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Zagadnienie terroru nuklearnego w polityce zagranicznej Iranu i Korei Północnej jest 

tematem coraz częściej podejmowanym przez badaczy nauk politycznych. Powodów tego 

należy upatrywać zarówno w złożoności problemu i jego potencjalnym niebezpieczeństwie, 

jak i skomplikowanych negocjacjach z Iranem i Koreą Północną. Lęk przed atomowym 

Iranem pojawił się w publicznej debacie dlatego, że program jądrowy dotyczy nie tylko celów 

energetycznych, ale jest ukierunkowany na cele wojskowe. Dotychczasowe naciski 

społeczności międzynarodowej na porzucenie programu nie przyniosły oczekiwanych 

rezultatów. Rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ nie odwiodły Iranu od starań o 

wzbogacenie uranu, a Stany Zjednoczone oraz państwa zachodnie obawiają się, że 

nuklearny Iran stanie się potęgą regionalną. Unia Europejska oferowała Iranowi w 2005 roku 

pomoc przy rozbudowie energetyki atomowej, jednak pod warunkiem trwałego zrzeczenia 

się przez Iran wzbogacania uranu. Z teherańskiego punktu widzenia warunek ten oznaczałby 

całkowitą zależność od europejskiej pomocy i nadzór nad irańskim programem nuklearnym. 

Wszystkie frakcje irańskiej elity odrzuciły to rozwiązanie, bowiem oznaczałoby ono nową 

polityczną zależność, do tego zależność od państw, które nie są przyjaźnie usposobione do 

Iranu1.     

Kolejnym państwem, stosującym w swej polityce zagranicznej groźbę terroru 

nuklearnego, jest Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, która w 2006 roku 

przeprowadziła udany test atomowy.  Korea Północna od wielu lat budzi niepokój na arenie 

międzynarodowej. Reżimowi Kim Dzong Ila zarzuca się przede wszystkim, że realizuje 

bardzo agresywną politykę zewnętrzną i wewnętrzną (choć w ostatnich latach ucisk nieco 

osłabł). Nagminnie łamane są prawa człowieka, wielu Koreańczyków z Północy głoduje 

(prawdopodobnie około miliona ludzi). Obywatele nie mają dostępu do wiedzy, dzieł kultury i 

sztuki innych niż te, które chcą pokazywać im władze. Od wielu lat w Korei Północnej istnieje 

i funkcjonuje system obozów koncentracyjnych dla przeciwników politycznych. Bardzo 

agresywna polityka zagraniczna Phenianu (Pjongjangu) objawia się w częstych porwaniach 

obywateli Korei Południowej i Japonii przebywających na terytorium Korei Północnej. Realne 

jest również zagrożenie militarne ze strony północnokoreańskiej armii (Koreańskiej Armii 

Ludowej). Reżim wydaje olbrzymie sumy pieniędzy, oficjalnie przeznaczone dla głodujących 

cywilów, na zbrojenia konwencjonalne. Także kwestia posiadania przez to państwo broni 

                                                           
1 Massarrat, Mohssen: Motive der Konfliktparteien im Iran-Atomkonflikt. Das Scheitern der EU-Diplomatie und 

Alternativen zu einem neuen Krieg, przemówienie z okazji wystąpienia na Uniwersytecie Kassel, 3-4.12.2005, 

Ratschlags-Buch 2006. 
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jądrowej oraz systemów zdolnych do jej przenoszenia budzi niechęć świata wobec 

wyizolowanego reżimu północnokoreańskiego. 

Wydarzenia analizowane w dysertacji stanowią kluczowe zagadnienia w procesie 

bezpieczeństwa międzynarodowego. Deklaracja szczytu praskiego z 21 listopada 2002 roku, 

przyjęta przez szefów państw i rządów, uczestniczących w spotkaniu Rady 

Północnoatlantyckiej w Pradze2 potwierdziła, że rozbrojenie, kontrola zbrojeń oraz 

nieproliferacja w zasadniczy sposób przyczyniają się do zapobiegania rozpowszechnianiu i 

użyciu broni masowej zagłady (WMD) oraz środków jej przenoszenia. Podkreślono 

znaczenie przestrzegania i umacniania istniejących wielostronnych reżimów nieproliferacji i 

kontroli eksportu oraz międzynarodowej kontroli zbrojeń i porozumień rozbrojeniowych. W 

związku z tym, że  bezpieczeństwo europejskie jest ściśle połączone z bezpieczeństwem i 

stabilnością w obszarze Morza Śródziemnego zdecydowano się pogłębić polityczne i 

praktyczne wymiary Dialogu Śródziemnomorskiego jako integralnej części kooperacyjnego 

podejścia Sojuszu do spraw bezpieczeństwa. W punkcie 4 Deklaracji podkreślono, że 

przekształcenie i dostosowanie NATO do nowych warunków nie powinno być postrzegane 

jako zagrożenie dla jakiegokolwiek państwa czy organizacji, ale jako oznaka determinacji w 

obronie terytorium, obywateli i żołnierzy przed zbrojnym atakiem z zewnątrz, w tym przed 

atakiem terrorystycznym. Państwa podkreśliły,  że są zdecydowane powstrzymać, przerwać, 

bronić i ochraniać swoich członków przed atakiem zgodnie z art. 5 Traktatu 

Waszyngtońskiego i postanowieniami Karty Narodów Zjednoczonych. W celu prowadzenia 

wszystkich misji NATO musi być zdolne do tworzenia oddziałów, które na podstawie decyzji 

