
Uśpiony kolos 

Mroczny obiekt pożądania 

Nie brak wśród żyjących takich, co pamiętają go jeszcze jako Cesarstwo Persji. 

Kojarzą z kwintesencją orientu, krainą pełną niezwykłego uroku posiadającą swoisty 

niepowtarzalny czar. No i trudno się temu dziwić, bo przecież nawet używane przez nas 

słowa „mag” i „magia” zapożyczyliśmy z tutejszego języka. Iran zawsze mamił swym 

bogactwem. Od starożytności był przedmiotem pożądania Greków, Macedończyków, 

Rzymian, Arabów, Mongołów, Turków, Rosjan, Brytyjczyków, no i oczywiście 

Amerykanów, nikomu jednak nie uległ. Podbity przez Aleksandra Wielkiego zawładnął nim 

bez reszty, co nie pozostało bez związku z przedwczesną śmiercią wodza. Iran nie tylko kusił, 

ale inspirował. W średniowieczu arabscy poeci pisali po persku, na tureckim dworze 

sułtańskim konwersacja na poziomie po prostu wymagała wplecenia kilku zwrotów z tego 

języka. Choć wiele się zmieniło z upływem czasu, Iran nie stracił niczego ze swej 

atrakcyjności.. Nadal przyciąga mocarstwa i uwodzi społeczeństwa sąsiednich państw, gdzie 

jego wpływy stają się równie potężne co niegdyś, przed wiekami, w okresach świetności. Dla 

ościennych prozachodnich monarchii restauracja ta oznaczać może tylko jedno – niechybną 

zagładę. 

Irańskie promieniowanie 

Świadomość tego stanu rzeczy zdaje się być powszechna. Nie jest jednak niczym 

nowym i na dobrą sprawę wszyscy zdążyli się już do niej przyzwyczaić, i to nie tylko na 

Półwyspie Arabskim. Powodów do obaw z tego tytułu nie brakuje z pewnoscią dzierżącemu 

póki co ster władzy w sąsiednim Pakistanie gen. Perveza Musharraf, spora dawka ostrożności 

w tej materii przyda się też zapewne obejmującemu rządy w Turkmenistanie Kurbanguły 

Berdymuchammedowowi, następcy niedawno zmarłego Saparmurada Nijazowa vel 

Turkmenbasza. Namacalną i czytelną przestrogą dla reżymów w regionie jest sytuacja, w 

jakiej znajduje się obecnie Hamid Karzai w Afganistanie, zawdzięczający w dużej mirze swój 

urząd prezydencki amerykańskiej pomocy. Najwyraźniej zbyt długo zwlekał z próbą 

znalezienia wspólnego języka ze wschodnim sąsiadem, nie chcąc przypuszczalnie drażnić 

swych protektorów. Błędu tego próbował uniknąć – nie do końca skutecznie – iracki 

prezydent Dżalal Talabani. Znacznie bardziej operatywny zdaje się tu być premier tego kraju, 

Nuri Kamil al-Maliki, coraz wyraźniej kokietujący Teheran, co poczytać należy za wyraz 

pragmatyzmu, szczególnie na tle niepowodzeń tzw. „misji stabilizacyjnej”. Bodaj 



najpełniejszym świadectwem wpływów, jakie posiada Iran w szerokim pasie rozciągającym 

się od Oceanu Indyjskiego i gór Afganistanu po śródziemnomorskie wybrzeża, były 

wydarzenia z lata 2006 roku w Libanie, gdzie rząd tego państwa sprowadzony został przez 

szejka Hasana Nasrallaha, jednego z liderów popieranego i współfinansowanego z Teheranu 

Hezbollaha, do roli ubezwłasnowolnionych figurantów.  

