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S 

Słowa  Winstona Churchilla o Rosji, którą określił mianem „zagadki 
owianej tajemnicą z enigmą w środku”, z powodzeniem można odnieść
także do Islamskiej Republiki Iranu. Niewiele państw wywołuje tak wiele 
frustracji wśród analityków stosunków międzynarodowych, jak właśnie 
Iran. Powoduje to tworzenie coraz bardziej kompleksowych ram poję-
ciowych i konstrukcji intelektualnych, które mają pomóc rozszyfrować
politykę tego państwa, determinanty oraz czynniki napędzające jego nie-
przejrzysty system polityczny. Trudności te stanowią nie tylko efekt ce-
lowych zamierzeń „zaciemniających” ze strony irańskich elit, które wolą
pozostać niezrozumiałe, ale są też rezultatem prawdziwie bizantyjskiej 
złożoności irańskiej polityki. Kompleksowość ta, czy też „chaos kontrolo-
wany”, jest faktycznym wytworem systemu politycznego, którego racjo-
nalność co jakiś czas wymyka się praktykom.

Niezależnie od determinacji irańskich polityków, chcących uwypuklić
jakościową odmienność swoich działań i koncepcji, można dostrzec wiele 
ciągłości łączących ich z poprzednikami – jest ich dużo więcej, niż wyni-
kałoby z pobieżnej analizy. Pozytywnym przykładem ciągłości politycznej 
jest kontynuacja programu nuklearnego – Republika Islamska wskazuje 
jego legitymację poprzez odwoływanie się do wcześniejszego przyjęcia 
tego programu przez monarchię, którą obaliła. Ciągłość jednak znacznie
wykracza poza celowe i świadome nawiązania. Republika Islamska ma 
bowiem taki sam bagaż geopolityczny i historyczny jak jej poprzedni-
czka. To właśnie te dwa elementy – geograa i historia – stanowią punkt 
wyjściowy kształtujący irańską politykę zagraniczną i bezpieczeństwa.

Uwarunkowania geograczne zdają się oczywiste. Jak stwierdził swe-
go czasu jeden z wybitnych amerykańskich analityków, znaczenie Iranu 
wynika z faktu, że państwo to zajmuje „naczelne miejsce” – nie tylko 
jako dominująca siła w Zatoce Perskiej, będącej krytycznym kanałem 
tranzytowym dla większości surowców energetycznych świata, ale tak-
że jako łącznik pomiędzy regionami, w tym bogatym w surowce ener-
getyczne wybrzeżem nadkaspijskim i Azją Środkową, a także pomiędzy 
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8 Słowo wstępne

Azją Południową i traktowanym szeroko Bliskim Wschodem. Geogra a
i związana z nią polityka została w decydujący sposób ukształtowana
poprzez doświadczenia historyczne i będący jej owocem bagaż.

Z perspektywy historycznej państwa, które dominowały nad Wyżyną 
Irańską, rozciągały swoje wpływy na bogate i żyzne równiny Mezopotamii 
i Azji Środkowej. Aż do XVIII wieku projekcja siły Iranu oraz analizy bez-
pieczeństwa odnosiły się do osi wschodnio-zachodniej – z jednej stro-
ny była to potęga osmańska, z drugiej – indyjskie imperium Wielkich 
Mogołów. Jednak wraz z pojawieniem się mocarstw europejskich oś ta 
przybrała charakter północno-południowy. Za sprawą ekspansji rosyj-
skiej na północy oraz brytyjskiej w Indiach zasięg irańskiego imperium 
oraz jego zdolność oddziaływania, co tworzyło tak zwany „świat per-
ski”, były systematycznie ograniczane i powstrzymywane. Przez więk-
szość dwóch ostatnich stuleci Iran tworzył krytyczną „strefę graniczną” 
pomiędzy rywalizującymi mocarstwami – Rosją (a później Związkiem 
Sowieckim) i Wielką Brytanią, a następnie Stanami Zjednoczonymi, któ-
re z czasem przystąpiły do walki o wpływy i kontrolę polityczną. Takie,
a nie inne realia geopolityczne systematycznie ograniczały zdolność 
Iranu do manewru w regionie. Miały one również niebagatelny wpływ 
na percepcję irańskich decydentów politycznych, którzy począwszy
od XIX wieku próbowali zrzucić z siebie imperialne jarzmo i odzyskać 
regionalną pozycję. 

