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W roku 2008, ponad pól wieku po obaleniu przez siły zewnętrzne rządu premiera 

Mohammada Mosaddeqa, po prawie trzydziestu latach po rewolucji 1979 roku w kolejnym 

roku nowej prezydentury w Iranie, możemy podjąć próbę uzupełnienia naszego spojrzenia 

z perspektywy europejskiej lub atlantycko-europejskiej o spojrzenie z perspektywy irańskiej. 

 

10 stwierdzeń dyskutowanych podczas panelu:  

Przygotowanie do rozmowy o zaangażowaniu lub nie Iranu w interakcje można zacząć od 

odpowiedzenia sobie TAK lub NIE co do prawdziwości poniższych ocen. 

 

1.  Iran chce takiej pozycji i roli w regionie, w jakiej zawsze do roku 1979 widziały go USA. 

TAK/NIE 

 

2. W roku 2007 najbardziej osłabła w regionie pozycja największego alianta USA – 

Pakistanu, a najbardziej wzrosła pozycja kraju określanego przez USA jako cześć osi zła – 

Iranu. 

TAK/NIE 

 

3. Jednym z zagrożeń dla Polski, potrzebującej instalacji rakiet tarczy USA, są ataki 

rakietowe z Iranu. 

TAK/NIE 

 

4. Polska rozwija relacje z Arabią Saudyjską (wizyta królewska w roku 2007 i promowanie 

inwestowania w Polsce), a kraj ten nie jest prezentowany jako opoka najbardziej 

niebezpiecznej frakcji Islamu – wahabizmu. Jako najgroźniejszy kraj regionu prezentowany 

jest Iran. 

TAK/NIE 

 

5. Nikt nie skorzystał na interwencji USA w Afganistanie i Iraku bardziej niż Iran. 

TAK/NIE 

 

6. Osiem lat prezydentury w Iranie duchownego i intelektualisty Mohammada Chatamiego 

zostało zmarnowane przez Zachód, gdyż nie podjęto działań służących budowaniu relacji 

z Iranem. 

TAK/NIE 
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7. Żaden kraj w regionie (oprócz Izraela) nie posiada większej niż Iran praktyki w stosowaniu 

instrumentu demokratycznych wyborów parlamentarnych. 

TAK/NIE 

 

8. Podział wpływów regionalnych pomiędzy Teheran i Izrael zapewni regionowi stały pokój. 

TAK/NIE 

 

9. W zamachach terrorystycznych ostatnich lat w Europie i USA żaden terrorysta nie był 

Irańczykiem, prawie wszyscy byli Arabami, w większości z Arabii Saudyjskiej. Przypadek? 

TAK/NIE 

 

10. Rok 1979 nie był w relacjach Iranu z USA otwarciem, ale zamknięciem etapu, który 

zaczął się w 1953 roku obaleniem przez USA rządu Mohammada Mosaddeqa. 

TAK/NIE 

 

7 cytatów, wybranych z różnych okresów i źródeł, dotyczących oceny Iranu: 

 

1. W Davos, 30 stycznia 2008 roku, miał miejsce panel dyskusyjny „Understanding Iran’s 

Foreign Policy”. Udział wzięli m.in. irański minister spraw Zagranicznych Manucher Mottaki 

i doradca prezydenta Iranu Samar Haszemi. W dyskusji poprzez moderatora wziął też udział  

amerykański ambasador Zalmaj Chalilzade, którego udział i wystąpienie zostały określone 

przez władze USA jako „unauthorised”. 

 

2. 16 marca 2006 roku Hugh Barnes, dyrektor Centrum Demokracja i Konflikt przy Centrum 

Polityki Zagranicznej, powiedział: „Zachód nie umie zaangażować skutecznie Iranu w dialog, 

z uwagi na brak zrozumienia struktury irańskiego reżimu i podłoża niedawnych zmian 

politycznych. Dyplomatyczny kryzys wzniecony irańskim programem nuklearnym 

skoncentrował uwagę na ocenie równowagi sil w samej Islamskiej Republice. Niektórzy 

analitycy twierdzą, że Iran jest podzielony na reformatorów i konserwatystów – to jest wielkie 

uproszczenie”. 