Rady Północnoatlantyckiej, mogłyby szybko przemieszczać się w miejsca, gdzie będą 

potrzebne, aby prowadzić operacje na odległość i na czas, w tym operację w środowisku 

zagrożenia nuklearnego, biologicznego i chemicznego oraz w celu zrealizowania 

pozostałych zadań. Efektywne oddziały wojskowe, stanowiące zasadniczą część ogólnej 

strategii politycznej, są istotne dla ochrony wolności i bezpieczeństwa obywateli oraz dla 

włączenia się w umacnianie pokoju w regionie euroatlantyckim. Państwa zdecydowały się na 

poparcie implementacji pięciu inicjatyw dotyczących obrony przed bronią nuklearną, 

biologiczną i chemiczną, które miały wzmocnić zdolności obronne Sojuszu przeciw skutkom 

użycia broni masowej zagłady. Inicjatywy obejmowały: prototyp zdolnego do rozmieszczenia 

laboratorium analitycznego, zajmującego się bronią nuklearną, biologiczną i chemiczną 

(NBC); prototyp grupy reagowania na wypadek ataku bronią nuklearną, biologiczną i 

chemiczną; wirtualne centrum doskonalenia obrony przed bronią nuklearną, biologiczną i 

chemiczną; rezerwy obrony biologicznej i chemicznej NATO i system kontroli chorób. 

                                                           
2 Prague Summit Declaration, 21.11.2002, http://www.nato.int/docu/pr/2002/p02-127e.htm 

http://www.nato.int/docu/pr/2002/p02-127e.htm
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Potwierdzono zobowiązanie do tworzenia rezerw i szybkiego zwiększania zdolności 

obronnych w zakresie broni nuklearnej, biologicznej i chemicznej. 

Ramy czasowe dysertacji nie zostały wybrane przypadkowo. Ze względu na zamach 

terrorystyczny 11 września 2001 roku, który stanowił asumpt do wielu dalszych wydarzeń, 

dysertacja obejmie przede wszystkim okres od 2001 roku do początku 2009 roku z pewnymi 

wyjątkami. Nie sposób jednak, tak w przypadku Korei Północnej, jak również Iranu, objąć 

badaniami zaledwie ten okres czasu, ponieważ przyczyny wielu późniejszych wydarzeń 

odnajdujemy we wcześniejszej historii tychże państw. Stąd w przypadku Iranu datą 

graniczną będą lata 50-te XX wieku, od kiedy nastąpił rozwój irańskiego programu 

nuklearnego. Podobnie w przypadku Korei Północnej, która swój pierwszy reaktor atomowy 

uzyskała w latach 50-tych XX wieku w darze od Związku Radzieckiego. Polityka zagraniczna 

będzie tu szeroko rozumiana i oprócz konsekwencji stosowania groźby terroru nuklearnego 

wobec innych państw, wspomnimy o polityce energetycznej Iranu i jej globalnym znaczeniu.  

W historii terroryzmu międzynarodowego data 11 września 2001 roku jest datą  

przełomową. W tym roku zarząd wydawnictwa Bulletin of the Atomic Scientists (BAS, 

biuletyn badaczy atomowych) przesunął wskazówki zegara zagrożenia nuklearnego z 9 do 7 

minut przed godziną 00:00. Jeszcze w tym samym roku rząd amerykański przyjął Narodową 

Strategię Bezpieczeństwa wraz z doktryną obronną „uprzedzającego uderzenia”. Do państw 

tzw. osi zła prezydent Bush zaliczył Irak, Iran oraz Koreę Północną. Parę miesięcy później 

rozpoczęła się amerykańska interwencja zbrojna w Iraku. Z tego względu, iż na temat tej 

interwencji, jej genezy, przyczyn oraz przebiegu, a także możliwych konsekwencji wydano 

już sporo publikacji, a i całość tej problematyki jest na tyle obszerna, że mogłaby śmiało 

stanowić osobny temat książki, dysertacja skupi się na pozostałych państwach, 

zakwalifikowanych przez prezydenta Busha do tej samej grupy, co Irak.  

Wybór tematyki terroru nuklearnego wymaga wyjaśnienia. W wielu opracowaniach 

broń nuklearna ujmowana jest ogólnie jako broń masowego rażenia, podczas gdy broń 

biologiczna i chemiczna również należą do tej kategorii. Jednak w niniejszej pracy, temat 

broni biologicznej oraz chemicznej zostanie ujęty w stopniu ograniczonym, ponieważ te dwa 

rodzaje broni mogłyby być tematem osobnej analizy, ale będzie o nich mowa tam, gdzie 

zajdzie taka konieczność, gdzie nierozerwalnie broń ta potraktowana będzie – obok broni 

atomowej - jako broń masowego rażenia, bądź jej powiązania z bronią nuklearną będą na 

tyle silne, że wymagać tego będą ramy merytoryczne rozprawy.  