Dopiero zmiana w dwubiegunowych realiach geopolitycznych da-
ła Iranowi nowe nadzieje i szansę na zrealizowanie marzeń o powro-
cie do złotej epoki. Upadek Związku Sowieckiego w 1991 roku otworzył
region Azji Środkowej i Kaukazu Południowego na nową „Wielką Grę”,
w której Iran stał się aktywnym, a nie biernym, uczestnikiem. Osławiona 
„Globalna Wojna z Terrorem”, najpierw uruchomiona w Afganistanie
w 2001 roku, a następnie w Iraku w 2003 roku, w znaczącym stopniu 
wpłynęła na regionalną architekturę sił. Na dwóch osiach, to jest pół-
noc-południe i wschód-zachód, Iran był w stanie wykorzystać odwrót
tradycyjnych struktur siły i zająć tam pozycję, która nie miała sobie rów-
nych od XVIII wieku. Republika Islamska, w nie mniejszym stopniu niż 
poprzedzające ją monarchie, liczyła na utrzymanie swoich wpływów
w regionie. Bez wątpienia „imperialna spuścizna” stanowi ważny element 
myślenia irańskich decydentów, zarówno prześladując, jak i inspirując 
ich ambicje.

Ali M. Ansari
University of St Andrews

W

Gdyby chcieć wskazać jednego z najważniejszych aktorów na Bliskim 
Wschodzie, a jednocześnie jedno z najsłabiej opisanych państw regionu
– przynajmniej w polskiej literaturze z zakresu nauk politycznych i sto-
sunków międzynarodowych – byłaby to bez wątpienia Republika 
Islamska. Trudno bowiem nie dostrzec, że Iran to współcześnie jeden
z czołowych demiurgów w regionie, i to mimo przeszło 30 lat między-
narodowych sankcji, wzmocnionych w ostatniej dekadzie, co stanowiło 
odpowiedź na kontrowersyjny program nuklearny tego państwa. Efektem 
napięć i kryzysów było zawarcie w 2015 roku porozumienia (JCPOA)
pomiędzy Iranem i tak zwaną grupą P5+1, a więc Stanami Zjednoczonymi,
Rosją, Chinami, Francją, Wielką Brytanią oraz pozostającymi poza Radą
Bezpieczeństwa ONZ Niemcami.

Oczekiwano, że porozumienie P5+1 otworzy nowy rozdział w relacjach 
Iranu ze światem. Państwo to miało powrócić na łono „społeczności mię-
dzynarodowej”, a ta – zainwestować w gospodarkę Iranu. Tak się jednak 
nie stało. Iran, z jednej strony, zawiesił najbardziej niepokojące elementy 
swojego programu jądrowego, zgodnie z umową, ale z drugiej – zwiększył
swoją aktywność w regionie, przede wszystkim w Syrii. Doprowadziło 
to ostatecznie do ponownego zwiększenia napięcia, a w 2018 roku
do jednostronnego wycofania się Stanów Zjednoczonych z JCPOA (Joint 
Comprehensive Plan of Action). Według prezydenta Donalda Trumpa poro-
zumienie z Iranem jest dla Zachodu niekorzystne – pozwala Teheranowi 
kontynuować swoje ekspansywne, zdaniem Amerykanów, działania w re-
gionie, a także w dalszym ciągu rozwijać program rakiet balistycznych. 
Decyzja Amerykanów uzmysławia Iranowi, że Waszyngton będzie prowa-
dzić politykę presji wymierzonej w to państwo. Jednak z racji na względnie 
ograniczony potencjał gospodarczy i polityczny, co przejawia się niewielką
liczbą państw przyjaznych Iranowi, przeciwdziałanie amerykańskiej polity-
ce będzie niezwykle trudne.
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Chociaż obecnie porozumienie JCPOA nadal istnieje, w formie umo-
wy pomiędzy Iranem i P4+1, to zarówno przyszłość jego, jak i samej 
Republiki Islamskiej pozostaje wielką niewiadomą. Inwestycje, na które 
liczył prezydent Iranu  Hasan  Rouhani nie napłynęły – on sam musi oba-
wiać się o swoją polityczną przyszłość, podobnie jak obóz reformistów, 
dla których problemy z JCPOA to gigantyczna klęska ich koncepcji poli-
tycznej. Niektórzy irańscy komentatorzy i politycy z kręgów konserwa-
tywnych już zapowiedzieli szybki powrót do wzbogacania uranu, a także 
zwiększenia liczby wirówek. Wątpliwości wokół Iranu jest więcej – naj-
wyższy przywódca ma już swoje lata i przesilenie polityczne związane
z walką o władzę po jego nieuchronnym odejściu jest jedynie kwestią 
czasu. Przyszłość syryjskiego prezydenta  Baszszara al-Asada i pozycja 
Iranu w Syrii również daleka jest od poznania, szczególnie jeśli weźmie 
się pod uwagę dynamikę relacji rosyjsko-izraelskich. Pewne pęknięcia
w relacjach na linii Moskwa– Teheran już można dostrzec.