 

3. 9 maja 2007 roku Patrick Clawson, na spotkaniu w Centrum Stosunków 

Międzynarodowych w Warszawie, powiedział: „Ambicje Iranu, wykraczające poza region 
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Bliskiego Wschodu, mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski”; „W interesie 

Polski nie leży, aby Iran powiększał swe wpływy w bogatym w ropę naftowa regionie 

Bliskiego Wschodu”. 

 

4. 9 maja 2007 roku Radosław Sikorski, na spotkaniu z Patrickiem Clawsonem (jak 

w punkcie nr 3), powiedział: „Polska, sprzeciwiając się ambicjom nuklearnym Iranu, 

dostrzega jednak bardziej doniosłe zagrożenia dla własnego bezpieczeństwa”. 

 

5. 24 lutego 1993 roku dyrektor CIA James Woolsey powiedział: „Iran ma ciągle 8 do 10 lat 

do produkowania swej własnej broni nuklearnej, ale z pomocą z zewnątrz może to się stać 

wcześniej”. 

 

6. W lutym 1992 roku raport Izby Reprezentantów USA wskazał, że 2 lub 3 głowice 

nuklearne w Iranie będą operacyjne pomiędzy lutym a kwietniem 1992 roku 

 

7. 21 października 1998 roku generał Anthony Zinni powiedział: „Iran może być zdolny do 

produkcji broni nuklearnej w ciągu 5 lat”. 

 

Iran jest przedstawiany jako zacofana i fanatycznie fundamentalistyczna tyrania. Jako efekt 

stałego powtarzania takich stwierdzeń większość ludzi w Europie uważa taka ocenę za trafną 

i oddającą stan rzeczywisty. Jaka jest rzeczywistość? 

 

Co z tym Iranem? 

Czy my w Polsce mamy się bać Iranu i czemu nas się straszy Iranem? 

 

 

Najważniejsze punkty wskazane w dyskusji: 

 

1.  Relacje Iranu i Polski są niesymetryczne. Polacy postrzegają Iran bardziej ogólnie, 

niż Irańczycy Polskę. Wydaje się jednak, że wzajemna niewiedza o rzeczywistym obrazie 

krajów jest w obu państwach jednakowo bardzo duża. 

 

2.  Okresy pewnej bliskości Polaków i Irańczyków, jak i obu krajów (tj. głównie w okresie 

1942-1945, kiedy w Iranie znalazła się z duża społeczność polskiego wychodźstwa 
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wojennego, oraz w okresie stosunkowo znaczących relacji gospodarczych w latach 70. 

i w pierwszej połowie lat 80. XX w.), nie przerodziły się w trwałe związki. Nie utworzono 

trwałych instrumentów organizacyjnych, relacji międzyludzkich lub gospodarczych. Wydaje 

się, iż takie instytucje, jak izby gospodarcze, towarzystwa przyjaźni itp., miałyby szanse 

funkcjonowania w dużym stopniu niezależnie od zmian sceny politycznej. 

 

3.  Nabywanie wiedzy o regionie Azji, w tym i o Iranie, możemy ocenić jako swoją 

powinność. Powinność w tym sensie, iż zwiększanie tej wiedzy może poszerzyć perspektywy 

oceny przez Polaków relacji interregionalnych i światowych o punkt widzenia nie tylko 

eurocentryczny i z perspektywy dyskursu euroatlantyckiego, ale też o irańską perspektywę. 

Dzięki temu dokonywane przez nas oceny i przyjmowane konkluzje dotyczące form 

ewentualnego angażowania się będą opierać się o większą wiedze. Taka wiedza może mieć 

wpływ na jakość polityki. Widzimy realizację tej powinności jako przyczynianie się do 

dalszego kreowania podmiotowości Polski i jej autorskiej koncepcji polityki azjatyckiej. 

 

4. W zgodnej ocenie argument budowania i lokalizacji w Polsce elementów systemu 

antyrakietowego jako zabezpieczenie Polski przed atakiem irańskim jest niewiarygodny. 