Założeniem badawczym jest ukazanie, jak groźba terroru nuklearnego stosowana 

była w polityce zagranicznej na przykładzie Iranu i Korei Północnej. Kraje te wraz z 

postępem technicznym zyskały możliwość wytworzenia broni nuklearnej oraz środków jej 
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przenoszenia. Broń nuklearna, a także terroryzm (obok wojen, łamania praw człowieka, 

biedy, degradacji środowiska oraz międzynarodowej przestępczości zorganizowanej) zostały 

uznane w raporcie Panelu Wysokiego Szczebla ds. zagrożeń, wyzwań i zmian, powołanego 

przez Sekretarza Generalnego ONZ3, za takie zagrożenia, którymi świat powinien zająć się 

już dziś, bądź w najbliższych dekadach. Jest to jednak tylko jedna płaszczyzna 

podejmowanej tematyki. Stany Zjednoczone jako jedyne mocarstwo na arenie 

międzynarodowej posiadają globalne interesy i stąd interesy innych państw nie muszą być z 

nimi tożsame. I w tym znaczeniu groźby nuklearne stosowane przez Iran oraz Koreę 

Północną zyskują nowe znaczenie.  

Struktura pracy wynika ze specyfiki tematu i będzie się składała z pięciu rozdziałów 

oraz wniosków końcowych. Pierwszy rozdział pracy stanowi jej fundament teoretyczny, 

wyjaśniający podstawowe pojęcia z zakresu terroryzmu nuklearnego. Aby lepiej zrozumieć 

cel niniejszej pracy zaprezentowano niektóre definicje i propozycje klasyfikacji ruchów 

terrorystycznych, odwołujących się do rozmaitych kryteriów. Omówione zostaną trudności w 

jednoznacznej definicji pojęcia terroryzmu (z biegiem czasu zmieniało się znaczenie tego 

terminu) i oznaczenie jasnej granicy pomiędzy terrorem a terroryzmem. Zaprezentowane 

zostaną także formy i sposoby prowadzenia walki terrorystycznej oraz konsekwencje 

działalności terroryzmu międzynarodowego.  

Drugi rozdział pracy dotyczy porozumień międzynarodowych zawartych przez 

państwa oraz organizacje międzynarodowe, w celu zwalczania proliferacji broni masowego 

rażenia. Jego część pierwsza dotyczy międzynarodowych uwarunkowań walki z terroryzmem 

nuklearnym, a kolejna poświęcona jest funkcjonowaniu umów, układów oraz porozumień  

w zakresie nieproliferacji. W raporcie Panelu Wysokiego Szczebla ds. zagrożeń, wyzwań i 

zmian4 zwrócono uwagę, że zapobieganie rozpowszechnianiu i wykorzystywaniu broni 

nuklearnej, biologicznej i chemicznej jest niezwykle istotne, o ile chcemy żyć w 

bezpieczniejszym świecie. Oznacza to konieczność zmniejszenia popytu na taką broń  

i ograniczenia dostaw materiałów zbrojeniowych. Wiąże się to również z wypełnianiem 

postanowień istniejących traktatów, w tym negocjacji rozbrojeniowych. Oznacza to także 

egzekwowanie umów międzynarodowych. Nowe aspekty zagrożenia, w tym rozwój globalnej 

siatki terrorystycznej i możliwość wykorzystania przez terrorystów broni nuklearnej, 

biologicznej i chemicznej wymagają nowego sposobu reagowania. Organizacja Narodów 

Zjednoczonych nie wykorzystała wszystkich swych możliwości w tym zakresie. Raport 

                                                           
3 Bezpieczny świat: nasza wspólna odpowiedzialność, Raport Panelu Wysokiego Szczebla ds. zagrożeń, wyzwań 

i zmian, 02.12.2004, http://www.un.org/secureworld/report.pdf  

4 Bezpieczny świat: nasza wspólna odpowiedzialność, op.cit. 
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wezwał Narody Zjednoczone do wypracowania strategii walki z terroryzmem, 

uwzględniającej kwestie ochrony praw człowieka i rządów prawa. Taka strategia musi 

dopuszczać stosowanie środków przymusu, jeśli to konieczne, i stworzenie nowych narzędzi 

pomocy dla państw w ich walce z zagrożeniem. Raport podał jasną definicję terroryzmu, 

udowadniając, że terroryzm w żadnym przypadku nie jest usprawiedliwiony oraz wezwał 

Zgromadzenie Ogólne ONZ do przezwyciężenia podziałów i ostatecznego podpisania 

wszechstronnej konwencji walki z terroryzmem. 

Raport podpowiada, jakie stworzyć bodźce dla państw, by zrezygnowały ze 

wzbogacania uranu. Proponuje negocjowanie nowych ustaleń, które umożliwią 

Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej pełnić rolę gwaranta dostaw materiałów 

rozszczepialnych odbiorcom cywilnym po cenach rynkowych. Wzywa rządy do ustanowienia 

dobrowolnego, ograniczonego czasowo, moratorium na budowę nowych urządzeń służących 

do wzbogacania i przetwarzania uranu oraz odpowiednich gwarancji dostaw materiałów 

rozszczepialnych przez obecnych dostawców. Ze względu na ramy merytoryczne oraz 

metodologiczne dysertacji, rozdział ten ma w swoim założeniu spełniać funkcję pomocniczą 

w stosunku do pozostałych części pracy. Ma ułatwić podsumowanie i przeprowadzenie 

wniosków końcowych oraz stworzyć dla nich ramy teoretyczne. 