Co więcej, decyzja prezydenta  Trumpa stanowiła poważny cios wy-
mierzony w gospodarkę Iranu, która w 2018 roku zatrzęsła się w posa-
dach – największy kryzys ekonomiczny od czasów prezydenta  Mahmuda 
Ahmadineżada stał się faktem. Próba gospodarczego zbliżenia się Iranu 
do Azji, którą w grudniu 2016 roku podjął rozmawiający z przedstawi-
cielami Chin, Indii i Japonii minister spraw zagranicznych  Mohammad 
Dżawad Zarif, jak na razie, nie przyniosła oczekiwanych korzyści, chociaż 
Iran zwiększył dzięki JCPOA eksport ropy na owej na tamtejsze rynki.
Od końca 2017 roku musi on borykać się z narastającymi niepokojami spo-
łecznymi, które w nadchodzącej przyszłości raczej ulegną intensy kacji.

Na rychłą poprawę raczej się nie zapowiada – irański rząd nie ma po-
mysłu, jak rozwiązać problemy makroenomiczne, strukturalne, a różne 
państwa – nie tylko Stany Zjednoczone, ale także Izrael, Arabia Saudyjska 
i Zjednoczone Emiraty Arabskie – liczą, że kryzys gospodarczy doprowa-
dzi do ostatecznego upadku Republiki Islamskiej. Tego z kolei boją się 
sami Irańczycy – nawet jeśli nie popierają rządów religijnych, to mają 
świadomość, że ich kraj może stoczyć się w przepaść i stać się drugą Syrią 
– pogrążoną w wojnie domowej i przemocy, na czym skorzystają jedynie
obce mocarstwa. Do tego dochodzą inne wyzwania, przed którymi stoi 
Republika Islamska, w tym przede wszystkim narastający kryzys wodny. 
Bez wątpienia stanowić on będzie jeden z głównych wątków analiz na te-
mat Iranu w nadchodzących latach.

Jakie są jednak aspiracje Iranu? Co chce osiągnąć Republika Islamska 
w regionie? Jakie są wyzwania, szanse i oczekiwania? Skąd wynika czę-
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sto diametralnie odmienna ocena zasadniczych kwestii pomiędzy irański-
mi decydentami a Zachodem? Próba odpowiedzi na przynajmniej część
z tych pytań stanowi aspirację niniejszej książki. W tym celu zebrano gru-
pę wybitnych ekspertów do spraw Iranu, których następnie poproszono, 
by zmierzyli się z najbardziej palącymi tematami. Wśród osób publiku-
jących swoje artykuły na niniejszych łamach są autorzy z wielu państw,
w tym także z Iranu, co ma pozwolić zaprezentować irański punkt widze-
nia. Nie ma wątpliwości, że niektóre opinie i interpretacje faktów mogą
wydawać się kontrowersyjne, ale taki był naczelny cel pracy – przedsta-
wić świat i jego dynamikę z perspektywy Islamskiej Republiki Iranu.

By ułatwić Czytelnikowi lekturę, zastosowano tłumaczenie tytułów
prac w językach obcych (z wyjątkiem angielskiego) – dotyczy to szcze-
gólnie tytułów, zarówno opracowań naukowych, jak i artykułów praso-
wych, w języku perskim. W tym celu posłużono się uproszczoną trans-
literacją i transkrypcją języka perskiego. Za ten element książki pragnę
podziękować Jakubowi Gajdzie.