Wielki restaurator 

Odbudowa silnej lub wręcz hegemonicznej pozycji politycznej Iranu w regionie 

powoli staje się faktem. Proces ten będzie postępował, i de facto trudno dziś wskazać choćby 

jeden czynnik mogący go zatrzymać. Kuriozalnie: drogę do sięgnięcia po status mocarstwowy 

na lokalnej arenie utorował rządowi w Teheranie nie kto inny, niż nominalnie największy 

jego antagonista – Stany Zjednoczone. Co ciekawe, doprawdy trudno dostrzec w tym 

jakiekolwiek elementy przypadkowości, owego nieprzewidzianego splotu wypadków, tak 

często wypaczającego intencje animatorów politycznych działań, nawet terminy „doraźna 

korzyść”, „brak wyobraźni” czy, nazywając rzeczy po imieniu, „krótkowzroczność” i 

„bezmyślność” nie stanowią tu satysfakcjonującego wyjaśnienia, bo też takowego nie ma. 

Niechęć baasistowskiego reżymu w Iraku do wschodniego sąsiada nigdy nie stanowiła 

dla nikogo, choćby pobieżnie obeznanego z sytuacją w regionie, tajemnicy. Po przejęciu 

urzędu prezydenckiego przez Saddama opublikowano broszurę pod wyjątkowo jednoznacznie 

brzmiącym tytułem – Trzy rzeczy, których Bóg nie powinien był stworzyć: Persowie, Żydzi i 

muchy”. Autorem tego wątpliwej jakości „dzieła” był brat matki dyktatora cieszący się 

ogromnymi względami tego ostatniego, traktowany zresztą przezeń niczym ojciec. 

Zwycięstwo rewolucji szyickiej w Iranie ugruntowało tylko tę wrogość. Była ona, co warto 

podkreślić, obustronna: Chomeini otwarcie nawoływał do obalenia Saddama.  

Wzajemna niechęć i nienawiść sięgnęły zenitu, wyczerpując możliwości dalszej 

eskalacji sporu w sferze politycznej. Kontynuować można było go już jedynie militarnie. 

Wybuch konfliktu zbrojnego w 1980 roku miedzy Iranem a Irakiem mógłby posłużyć wręcz 

jako dowód potwierdzający słuszność twierdzenia XIX-wiecznego pruskiego generała Carla 

von Clausewitza, uznającego wojnę za przedłużenie polityki prowadzonej jedynie innymi 

środkami. Rząd w Teheranie próbował eksportować idee rewolucji islamskiej na Arabski 

Wschód, do którego dostępu broniła mu armia iracka. Osiem lat krwawej jatki pochłonęło 

setki tysięcy istnień ludzkich i miliardy dolarów. Monarchie naftowe nad Zatoką Perską 

okazały się niezwykle hojne dla Saddama, w końcu to on stał na czele armii broniącej ich 

bogactw i stylu życia.  



Podpisanie rozejmu zatrzymało strumień gotówki dla reżymu w Bagdadzie. Ceny na 

giełdach naftowych spadły do najniższego poziomu od dekady. Kuwejt blokował kierowany 

przez Irak do pozostałych członków OPEC postulat ograniczenia limitów produkcji, 

konieczny do wydźwignięcia kursu baryłki. Na domiar wszystkiego sprzedawał w 

błyskawicznym tempie surowiec wydobywany z uznawanych w Bagdadzie za irackie złóż, 

które począł eksploatować w czasie wojny, wykorzystując zamieszania. Saddam zachęcony 

bardzo dwuznaczną grą polityczną Białego Domu upomniał się o swoje, a Amerykanie o 

zajęty przez niego Kuwejt.  

Pierwsza wojna w Zatoce wymusiła na Stanach Zjednoczonych podjęcie zabiegów 

dyplomatycznych służących neutralizacji negatywnego odbioru obecności amerykańskich 

żołnierzy w bezpośrednim sąsiedztwie, wprowadzając Iran po latach izolacji na arenę 

międzynarodową. Przygotowanie politycznego gruntu w regionie przed rozpoczęciem jesienią 

2001 roku operacji w Afganistanie, a niespełna półtora roku później – Irackiej Wolności 

ugruntowało ten stan. Obalenie dyktatury baasistowskiej w Iraku wiosną 2003 roku spełniło 

natomiast warunek sine qua non ekspansji irańskich wpływów na Arabskim Wschodzie. 