 W rozdziale trzecim przedstawiony zostanie zarys historyczny irańskiego programu 

atomowego. Posiadanie przez Izrael broni atomowej gwarantuje mu wojskową nietykalność, 

ale zachęca okoliczne państwa do starania się o pozyskanie takiej broni. Dodatkowo, stan 

niepewności, niestabilności i ciągłego zagrożenia skłania do zatargów regionalnych i 

wojskowych interwencji. Były prezydent Iranu i jego reformator Khatami bronił nuklearnego 

programu Iranu, który miał służyć narodowym interesom, także tym przyszłym. Od tego miał 

zależeć irański postęp. Były szef Irańskiej Narodowej Rady Bezpieczeństwa, Laridżani5, 

mówił, że każdy kraj ma prawo do rozwijania technologii atomowej6. Program atomowy Iranu 

jest narodowym projektem i stanowi priorytet nie tylko dla wszystkich frakcji w Iranie: 

reformatorów, konserwatystów, studenckiej opozycji. Jest fundamentem, którym nikt nie 

może i nie chce potrząsnąć. Stał się narodową ideą i celem państwowym, a Zachód zrobił 

duży błąd ignorując tą rozpowszechnioną wśród Irańczyków wizję. Sformułowany przez 

Mohammada Mossadegha7 projekt unarodowienia irańskiego przemysłu naftowego przed 

prawie 60 laty faktycznie przyczynił się do powstania świadomości narodowej i uczuć 

                                                           
5 Urząd ten piastował od 15.05.2005 do 20.10.2007 roku. 

6 Massarrat, Mohssen: Motive der Konfliktparteien…, op.cit.  

7 Demokratycznie wybrany premier Iranu, urzędujący w latach 1951-53. W czasie swoich rządów negocjował z 

Wielką Brytanią warunki eksploatacji złóż ropy naftowej, jednak w obliczu braku porozumienia, doprowadził do 

nacjonalizacji przemysłu naftowego, znajdującego się wówczas w rękach Anglo-Irańskiej Kompanii Naftowej.  
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wolnościowych w nowoczesnym Iranie. Jednak projekt ten pożera znaczne zasoby kraju i z 

punktu widzenia ekonomii nie jest nazbyt korzystny.  

W dalszej części, analizie poddana zostanie pozycja Islamskiej Republiki Iranu w 

rejonie Zatoki Perskiej i jej stosunki z innymi państwami regionu (m.in. Egiptem, Turcją, 

Izraelem, Arabią Saudyjską, Katarem, Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi). W tym rozdziale 

swoje miejsce znajdzie określenie pozycji Iranu w globalnej gospodarce energetycznej. Ze 

względu na wciąż bogate zasoby ropy oraz gazu ziemnego, polityka prowadzona przez 

obecnego prezydenta Mahmouda Ahmadineżada zyskuje nowy wymiar, wart 

przeanalizowania. Omówione zostaną także plany izraelskiego ataku na Iran oraz relacje z 

Syrią. Te dwa tematy dopełnią analizy polityki regionalnej Iranu i jej miejsca w regionie.  

 Czwarty rozdział poświęcony jest analizie wydarzeń w latach 2001 – 2009. W roku 

2002 Iran zaliczony został do państw „osi zła” i rozpoczął się żmudny proces negocjacji  

z Iranem, którego celem miało być zaprzestanie wzbogacania uranu oraz zamknięcie fabryki  

w Natanz i instalacji atomowych w Araku i Buszer. Początkowo rozmowy prowadzone były 

przez państwa europejskie, a ich kulminacja miała miejsce w sierpniu 2005 roku. Chociaż 

niektórzy krytycy mówią, że oferta brytyjska, niemiecka i francuska skazana była na 

niepowodzenie, ponieważ nie zawierała w sobie zachęt takich jak alternatywne źródła 

energii, co odebrałoby irańskiemu programowi nuklearnemu polityczną legitymację. 

Skoncentrowanie się na energii atomowej zaprzepaściło szanse i rzuciło podejrzenie na 

intencje europejskiej oferty. Iran wyrasta obecnie na regionalne mocarstwo, a jego położenie 

zawsze będzie wywoływać u elit rządzących dylemat bezpieczeństwa. W pobliżu leży Izrael 

ze swoimi 200-300 jądrowymi głowicami bojowymi. Państwo żydowskie dwa razy było 

gotowe, by wykorzystać broń atomową przeciwko arabskim sąsiadom: w wojnie Jom Kippur 

w 1973 roku oraz podczas wojny libańskiej w 1982 roku.8 Za utrzymaniem izraelskiej potęgi 

atomowej są zarówno Stany Zjednoczone, jak również państwa europejskie. Wśród państw 

ościennych są atomowy Pakistan i atomowa Rosja. Europejscy negocjatorzy nie powinni 

tych faktów lekceważyć.    

W 2006 roku rozmowy przejęte zostały przez Radę Bezpieczeństwa ONZ, ich 

wynikiem było przyjęcie kilku rezolucji w sprawie Iranu. Dużą rolę we wspomnianych 

negocjacjach odgrywały Stany Zjednoczone, stąd część rozdziału poświęcona jest ewolucji 

wzajemnych relacji Iranu z USA. W historii tychże stosunków daje się określić wyraźny punkt 

zwrotny. Amerykanie z powodów ekonomicznych, bezpieczeństwa oraz geostrategicznych 

nadal podtrzymują taktykę zmuszania Iranu do zrzeczenia się programu jądrowego.   

                                                           
8 Massarrat, Mohssen: Motive der Konfliktparteien…, op.cit. 
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Dyplomacja unijna nie powiodła się ani w Teheranie, ani w Waszyngtonie. Francji, 

Niemcom i Anglii pozostało podążanie za amerykańską taktyką w Radzie Bezpieczeństwa. 