***

Książka nie powstałaby bez cennych, często krytycznych wskazó-
wek uznanych badaczy, którzy merytorycznie wspierali prace na kolej-
nych etapach redakcyjnych. Słowa podziękowania kieruję do Pani prof. 
dr hab. Justyny Zając (Uniwersytet Warszawski), Pana prof. dr. hab.
Andrzeja Makowskiego (Akademia Marynarki Wojennej im. Boha-
terów Westerplae w Gdyni), Pana prof. dr. hab. Daniela Boćkow-
skiego (Uniwersytet w Białymstoku), Pana prof. dr. hab. Ryszarda Mach-
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(Uniwersytet Gdański), Pana dr. Michała Słowikowskiego (Uniwersytet 
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Wprowadzenie

Od samego początku rewolucji islamskiej, a następnie zwycięstwa
jej twórców, przywódcy Islamskiej Republiki Iranu mieli świadomość
znaczenia relacji cywilno-wojskowych. Wiele lat temu w tym pań-
stwie, wówczas w relatywnie młodej republice, przeprowadzono de-
batę na temat owej kwestii. W jednym z opiniotwórczych dzienników 
zamieszczono wówczas artykuł pod tytułem Rząd wojskowych w Iranie
to dziecinne marzenie. Czy jest tak faktycznie? Można się zastanawiać, czy 
wizja rządu wojskowego jest aż tak niewyobrażalna – zwłaszcza biorąc
pod uwagę dramatyczne wydarzenia, jakich Iran doświadczył w ostatnim 
czasie, zarówno na płaszczyźnie wewnętrznej, jak i międzynarodowej. 
W ostatnich kilkunastu latach znaczącemu wzrostowi uległ polityczny 
i gospodarczy wpływ niektórych elementów szerokiego i wielopozio-
mowego wojska. Doszło także do zwiększenia napięć pomiędzy rządem
a strukturami wojska. Niestabilne środowisko międzynarodowe oraz pre-
sja ze strony innych potęg, z którą Republika Islamska musi sobie radzić, 
dała wojskowemu establishmentowi nadnaturalną siłę w zakresie kształ-
towania i realizowania polityki bezpieczeństwa. Problemy społeczno-
-gospodarcze Iranu przyczyniły się do nieoczekiwanego wybuchu pro-
testów w grudniu 2017 i styczniu 2018 roku. Zaalarmowało to zarówno
rząd, jak i struktury wojskowe. Niniejszy artykuł, będący elementem 
większego projektu na temat relacji cywilno-wojskowych w Iranie, ma
na celu przedstawienie krótkiej i zwięzłej historii irańskich stosunków
cywilno-wojskowych, a dokładniej ewolucji relacji między wojskiem i pro-
cesem politycznym w Islamskiej Republice Iranu w latach 1979–2018.

Relacje cywilno-wojskowe odnoszą się do interakcji pomiędzy struktu-
rami wojska i rządzącym systemem politycznym. Ich dynamika i charakter



 Ahmed Salah Hashim 

S. Rajaratnam School of International Studies – Singapur
Nanyang Technological University – Singapur

„R   I   ” 
R 
 I R I

Wprowadzenie

Od samego początku rewolucji islamskiej, a następnie zwycięstwa
jej twórców, przywódcy Islamskiej Republiki Iranu mieli świadomość 
znaczenia relacji cywilno-wojskowych. Wiele lat temu w tym pań-
stwie, wówczas w relatywnie młodej republice, przeprowadzono de-
batę na temat owej kwestii. W jednym z opiniotwórczych dzienników 
zamieszczono wówczas artykuł pod tytułem Rząd wojskowych w Iranie
to dziecinne marzenie. Czy jest tak faktycznie? Można się zastanawiać, czy 
wizja rządu wojskowego jest aż tak niewyobrażalna – zwłaszcza biorąc
pod uwagę dramatyczne wydarzenia, jakich Iran doświadczył w ostatnim 
czasie, zarówno na płaszczyźnie wewnętrznej, jak i międzynarodowej. 
W ostatnich kilkunastu latach znaczącemu wzrostowi uległ polityczny 
i gospodarczy wpływ niektórych elementów szerokiego i wielopozio-
mowego wojska. Doszło także do zwiększenia napięć pomiędzy rządem
a strukturami wojska. Niestabilne środowisko międzynarodowe oraz pre-
sja ze strony innych potęg, z którą Republika Islamska musi sobie radzić, 
dała wojskowemu establishmentowi nadnaturalną siłę w zakresie kształ-
towania i realizowania polityki bezpieczeństwa. Problemy społeczno-
-gospodarcze Iranu przyczyniły się do nieoczekiwanego wybuchu pro-
testów w grudniu 2017 i styczniu 2018 roku. Zaalarmowało to zarówno
rząd, jak i struktury wojskowe. Niniejszy artykuł, będący elementem 
większego projektu na temat relacji cywilno-wojskowych w Iranie, ma
na celu przedstawienie krótkiej i zwięzłej historii irańskich stosunków
cywilno-wojskowych, a dokładniej ewolucji relacji między wojskiem i pro-
cesem politycznym w Islamskiej Republice Iranu w latach 1979–2018.