W opozycji do Zachodu 

Likwidując w dosłownym tego słowa znaczeniu jednego z najbardziej zagorzałych 

wrogów Republiki Islamskiej, obecna administracja waszyngtońska okazała pomoc 

Teheranowi nie tylko w sferze politycznej, zapewniając mu możliwość budowy politycznego 

zaplecza za zachodnią granicą, ale też i ideologicznej. Samo uznanie przez Biały Dom 

Saddama za zbrodniarza, a kierowanego przezeń reżymu za jedno z największych zagrożeń 

dla pokoju na Bliskim Wschodzie nie wymagało nawet oprawy propagandowej, aby 

odbierane było niczym przyznanie się Stanów Zjednoczonych do błędu. Zgodnie z taką 

interpretacją ocena, jaką przeszło ćwierć wieku temu wystawił Saddamowi irański duchowy 

przywódca ajatollah Chomeini, była prawdziwa, a Amerykanie potrzebowali lat, aby to 

zrozumieć. Idąc tym tropem rozumowania: jeśli zatem Amerykanie mylili się w tej sprawie to 

i w pozostałych zapewne błądzą, np. co do konieczności posiadania przez Iran broni 

atomowej czy też wprowadzenia na listę organizacji terrorystycznych Likudu zamiast 

Hamasu.  

Podobne przykłady można mnożyć. Interwencja w Iraku, najdelikatniej rzecz ujmując, 

sprzyjała odbudowie mocno nadwątlonego w początkach dekady autorytetu irańskich 

przywódców religijnych. Trudno się też temu dziwić, jeśli bowiem tożsamość Republiki 

Islamskiej kształtowała się w ostrej opozycji do Zachodu, to pojawienie się 100 000 



amerykańskich marines w bezpośrednim sąsiedztwie tego państwa ożywiło demony 

przeszłości. Wywołało w miejscowym społeczeństwie reakcję podobną do tej, jaką ma osoba 

lecząca zatrucie żołądkowe, czując blisko siebie woń potrawy, po której spożyciu się 

rozchorowała. Przywróciło pamięć i przypomniało powody, dla jakich niegdyś poparli 

rewolucję religijną, oraz antidotum w postaci własnej tradycji identyfikowanej z islamem.  

Biały Dom oddał iście niedźwiedzią przysługę siłom reformatorskim w samym Iranie. 

De facto odebrał im wszelkie zdobycze, zatrzymując na długie lata ich rozwój. W 2005 roku 

miejsce wspierającego procesy demokratyczne i liberalizację prawa prezydenta Chatamiego 

zajął niewspółmiernie bardziej zachowawczy burmistrz Teheranu Mahmud Ahmadinedżad. 

Pokonał on w wyborach zajmującego już w latach dziewięćdziesiątych najwyższy urząd w 

państwie Haszemiego Rafsandżani, polityka mogącego w zestawieniu z elektem uchodzić za 

rzecznika i obrońcę obywatelskich swobód i wolności. 

Casus Mossadeka 

Powrót do władzy radykałów religijnych na pewno nie stanowi najlepszej 

rekomendacji biznesowej dla potencjalnych kontrahentów. W obecnych realiach współpracę 

gospodarczą z Iranem da się określić mianem „transakcje podwyższonego ryzyka”, i nie ma w 

tym bynajmniej ani krzty przesady. Utrzymująca się od dłuższego czasu nad Iranem, niczym 

przysłowiowy miecz Damoklesa, groźba wprowadzenia międzynarodowych sankcji choć nie 

jest jedynym elementem powstrzymującym chętnych do robienia z tym krajem interesów, to 

większości przypadków okazuje się tym najważniejszym, przeważającym czynnikiem. 

