii Akademii Obrony Narodowej. W BBN pracuje od 

paŸdziernika 2007 roku.                                                                                .

CZY PSI MO¯E POWSTRZYMAÆ IRAN?

132


	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5
	Strona 6