Relacje cywilno-wojskowe odnoszą się do interakcji pomiędzy struktu-
rami wojska i rządzącym systemem politycznym. Ich dynamika i charakter

http://dx.doi.org/10.18778/8142-451-6.03



16 Ahmed Salah Hashim

stanowią trwały problem polityczny. Państwa i ich przywódcy two-
rzą siły zbrojne, by chroniły one ich oraz obywateli – zarówno przed 
wrogami zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi. Jednocześnie państwa
muszą funkcjonować z obawą przed instrumentami przemocy, które sa-
me stworzyły i na które przeznaczają duże środki  nansowe. Wojsko mo-
że stać się zagrożeniem dla państwa i jego władzy – niezależnie od syste-
mu politycznego w danym państwie.

Wielu badaczy poświęca dużo energii na studia dotyczące Iranu. 
Historycy, politolodzy i socjologowie wykorzystują swoją wiedzę, by cho-
ciaż w części zrozumieć logikę kierującą monarchią   Pahlawich, przełomo-
wą rewolucję irańską 1979 roku i oczywiście kierunek działań Islamskiej 
Republiki Iranu. Pomimo tego kwestia roli, jaką siły zbrojne odgrywają
w irańskiej polityce, pozostawała praktycznie niezbadana – szczególnie, 
jeśli porówna się ją z ogromem dorobku ostatnich sześciu dekad w zakresie 
badania relacji cywilno-wojskowych w państwach Globalnego Południa,
na które składają się liczne i często odmienne przykłady, takie jak Argen-
tyna czy Zimbabwe. 

Iran nigdy nie doświadczył interwencji czy też bezpośrednich rządów 
wojskowych, co po II wojnie światowej występowało w wielu państwach 
rozwijających się. Pozostaje on w jaskrawym kontraście ze swoimi sąsia-
dami – Turcją, Pakistanem i Irakiem, gdzie establishment wojskowy co 
jakiś czas interweniował, często krwawo, w proces polityczny. Dyskusja 
na temat roli wojska w rewolucji islamskiej, a właściwie jej braku, jest 
zauważalna1. Niewielu badaczy dostrzegło jednak konieczność odnie-
sienia się do socjopolitycznej roli irańskiego wojska w czasie rewolucji.
To niezwykła sprawa, biorąc pod uwagę fakt, że siły zbrojne ancien régime
– to, co zrobiły, i to, czego nie zrobiły – były kluczowym elementem re-
wolucji i jej ostatecznego rozstrzygnięcia.  Lenin, będący archetypem
rewolucji, powiedział, że „żadna rewolucja ludowa nie może triumfować 
bez pomocy części wojska, na barkach którego trwa stary reżim”2. 

W owych rewolucyjnych relacjach, a nawet w polityce wewnętrznej, 
charakteryzującej się takimi zawirowaniami, jak wojna czy walki frak-
cyjne, wojsko odgrywa rolę kluczową – być może często faktycznie jest 
decydującą siłą, wpływającą na rozstrzygnięcie procesu politycznego. 

1  Ciekawa analiza relacji cywilno-wojskowych podczas irańskiej rewolucji znajduje się 
w: S.A. Arjomand,  e Turban for the Crown:  e Islamic Revolution in Iran, Oxford Uni-
versity Press, New York 1988, s. 119–128.