Skutecznie odstrasza przede wszystkim małe i średnie firmy, które nie mogą pozwolić na 

podjęcie ryzyka finansowego obarczonego dodatkowo politycznym. Duże korporacje, 

koncerny mają tu znacznie większe pole manewru, od kwestii asekuracyjnych począwszy a na 

rządowych naciskach i lobbingu skończywszy. Zresztą one też pierwsze dowiadują się o 

potencjalnych sankcjach, nierzadko nim odpowiedzialni za to przedstawiciele administracji 

państw ich pochodzenia zdążą zasiąść do pisania propozycji projektu rezolucji 

wprowadzających takie restrykcje. W świecie wielkiej polityki i petrodolarów to naturalny 

porządek rzeczy od momentu, gdy te zetknęły się z sobą po raz pierwszy.  

Początki tego typu postępowania kojarzą się zresztą jednoznacznie z przypadkiem 

Iranu. Tu bowiem bodaj po raz pierwszy doszło do zastosowania podobnych praktyk. Miało 

to miejsce w 1951 roku, gdy umiarkowany premier tego kraju dr Mohammed Mossadek, 

realizując program reform swego rządu, znacjonalizował Anglo–Iranian Oil Company Ltd. 

Nałożone wtedy restrykcje ograniczające import z Iranu pogrążyły wiele drobnych często 



rodzinnych towarzystw zajmujących się sprowadzaniem stąd towarów. Większe, ściśle 

powiązane z kręgami rządowymi, wycofując się na czas, wyszły obroną ręką z opresji, 

zbiwszy uprzednio krocie na ostatnich transakcjach.  

Od tamtych wydarzeń upłynęło przeszło pół wieku. Wiele też się zmieniło: W 

międzyczasie za sprawą CIA, a precyzyjniej przewrotu zorganizowanego przez Kermita 

Roosevelta, nota bene wnuka prezydenta Stanów Zjednoczonych Teodhora Roosevelta, do 

Iranu powróciły zachodnie koncerny, co prawda amerykańskie a nie brytyjskie, gdyż ponad 

40 % majątku Anglo–Iranian Oil dostało się Texaco oraz Mobilowi, ale i im nie było dane tu 

pozostać. Zostały usunięte po proklamowaniu Republiki Islamskiej zresztą wraz z szachem, 

który dwadzieścia pięć lat wcześniej je sprowadził, anulując ustawę o nacjonalizacji 

przeforsowaną przez rząd Mossadeka. Ale obserwując wzmożone zainteresowanie miejscową 

ropą, rosnące proporcjonalnie do prawdopodobieństwa nałożenia na Iran nowych sankcji a 

być może nawet konfliktu zbrojnego, jednak nie wszystko.  

Irańskie inspiracje 

Kulisy wydarzeń związanych z przeprowadzoną przez Mossadeka nacjonalizacją 

warto przypomnieć właśnie teraz, również w związku z zawieranymi aktualnie w Bagdadzie 

umowami koncesyjnymi.  

Wtedy, podobnie jak i dziś, spora część Irakijczyków uznawała tutejsze zasoby 

naftowe za majątek będący własnością miejscowej społeczności. Obce koncerny 

wydobywające ropę kojarzyły się jednoznacznie negatywnie. Widziano w nich głównie relikt 

kolonializmu, przybyszów zabierających im to co najcenniejsze. Postawa Mossadeka budziła 

podziw i inspirowała.  

Dla sztandarowej brytyjskiej kompanii – Irackiego Towarzystwa Naftowego (ITN) – i 

ściśle współpracujących z nią lokalnych elit rządowych był to niemały problem. 

Społeczeństwo oczekiwało od władz renegocjacji dotychczasowych umów koncesyjnych na 

eksploatacje tutejszych złóż naftowych, nie brakło też propozycji radykalniejszych rozwiązań. 

Premier Iraku Nuri as-Said miał ciężki orzech do zgryzienia. . 

Wypadki za wschodnią granicą dowiodły niebezpieczeństw, jakie niosło za sobą 

bagatelizowanie tych spraw. Oponent i poprzednik Mossadeka na stanowisku pierwszego 

ministra Razmar nie dostrzegł tego w porę, i nie skończyło się to dla niego pomyślnie. 

Wczesnym popołudniem 7 marca odrzucił przedłożony mu projekt nacjonalizacji, zastrzelono 

go wieczorem. Niespełna 8 godzin od momentu tragicznej śmierci swego pierwszego 



ministra, parlamentarna komisja podjęła jednomyślnie uchwałę o natychmiastowym 

skierowaniu do Medżlisu projektu odtrąconej przez niego ustawy.  