 

5.  Podczas spotkania wyrażono zgodną opinie, że wskazywanie w Polsce Iranu jako  

prymitywnego kraju, zamieszkałego przez fanatyków religijnych, jest przedstawianiem 

nieprawdziwego stanu rzeczy. W tym kontekście przywołane zostały w dyskusji i ocenach 

rozwijające się relacje Polski z Arabią Saudyjską. 

 

6. Wydaje się, że niezależnie od ograniczeń polskiej podmiotowości w relacjach 

interregionalych, w tym i w relacjach z Iranem, celowym jest budowanie zaplecza 

dla szybkiego rozwijania relacji z Iranem, szczególnie międzyludzkich oraz gospodarczych, 

przy najbliższych sposobnościach. 

 

7. Wobec coraz liczniejszych przytaczanych podczas spotkania głosów m.in. z USA (Bill 

Richardson, Henry Kissinger, M.K. Badrakumar, Natan Gonzales, George Perkovitch) można 

oczekiwać, że kraj ten w dającej się przewidzieć przyszłości wyjdzie z inicjatywą podjęcia 

bezpośrednich rozmów z Iranem. Pytaniem jest czy i według jakiej agendy Iran taką inicjatyw 

podejmie. Polska mogłaby być gotowa na taką ewentualność z pomysłami, przede wszystkim 

gospodarczymi i energetycznymi, dotyczącymi relacji z Iranem. 
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8.  Dialog międzycywilizacyjny nie może sprowadzać się do rozmowy na tematy religijne, 

dotyczące chrześcijaństwa i islamu. Wskazano celowość dialogu religijnych i świeckich 

intelektualistów irańskich oraz polskich na temat wizji świata XXI wieku.  

 

9. Polska nie ma powodów obawiania się Iranu. Uczestnicy spotkania ocenili, że aktualnie 

obawy takie może mieć Izrael. Izrael nie powinien jednak ze swych uzasadnionych obaw 

czynić aury ponadregionalnej histerii, mającej czasem znamiona ustawiania Europy 

na pozycji zakładnika. W kontekście relacji Iranu z Izraelem, jak i powtarzających się 

wypowiedzi irańskiego prezydenta, kwestionujących historyczność holocaustu, uznano takie 

oceny za absolutnie nieakceptowane. Wychodząc z pozycji własnej dobrej woli dopuszczamy, 

iż takie wypowiedzi wynikają z braku wiedzy, a nie ze złej woli prezydenta Iranu. Fundacja 

Polska-Azja XXI wiek prześle do Ambasady Islamskiej Republiki Iranu w Warszawie dwie 

dokumentalne książki w języku angielskim, przedstawiające – oprócz materiałów tekstowych 

– obszerne dossier fotograficzne i dokumentowe tragedii narodu żydowskiego podczas II 

wojny światowej, z prośbą o przekazanie tychże materiałów do ośrodków prezentujących 

w Iranie oceny w tym przedmiocie.  

  

Wnioski i wskazania dalszych działań własnych: 

 

1. Engaging Iran – wskazanie rozmów z Iranem ma dużą aktualność, ukazuje celowość 

działań wyprzedzających i przygotowawczych dla relacji Polski z Iranem. 

2. Uważamy za celowe i realne zorganizowanie w roku 2009 w Krakowie debaty irańskich 

i polskich intelektualistów religijnych oraz świeckich na temat wizji XXI wieku. 

Podejmujemy działania dla realizacji tego postulatu. 

3. Wobec podkreślanego podczas spotkania braku polskich tłumaczeń literatury regionu Azji 

Południowej i Centralnej, także Iranu, uważamy za celowe podjęcie rozeznania i działań dla 

ustanowienia oficyny wydawniczej, która – poprzez wydawanie tłumaczeń wybranych 

pozycji literatury, m.in. irańskiej – przyczyni się do zwiększenia wiedzy w Polsce o tym 

regionie, tym samym wspierając wyżej wymienione wskazania celowości współkreowania 

polskiej polityki azjatyckiej, w tym autorskiej polityki wobec Iranu.    

 

Marek Moroń 

 