2  Cyt. za: A.J. Joes, From the Barrel of a Gun: Armies and Revolution, Pergamon-Brassey’s, 
McLean, VA 1986, s. xi.
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Politolog, ekspert w dziedzinie polityki wojskowej Ameryki Łacińskiej, 
Alfred Stepan zauważył w swej analizie brazylijskiego wojska, że reakcja 
żołnierzy na konikt w podzielonym społeczeństwie „w dużym stopniu
daje odpowiedź na pytanie, kto ostatecznie wygra, a kto przegra, kto ma 
władzę, a kto nie”3. Takie stwierdzenie jest prawdziwe także w odniesieniu 
do Iranu – niezależnie czy w czasach imperialnych, czy republikańskich. 
Co więcej, nawet podczas okresu „normalności” i relatywnie krótkich rzą-
dów dynastii  Pahlawich, a także Republiki Islamskiej wojsko odgrywało 
nadrzędną rolę w procesach politycznych i społeczno-gospodarczych.

Tło historyczne

Iran to starożytne państwo z godnymi szacunku tradycjami wojsko-
wymi, sięgającymi wielu stuleci4. W pierwszym okresie, od czasów sta-
rożytnych (przedmuzułmańskich) do pierwszych nowożytnych dynastii 
islamskich, irańskie relacje cywilno-wojskowe były poddawane wpły-
wom różnych kultur militarnych, a rozróżnienie pomiędzy sferą cywilną
i wojskową – zatarte. Książęta lub członkowie arystokracji, będący blisko 
monarchii, często otrzymywali oddziały wojskowe, którymi mogli dowo-
dzić. Wodzowie plemienni natomiast dowodzili regionalnymi lub lokal-
nymi siłami, które równie często okazywały się zarówno zagrożeniem, 
jak i wsparciem dla monarchii. Owi prowincjonalni przywódcy skupiali
w swoich rękach sporą siłę militarną, która nierzadko miała znaczny 
wpływ na polityczną stabilność centrum – stolicy. 

W starożytności, kiedy to władca był naczelnym dowódcą wojska,
kontrola operacyjna często znajdowała się w rękach wysokiego rangą
o cera (Iransepahbad), który pełnił także funkcję ministra wojny i naj-
ważniejszego dyplomaty, mogącego w imieniu monarchy negocjować
porozumienia pokojowe. Ocer ten, członek arystokracji czy nawet ro-
dziny królewskiej, składał sprawozdania bezpośrednio przed władzą.
Ze względu na swoją pozycję znajdował się w wąskim kręgu królewskich 
doradców. Mając świadomość zagrożeń, jakie powstają, gdy zbyt wiele
władzy wojskowej znajduje się w rękach jednego ocera, jeden z monar-
chów zdecentralizował struktury wojskowe i zdywersy kował dowód-
ców, z których każdy dowodził jednym korpusem – na północy, południu, 
wschodzie i zachodzie. O ile pozwoliło to rozwiązać problem koncentracji

3 A. Stepan, e Military in Politics: Changing Paerns in Brazil, Princeton University Press, 
Princeton, NJ 1971, s. 7. 

4 A. Christensen, L’Iran sous les Sassanides, Ejnar Munksgaard, Copenhagen 1944, s. 130–132. 
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Zatoka Perska to bez wątpienia jeden z najbardziej strategicznych
i istotnych regionów współczesnego świata, nie tylko z perspektywy go-
spodarczej, ale również politycznej i bezpieczeństwa. To także obszar pe-
łen napięć, animozji, a nawet wrogości, wynikających z wielu powodów. 
Irański profesor Hosejn Askari do najważniejszych czynników kształtu-
jących region zaliczył „religijne, sekciarskie, etniczne i plemienne waśnie; 
spory graniczne i o dostęp do wody pitnej, a także o inne cenne surow-
ce naturalne, takie jak ropa na owa i gaz ziemny; polityczna, społeczna 
i gospodarcza dyskryminacja; ekonomiczna niesprawiedliwość; wysokie 
wydatki na zbrojenia; obce interwencje; zwykła chciwość; a szczególnie 
dawne kon ikty, które generują duże o ary ludzkie, straty ekonomiczne 
i pragnienie sprawiedliwości oraz zemsty”1. W tym sensie Zatoka Perska 
ciągle jest mocno osadzona w realistycznym paradygmacie teorii stosun-
ków międzynarodowych, w którym dominują takie elementy, jak siła,
rywalizacja, nieufność i strefy wpływów.
Świadomość niezwykłego znaczenia regionu miały i nadal mają świa-