W żywotnym interesie irackiego premiera i to w dosłownym tego znaczeniu leżało 

zatem, aby irański scenariusz nie został powielony w jego kraju. Stąd, by nie narażać rządu na 

podejmowanie decyzji pod presją tłumu, sam wszczął rozmowy z zarządem ITN w sprawie 

zawarcia nowej umowy naftowej, choć wcześniej blokował wszelkie inicjatywy zmierzające 

do renegocjacji traktatów. Wkrótce też wzrosły sumy opłat za dzierżawę, otrzymywaną od 

zagranicznych przedsiębiorstw z tytułu udzielonej im koncesji.  

Zmiana zasad, na jakich zachodni kapitał uzyskiwał dostęp do irackich złóż 

naftowych, była dla niego zdecydowanie niekorzystna. Roczne zyski ITN uszczuplone zostały 

o miliony dolarów, co na ówczesne czasy stanowiło prawdziwie zawrotne kwoty. Nie 

doszłoby do tego jeszcze długo, prawdopodobnie kompanie zyskałyby nawet ładnych kilka 

lat, funkcjonując w oparciu o stare kontrakty, gdyby nie presja społeczna wywołana 

przekształceniami własnościowymi w Iranie.  

Panująca obecnie sytuacja w Iraku zdaje się być wierną kopią tej sprzed lat. Warunki 

rozdawanych dziś na prędce przez rząd w Bagdadzie zachodnim koncernom pozwoleń na 

wydobycie ropy wśród zdecydowanej większości obywateli tego kraju – i to bez względu na 

przynależność etniczną i wyznaniowa – wywołują jednoznacznie negatywne skojarzenia. 

Trudno się temu dziwić, jeśli zgodnie z parafowanymi porozumieniami firmy te, dopóki nie 

zwrócą się im zainwestowane pieniądze, mają zatrzymywać dla siebie 70 % dochodów ze 

sprzedaży. Później „jedynie” 20 %, podczas gdy standardowo w tego typu kontraktach 

funkcjonują 10 % stawki i to bynajmniej nie zysku, jak to ma miejsce, lecz przychodu, 

rozliczane zresztą zwyczajowo w surowcu. Odstępstwa w tej sferze należą do rzadkości, i tak 

np. gdy tuż przed wybuchem wojny francuski Total zagwarantował sobie po targach z 

Saddamem dziesiątą część zysku, posypały się nań gromy i oskarżenia o kolonialną 

mentalność, choć w zestawieniu z uzyskiwanymi obecnie koncesjami porozumienie to nosiło 

znamiona filantropii. 

Na tle podejmowanych decyzji dotyczących dalszych losów tutejszej ropy obecność w 

bezpośrednim sąsiedztwie całkowicie podporządkowanego państwu sektora naftowego w 

Iranie musi i będzie też pobudzać wyobraźnię obywateli Iraku. Obdarowani mają zresztą 

pełną świadomość tego stanu rzeczy, choć ona sama w sobie na niewiele się zda wobec 

faktycznego braku możliwości przeciwdziałania płynącemu stąd dla nich niebezpieczeństwu. 

Ostatnie kuszenie ? 



Właściwie nie dysponują tu jakimkolwiek polem manewru. Panujące realia polityczne 

w Iraku wyraźnie nie sprzyjają tym zamiarom. Nawet eksponowanie słabości irańskiego 

przemysłu wydobywczego, a przede wszystkim petrochemicznego, nie na wiele się tu przyda. 

Rentowność i wydajność nie są bowiem w przeciwieństwie do polityki i ideologii problemami 

szczególnie ekscytującymi społeczeństwo i nie przemawiają do niego równie sugestywnie. 

To, co fachowcy z branży naftowej mogliby bez trudu wytknąć palcami Iranowi, 

wyraźnie ich w nim pociąga. Wystarczy rzut oka na dane gospodarcze (patrz tab.), aby 

zrozumieć istotę tego magnetyzmu.  