Rosyjska propozycja wzbogacania uranu na terytorium Rosji także nie przyniosła efektów. 

Rozwiązaniem byłaby multilateralna kontrola wszystkich urządzeń atomowych w krajach 

przemysłowych i rozwijających sie, jednak żadne państwo posiadające broń atomową nie 

zgodzi się na taką kontrolę. Nie jest to także odpowiedź na irański dylemat. UE mogła 

przedłożyć Iranowi propozycję dostarczenia ekologicznej technologii energetycznej, która 

być może stworzyłaby nowe szanse na sukces negocjacyjny. Ten fragment rozważań 

zakończy przyjęcie ostatniej rezolucji w sprawie Iranu – rezolucji 1835 z dnia 27 września 

2008 roku, będącej wspólną inicjatywą Rosji oraz Stanów Zjednoczonych.  

Rozdział piąty poświęcony jest Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej. O jej 

tajnych działaniach nuklearnych wiadomo niewiele, stąd sprawie Korei Północnej 

poświęcono jeden rozdział. Analogicznie jak w sytuacji Iranu omówiono program atomowy 

Korei Północnej. Zanalizowane zostały szczególnie wydarzenia ostatnich lat, kiedy to w 2005 

roku rząd północnokoreański zadeklarował posiadanie broni atomowej, a rok później 

przeprowadził udany test atomowy. Dalsza część rozdziału poświęcona jest próbom 

rozwiązania konfliktu, pertraktacjom z Koreą Północną oraz ich stanowiskiem w sprawie.  

Władze totalitarnego państwa odpowiedzialnością za obecną sytuację obarczają Stany 

Zjednoczone. Dopóki amerykański rząd nie zrezygnuje ze swojej wrogiej polityki i gróźb 

użycia broni nuklearnej, dopóty Korea Północna nie zrezygnuje z rozwijania broni atomowej. 

Rząd północnokoreański podaje, że państwo skonstruowało tę broń nie w celu szerzenia 

strachu czy też otrzymania korzyści finansowych, lecz ochrony własnego kraju9.  

Korea Północna wysyłała ostatnimi czasy sygnały gotowości podjęcia na nowo 

przerwanych w roku 2009 negocjacji dotyczących jej programu atomowego. Państwo Kim 

Dzong Ila żąda jednak, by ONZ uchyliła sankcje dotyczące zakazu importu broni na jej 

terytorium oraz eksportu broni z jej terytorium do innych krajów. Aby wyjść z impasu 

wywołanego sprzecznością interesów, Chiny zaproponowały inwestycje warte miliony 

dolarów. W rozmowach sześciostronnych udział biorą Korea Północna oraz Południowa, 

Chiny, Japonia, USA oraz Rosja. Celem tego przedsięwzięcia jest skłonienie pogrążonej w 

biedzie Korei Północnej do przyjęcia międzynarodowej pomocy finansowej w zamian za 

rezygnację z jej programu atomowego. 

Bazę źródłową dysertacji stanowią przede wszystkim anglo- i niemieckojęzyczne 

publikacje, raporty, artykuły naukowe i analizy znanych ośrodków badawczych, zajmujących 

                                                           
9 Korea Północna: Atomu nie oddamy nigdy, 21.02.2010, http://www.wprost.pl/ar/187695/Korea-Polnocna-atomu-

nie-oddamy-nigdy/ 
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się tematyką broni nuklearnej. Analizowany okres jest okresem stosunkowo niedawnym, w 

obrębie którego eksperci nadal prowadzą badania. W wymiarze teoretycznym przydatne 

okazały się publikacje prof. Michała Chorośnickiego (Terroryzm. Analizy i fakty), Bruce’a 

Hoffmana (Oblicza terroryzmu) oraz byłego dowódcy pododdziału antyterrorystycznego 

Komendy Głównej Policji i zarazem szefa zarządu bojowego Centralnego Biura Śledczego 

Jakuba Jałoszyńskiego (Terroryzm i walka z nim we współczesnym świecie).  

W badaniach zastosowano metodę opartą na analizie danych historycznych, zarówno 

pierwotnych (metoda badań dokumentów), do których zaliczono dokumenty będące 

rejestrem faktów i wydarzeń, oraz wtórnych, do których zaliczono monografie i opracowania 

dokonane na podstawie materiałów pierwotnych. W odniesieniu do irańskiego i 

północnokoreańskiego programu jądrowego na wyróżnienie zasługują niemieccy autorzy, od 

lat zajmujący się tematyką bezpieczeństwa nuklearnego: Mohssen Massarrat, Otfried 

Nassauer, Bahman Nirumand, Norman Paech, czy Knut Mellenthin. Tematyka pracy 

podyktowała konieczność sięgnięcia do materiałów źródłowych organizacji 

międzynarodowych, tj. Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, Organizacji Narodów 

Zjednoczonych. Analizie poddano rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie programu 

nuklearnego Iranu i Korei Północnej oraz sprawozdania dyrektora generalnego 

Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Na szczególną uwagę zasługują publikacje The 

International Insitute of Strategic Survey: Survival i Strategic Survey. Należy także 

wspomnieć o innych organizacjach, autorytetach w kwestiach raportów o międzynarodowym 

bezpieczeństwie, terroryzmie i stosunkach międzynarodowych (think-tank): Stockholm 

International Peace Research Institute, Peace Research Instiute Frankfurt, Center for 

Defense Information, James Martin Center for Nonproliferation Studies, National Defense 

Research Insitute.     
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ROZDZIAŁ 1 – POJĘCIE TERRORU NUKLEARNEGO. 
 