towe mocarstwa. Jak zauważył polski badacz Bartosz Bojarczyk, „ar-
chitektura bezpieczeństwa Zatoki Perskiej nigdy nie była wolna od ze-
wnętrznej penetracji czy też raczej od dominacji”2. W historii najnowszej 
czyniła to najpierw Wielka Brytania, która pozostawała bezpośrednio za-
angażowana w regionie aż do 1971 roku. Wtedy to Pax Britannica zastą-
pił okres krótkiego bezkrólewia, w którym świat zachodni opierał regio-
nalną równowagę na dwóch prozachodnich  larach – Arabii Saudyjskiej 

1 H. Askari, Con icts in the Persian Gulf. Origins and Evolution, Palgrave Macmillan, 
New York 2013, s. xv. Zob. również: Security in the Persian Gulf: Origins, Obstacles, and 
the Search for Consensus, eds. L.G. Po er, G. Sick, Palgrave Macmillan, New York 2002; 
Sectarian Politics in the Persian Gulf, ed. L.G. Po er, Oxford University Press, Oxford
–New York 2014.

2  B. Bojarczyk, Geopolitics of the Persian Gulf Region, „TEKA Komisji Politologii i Sto-
sunków Międzynarodowych”, t. VII, 2013, s. 91.
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oraz Iranie3. Chociaż ówczesna architektura bezpieczeństwa uległa
w kolejnych latach zmianie, szczególnie w wyniku rewolucji islamskiej 
w Iranie w 1979 roku, pewne elementy pozostają niezmienne i do tej po-
ry kształtują charakter Pax Americana, bardzo wyraźny od 1991 roku4. 
Oprócz utrzymania dalszego zainteresowania politycznego, gospodar-
czego i militarnego Stanów Zjednoczonych na obszarze Zatoki Perskiej,
do niezmiennego elementu zaliczyć można politykę Iranu, którego po-
łożenie geogra czne jest niezwykle korzystne. Kraj ten położony jest 
na skrzyżowaniu istotnych regionów, takich jak Europa, Kaukaz, Azja 
Środkowa, a także Bliski Wschód, co wiele wieków temu pozwoliło po-
wstać, a następnie rozwinąć się takim miastom jak Tebriz, które dzię-
ki temu „w różnych okresach kilkukrotnie stawało się stolicą rozległe-
go terytorium, które czasem obejmowało nie tylko Iran, ale także ziemie 
poza nim”5. Persja, istotny fragment starożytnego Jedwabnego Szlaku, 
stworzyła tak prężne ośrodki jak Persepolis, a przede wszystkim Isfahan
– uznawany przez UNESCO za ówcześnie „jedno z najważniejszych miast
Azji Środkowej”, które z czasem stało się znane jako „połowa świata”6. 

Dzisiejsze położenie na mapie świata wzmacnia polityczną i gospo-
darczą pozycję Iranu, bo państwo to niezmiennie znajduje się na skrzy-
żowaniu istotnych szlaków handlowych (w tym projektowanego nowe-
go Jedwabnego Szlaku), dzięki czemu może występować nie tylko jako 
punkt tranzytowy, łącznik, ale również jako pośrednik – chociażby w re-
lacjach handlowych państw Zatoki Perskiej z Azją Środkową czy Chin
z państwami Bliskiego Wschodu. Co więcej, położenie to zapewnia 
Iranowi dostęp do strategicznie istotnych surowców naturalnych, w tym 
energetycznych, co jednak w przeszłości potęgowało zainteresowanie 
mocarstw, by kontrolować to państwo i uniemożliwiać mu samodzielność 
(wystarczy wspomnieć brytyjsko-sowiecką agresję na Iran w 1941 roku 
czy obalenie premiera  Mossadegha w 1953 roku). Nic więc dziwnego, że 
Iran stanowi jedno z najważniejszych a być może nawet najważniejszy 
środek siły w regionie, tworząc razem z Irakiem i Arabią Saudyjską coś, 
co Bartosz Bojarczyk określił „trójkątem współpracy i rywalizacji”7.