Udokumentowane zasoby ropy naftowej to przeszło 136 mld baryłek. Niemal dwa 

razy więcej, niż na terytorium całej Federacji Rosyjskiej, a mimo to Iran wydobywa jej o 

połowę mniej niż nasz wschodni sąsiad. W dodatku niemal cały surowiec sprzedaje w stanie 

nieprzetworzonym. Moce przerobowe tutejszych rafinerii nie nadążają nawet za miejscowymi 

potrzebami. Wyraźnie odstają od przeciętnej pozostałych państw OPEC, choć i ta nie wydaje 

się szczególnie wypróbowana. Dla porównania Algieria, dysponując złożami nie będącymi 

nawet dziesiątą częścią irańskich zapasów naftowych, wydobywa proporcjonalnie trzy razy 

tyle ropy, przetwarzając ją w całości.  

Dokładnie te sam problem niewykorzystanego potencjału dotyczy również gazu 

ziemnego. Wydobycie wielkości 94,5 miliarda metrów sześciennych ma się nijak do ilości 

tego surowca, zalegających pod powierzchnią ziemi. Dysponując drugimi, podobnie jak w 

przypadku ropy naftowej, zasobami naturalnymi, ustępuje wielkością produkcji państwom, 

pozostającym daleko w tyle pod względem złóż. Gdyby stosunek eksploatacji gazu do stanu 

posiadania osiągnął poziom notowany w Stanach Zjednoczonych, Iran dzierżyłby 

bezapelacyjnie palmę pierwszeństwa z produkcją nie 94 mld, lecz 3 bln metrów sześciennych! 

Liczby te przemawiają do wyobraźni czasem nawet zbyt dosadnie. W polityce 

koncernów branży naftowo - gazowej dostęp do irańskich zasobów stał się tym, czym niegdyś 

dla hiszpańskich konkwistadorów miały być inkaskie złote miasta: urzeczywistnieniem 

legendy i nadzieją na dostatnią przyszłość.  

Efekt domina 

Tak, jak i tam, sława wieść może za sobą zagładę. W Stanach Zjednoczonych i na 

wyspach brytyjskich zaczyna dominować pogląd, zgodnie z którym wojny z Iranem się nie 

uniknie. Agencje wywiadowcze tych państw prowadzą intensywne prace nad wznieceniem 

powstania przeciw reżymowi w Teheranie. Ogromne nadzieje pokłada się w mniejszościach 



etnicznych, głównie w Azerbejdżanach i Kurdach, stanowiących największe grupy 

narodowościowe, oczywiście poza Persami liczącymi tylko nieco ponad połowę populacji 

Iranu. Przygotowania uznać należy za poważnie zaawansowane. Naruszenie 

eksterytorialności irańskiej placówki dyplomatycznej w Iraku, krwawe żniwa zbrojnych 

wypadów tutejszych oddziałów kurdyjskich za wschodnią granicę na teren Iranu zwiastują 

konfrontację na większą skalę. W ostatnich dniach lutego w jednej z takich akcji zabito 14 

irańskich żołnierzy. Teheran już zapowiedział działania odwetowe i przejęcie inicjatywy w 

swoje ręce, jeśli władze w Bagdadzie nie zrobią porządku z partyzantami kurdyjskimi. 

Składając tę deklarację, doskonale zdawał sobie jednak sprawę z ograniczonych możliwości 

rządu irackiego, wynikających choćby z jego zależności od Stanów Zjednoczonych. 

Podejmowane przez jedyne supermocarstwo działania obarczone są jednak ogromnym 

ryzykiem wywołania tzw. efektu domina i destabilizacji całego makroregionu. Czy 

świadomość tego stanu rzeczy okaże się silniejsza niż pokusa otwarcia naftowo – gazowego 

spichlerza? Przypuszczalnie nie, i dlatego należy sobie życzyć by ten nie okazał się puszką 

Pandory, bo rosnące ceny nośników energii nie przysłuży się podejmowaniu racjonalnych 

decyzji w tej sprawie.  