1.1. Definicja terroryzmu. Terroryzm a terror.  
 

Czym jest terroryzm? Niewiele pojęć tak zdradziecko weszło do naszego słownika – 

przekonuje w książce Oblicza terroryzmu Bruce Hoffman. Rozpowszechniło się ono na tyle, 

że wysadzenie budynku, morderstwo głowy państwa, masakra cywili, zatrucie produktów czy 

tez skażenie leków zwykliśmy określać mianem aktu terrorystycznego10. Terroryzm jest 

bezsprzecznie pojęciem politycznym i wiąże się z próbą zdobycia władzy, wykorzystaniem jej 

do przeprowadzenia określonych zmian. Jest więc przemocą lub groźbą przemocy, 

zmierzającą do osiągnięcia celów politycznych. Definicja terrorysty, która pojawia się w 

Słowniku Oksfordzkim, za terrorystę uważa każdego, kto próbuje promować swoje poglądy 

za pomocą systemu wymuszonego zastraszania, z czego wnioskujemy, że jest to czyn 

zaplanowany, wykalkulowany i dokonany z premedytacją11. Wątpliwości jednak budzi 

definicja terroryzmu, która przez ten sam słownik określana jest jako system terroru. 

Pierwsze znaczenie słowa podaje: 1. Rządy za pomocą zastraszania, sprawowane np. we 

Francji przez pozostającą u władzy partię podczas rewolucji 1789-94, władza terroru. 2. og. 

Polityka zmierzająca do stosowania terroru wobec tych, przeciwko którym jest skierowana; 

stosowanie metod zastraszania; fakt terroryzowania lub sytuacja bycia terroryzowanym12. 

Definicje te są jednak w znacznym stopniu niezadowalające.  

Podobnie zauważa w swoim opracowaniu Raul Andrzej Kosta, który pisze: „definicja 

terroryzmu nastręcza jednakże sporo problemów, ponieważ nie mamy w tym przypadku do 

czynienia z jedną, ale z wieloma próbami zdefiniowania omawianego zjawiska”13. Wynika to 

z faktu, że niektóre działania przez jedną stronę uznane za terroryzm, przez drugą mogą być 

zwykłymi działaniami partyzanckimi. Ponadto, słowo to może być nadużywane przez 

politycznych oponentów i stanowić część obraźliwej retoryki14.    

Z kolei Michał Chorośnicki w książce Terroryzm. Analizy i fakty podkreśla, że nie 

istnieje powszechnie używana i akceptowana definicja terroryzmu. Badacze przedmiotu, 

instytucje rządowe próbują stworzyć własną definicję, inny punkt widzenia może 

                                                           
10 Hoffman, Bruce: Oblicza terroryzmu, Warszawa 1999, s. 11. 

11 Ibid., s. 12-13. 

12 The Oxford English Dictionary, Compact Edition (Oxford: Oxford University Press, 1971), s. 3268, kol. 216 [w:] 

Hoffman, Bruce: Oblicza …., s. 12. 

13 Kosta, Raul Andrzej: Terroryzm jako zagrożenie dla bezpieczeństwa cywilizacji zachodniej w XXI wieku, Toruń 

2007, s. 11.  

14 Zob. Schmid, A.P.: Problem zdefiniowania terroryzmu, [w:] Encyklopedia terroryzmu, red. R.B. Andersen, T. 

Baker, Ch.Bascter i inni, red. polskiego wydania B. Zasieczna, Warszawa 2004, s.11.  
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prezentować opinia publiczna czy sami terroryści. Dlatego najbardziej zasadne jest 

wyodrębnienie elementów wspólnych i dystynktywnych dla danego zjawiska15.            

 

1.1.1. Ewolucja pojęcia. 

 

Słowo „terroryzm” zostało po raz pierwszy spopularyzowane w czasach Rewolucji 

Francuskiej. Wówczas miał pozytywne konotacje. Co więcej, był związany z ideami cnoty i 

demokracji. Z późniejszymi znaczeniami tego słowa wiązały go przynajmniej dwie cechy 

wspólne: po pierwsze, był zorganizowany, celowy i systematyczny, a po drugie -  jego celem 

było stworzenie nowego i lepszego porządku16. Kiedy Robespierre ginął na gilotynie, 

terroryzm był już pojęciem wiązanym z nadużyciem władzy i nabrał kryminalnych implikacji. 

Zapoczątkowana przez Rewolucję Francuską era antymonarchicznych nastrojów w Europie 

wywołała nowy nurt terroryzmu, a pojęcie to nabrało konotacji antyrządowych i 

rewolucyjnych. Narodził się anarchizm, którego założenia teoretyczne sformułowali Francuz, 

Pierre Proudhon oraz Rosjanin, Piotr Kropotkin. Liczni wówczas zwolennicy anarchizmu 

posługiwali się metodami terrorystycznymi. Organizacja rewolucjonistów rosyjskich 

Narodnaja Wola w 1881 roku dokonała udanego zamachu na życie Aleksandra II, aprobując 

tym samym ideę „czynu indywidualnego”. Na przełomie stuleci, z ręki anarchistów oraz 

rosyjskich socjalistów-rewolucjonistów zginęli między innymi dwaj prezydenci Stanów 