3 A. Adib-Moghaddam,  e International Politics of the Persian Gulf: A Cultural Genealogy, 
Routledge, London–New York 2006, s. 14.

4 Zob. więcej: S.M. Wright,  e United States and Persian Gulf Security:  e Foundations
of the War on Terror, Ithaca Press, Reading 2007.

5 W.B. Fisher,  e Cambridge History of Iran, Cambridge University Press, Cambridge 1968, 
s. 13.

6 Isfahan, United Nations Educational, Scienti c and Cultural Organization, www.en.
unesco.org/silkroad/content/isfahan [dostęp 17 kwietnia 2017 r.].

7 B. Bojarczyk, op. cit., s. 82.
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Szczególną rolę dla Iranu odgrywa Zatoka Perska, będąca swoistym
mare nostrum8. Takie stwierdzenie wcale nie jest przesadzone i potwier-
dzają je wypowiedzi irańskich ekspertów. Przykładowo, profesor Dawud
Bawand z teherańskiego Uniwersytetu Emam Sadeq przyznał, że „posia-
danie dominującej pozycji w Zatoce Perskiej to dla Iranu stan natural-
ny”9. Z kolei minister spraw zagranicznych Iranu (1981–1997)  Ali Akbar 
 Welajati stwierdził swego czasu otwarcie, że „naszą najbardziej strate-
giczną granicą jest południe, Zatoka Perska, cieśnina Ormuz i Morze 
Omańskie – nie możemy pozostać bierni wobec rozwoju sytuacji w tym
rejonie”10. Wieloletni irański dyplomata i urzędnik państwowy  Mahmud 
Waezi wskazał trzy zasadnicze przyczyny takiego stanu z perspektywy 
swojej ojczyzny. Po pierwsze, zwrócił uwagę na geostrategiczne znacze-
nie, koncentrujące uwagę mocarstw. Po drugie, słusznie zaliczył tu ele-
ment surowcowy, a także – jako trzeci element – znaczenie Zatoki Perskiej 
z perspektywy bezpieczeństwa, i to nie tylko regionalnego, ale również
światowego11. Nie dziwi zatem, że każdy kolejny irański decydent, nie-
zależnie czy w czasach szacha, czy po rewolucji islamskiej 1979 roku,
równie dużą wagę przykłada do Zatoki Perskiej. W rezultacie w odnie-
sieniu do arabskich państw Zatoki, jak uważa Christine Marshall, cho-
ciaż zmieniał się charakter tej polityki (prymat czynników narodowych
do 1979 roku, zastąpionych później motywacjami ideologiczno-religijny-
mi w latach 1979–1989 i powrót do motywacji narodowych w później-
szym okresie), nie odbiega ona obecnie znacząco od tej z czasów szacha12.

Stan ten jest zrozumiały, bo w praktyce Zatoka Perska stanowi obszar 
kluczowy z perspektywy polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Iranu, 
generujący zarówno szanse, jak i zagrożenia. Dostęp do Zatoki Perskiej 
daje mu szansę na eksport surowców i produktów, ale także na posze-
rzanie strefy wpływów (gospodarczych, politycznych i kulturalnych)
na obszarze Bliskiego Wschodu (to jest poza Zatoką Perską). Jednocześnie 
obszar ten może stwarzać istotne zagrożenia, co wynika z geogra cznej 

8 Mare nostrum (łac. „nasze morze”) – określenie stworzone w starożytnym Rzymie
w odniesieniu do Morza Śródziemnego.

9 C. Marshall, Iran’s Persian Gulf Policy: From Khomeini to Khatami, Routledge, London
–New York 2003, s. 4.

10 A. Hashim, e Crisis of the Iranian State. Domestic, Foreign and Security Policies in Post-
Khomeini Iran, Oxford University Press, New York 1995, s. 53.

11 M. Vaezi, e Role of the New Iraq and Neighboring Countries in the Stability and Secu-
rity of the Persian Gulf, „Iranian Review of Foreign Affairs”, Vol. 1, No. 2, 2010, s. 18–19.

12 C. Marshall, op. cit., s. 3. Dla porównania: P. Osiewicz, e Iranian Foreign Policy
in the Persian Gulf Region under the Rule of President Hassan Rouhani: Continuity
or Change, „Przegląd Strategiczny”, nr 7, 2014, s. 250–258.