Zjednoczonych, cesarzowa Austrii, premier Hiszpanii, dwaj ministrowie spraw wewnętrznych 

Rosji. Obok indywidualnego pojawił się także terroryzm zbiorowy (zamachy na urzędy, 

koszary, lokale publiczne, a także na przypadkowych przedstawicieli warstwy 

uprzywilejowanej, przy czym ofiarami padały nieraz osoby postronne)17. W latach 30-tych XX 

wieku termin „terroryzm” zyskał nowe znaczenie. Służyło ono opisywaniu praktyk masowych 

represji stosowanych przez państwa totalitarne i ich dyktatorskich przywódców przeciw 

własnym obywatelom. Odnosił się więc do dyktatorskich reżimów, jakie doszły do władzy w 

nazistowskich Niemczech, stalinowskiej Rosji i faszystowskich Włoszech. Do 

najsłynniejszych zamachów terrorystycznych XX wieku należały zabójstwa arcyksięcia 

Franciszka Ferdynanda oraz króla Jugosławii Aleksandra I. Po II Wojnie Światowej pojęcie to 

odzyskało rewolucyjnie konotacje dzięki ruchom narodowowyzwoleńczym i antykolonialnym, 

jakie pojawiły się w latach 50-tych w Azji, Afryce i na Bliskim Wschodzie. W latach 60-tych i 

70-tych rozszerzyło się na separatystyczne grupy narodowe i etniczne, objęło także 

organizacje radykalne, motywowane czystą ideologią. Terroryzm indywidualny praktykowany 

                                                           
15 Chorośnicki, Michał: Terroryzm. Analizy i fakty, Kraków 2002, s.10.  

16 Hoffman, Bruce: Oblicza…, s. 14. 

17 Mały oksfordzki słownik historii świata w XX w., Londyn-Warszawa, 1992, s. 593. 
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był szczególnie przez arabskich nacjonalistów i fundamentalistów islamskich, zwalczających 

Izrael i jego faktycznych bądź domniemanych sojuszników, zwłaszcza Stany Zjednoczone 

(OWP i kontrolowany przez nią Hezbollah). W latach 70-tych i 80-tych dokonali oni szeregu 

zamachów bombowych na samoloty, statki i lokale publiczne, a także porwań, niekiedy 

zakończonych śmiercią ofiar. Ich celem było wymuszenie spełnienia żądań politycznych (np. 

wypuszczenia na wolność więźniów). Poczynania te, zwłaszcza OWP, wspierane były 

nieoficjalnie przez Libię, Iran, Syrię i cieszyły się zakamuflowanym poparciem ZSRR, NRD, 

Bułgarii i innych krajów Układu Warszawskiego18. W Europie Zachodniej terroryzm 

stosowany jest permanentnie przez separatystów z ETA i IRA, a także niewielkie niemieckie, 

francuskie czy włoskie grupy goszystów. Rzadziej uciekały się do niego organizacje 

prawicowe (OAS, neofaszyści we Włoszech). Na szeroką skalę jest nadal praktykowany w 

Ameryce Łacińskiej, zarówno przez ugrupowania lewackie (Świetlisty Szlak w Peru) jak i 

skrajnej prawicy (szwadrony śmierci w Argentynie, Chile). Natomiast na początku lat 90-tych 

pojęcie to wzbogaciło się o narkoterroryzm. Najlepszym jego przykładem jest rosnąca siła 

kolumbijskich karteli narkotykowych, które zawierają bliskie alianse z lewicowymi 

ugrupowaniami terrorystycznymi w Kolumbii i Peru.              

Mały oksfordzki słownik historii świata podaje następującą definicję terroryzmu: 

metoda walki politycznej, polegająca na selektywnym lub kompleksowym stosowaniu 

przemocy wobec przeciwników, obecna w ideologii i praktyce radykalnych ruchów 

politycznych i społecznych (zarówno lewicowych jak i prawicowych). W przeciwieństwie do 

terroru, czyli pozaprawnej przemocy aparatu państwowego wobec grup lub jednostek 

(zwanego także terroryzmem państwowym) jest bronią opozycji, stosowaną zwykle przez 

wyspecjalizowane bojówki, związane z partiami i ruchami politycznymi. Celem ich działań 

jest destabilizacja władzy, zastraszenie osób ją piastujących oraz podporządkowanych im 

organów państwowych, ośmielanie niezadowolonych grup społecznych do zbiorowych 

wystąpień rewolucyjnych, niekiedy także zapobieganie próbom kompromisu podejmowanym 

przez siły umiarkowane19.   

Oprócz słownikowej definicji terroryzmu warto przytoczyć jeszcze parę innych 

autorstwa polskich i zagranicznych badaczy zjawiska. Jerzy Muszyński pisze: „Terroryzm to 

swoista strategia i taktyka osiągania zamierzonych celów, w ramach których akty przemocy 

jakkolwiek najważniejsze – łączą się z innymi sposobami działania”20. 

                                                           
18 Ibid. 

19 Ibid., s. 592. 

20 Muszyński, J. (red.): Terroryzm polityczny, Warszawa 1981, [w:] Chorośnicki, Michał: Terroryzm…, s. 11. 
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Inny polski autor Albert Pawłowski opisuje z kolei 7 reguł towarzyszących zjawisku 

terroryzmu politycznego. Są to: 

1. Akcja terrorystyczna – taktyka małych grup, które tą drogą chcą realizować cele 

polityczne, 

2. Działanie – polega na stosowaniu gwałtu bezpośredniego, skierowanego przeciwko 

osobie lub grupie osób, nawet jeżeli jest skierowane przeciwko obiektowi, rzeczy 

materialnej, to z myślą o reakcji człowieka, 

3. Czyn gwałtowny – musi mieć charakter widowiskowy, nagłośniony przez media, 

katalizator ugrupowań terrorystycznych, 

4. Strategia pośrednia – atak kierowany jest nie przeciwko głównym adresatom, ale 

osobom, czynnikom pośrednim, 

5. Cel ujmowany strategicznie – przekształcenie istniejących stosunków politycznych w 

inne, które są mniej lub bardziej sprecyzowane, 

6. Narzędzie sprawcze – ma to być strach szerokich kręgów społeczeństwa i elit władzy, 

7. Fanatyzm – całkowite oddanie się danej sprawie wraz z negacją i unicestwieniem 

powszechnie uznanych wartości, np. życia21.    

Warto też przedstawić definicje ekspertów zagranicznych. Według definicji 

opracowanej w 1986 roku przez grupę amerykańskich ekspertów terroryzm to: „bezprawne 

użycie lub groźba użycia przemocy przez grupy osób, pojedyncze osoby albo środowiska w 

celach politycznych lub społecznych. Zmierza on do zastraszenia lub zmuszenia władz, grup 

ludzi lub pojedynczych osób do zmiany polityki lub postępowania”22. 

Zróżnicowane są definicje ośrodków rządowych, które uwarunkowane są ich 

działalnością związaną ze zwalczaniem terroryzmu. Ośrodki te ponadto często padają 

ofiarami ataków terrorystycznych. I tak Departament Stanu USA definiuje terroryzm jako 

zaplanowaną, umotywowaną politycznie przemoc wobec celów nie uczestniczących w  

walce, stosowaną przez subnarodowe grupy lub tajnych agentów, zwykle mającą na celu 

oddziaływanie na audytorium23. Według Departamentu Obrony terroryzm to bezprawne 

użycie lub groźba użycia siły czy przemocy wobec osoby lub mienia, aby wymuszać lub 

zastraszać rządy czy społeczeństwa, dla osiągnięcia celów politycznych, religijnych, 

                                                           
21 Pawłowski, A.: Terroryzm w Europie XIX i XX wieku, Zielona Góra 1980 [w:] Chorośnicki, Michał: Terroryzm…, 

s. 11 

22 Wojskowy Przegląd Prawny 1996, nr 1 [w:] Chorośnicki, Michał: Terroryzm…, s.12. 

23 Hoffamnn, Bruce: Oblicza…, s.36. 
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ideologicznych24. Centralna Agencja Wywiadowcza natomiast w swojej definicji zwraca 

uwagę na fakt, że działania terrorystyczne mają szokować lub zastraszać duże grupy, a nie 

tylko bezpośrednie ofiary25.  

Charakterystyczne jest to, że dzisiejsi terroryści nie postrzegają siebie jako 

terrorystów i unikają sformułowań tego typu. Nawet w nazwach organizacji pomijają 

jakiekolwiek konotacje terrorystyczne, starając się stworzyć skojarzenia z wolnością i 

wyzwoleniem, armią lub wojskowymi strukturami organizacyjnymi, albo wybierają nazwy, 

które w żaden sposób nie kojarzą się z terroryzmem. Stoi to w przeciwieństwie do 

anarchistów czy członków Narodnej Woli w XIX wieku, którzy otwarcie nazywali siebie 

terrorystami. Dzisiejszy terrorysta utrzymuje, że to państwo i społeczeństwo są terrorystami. 

W swoim przemówieniu z 10 marca 2005 roku w Madrycie z okazji pierwszej rocznicy 

zamachów bombowych na pociągi w tym mieście, ówczesny Sekretarz Generalny ONZ Kofi 

Annan ogłosił propozycje dotyczące całościowej strategii zwalczania terroryzmu. W jego 

wystąpieniu pojawiła się też propozycja zdefiniowania terroryzmu: „Zbyt długo wystawiamy 

na szwank moralny autorytet Narodów Zjednoczonych debatując nad definicją tego zjawiska 

- zastanawiając się, czy można o terroryzm oskarżyć władze państwowe oraz grupy 

społeczne i czy obejmuje on także akty oporu wobec okupacji obcych wojsk. Czas już 

zakończyć te spory. Prawo międzynarodowe wyraźnie zakazuje władzom państwowym 

rozmyślnego użycia siły wobec obywateli, a prawo do stawiania oporu nie może oznaczać 

prawa do rozmyślnego zabijania lub znęcania się nad ludnością cywilną. Powiedzmy 

wyraźnie, że znamię terroryzmu nosi każde działanie zmierzające do spowodowania śmierci 

lub poważnej szkody cielesnej u osób cywilnych lub nie biorących udziału w walce zbrojnej, 

którego celem jest zastraszenie ludności albo zmuszenie rządu lub międzynarodowej 

organizacji do wykonania lub odstąpienia od wykonania określonych czynności. Taka 

definicja terroryzmu miałaby silny moralny wydźwięk. Nakłaniam światowych przywódców, by 

zjednoczyli się wokół tej definicji”26.  

Terroryzm jest więc pojęciem pejoratywnym i nie można stworzyć jego precyzyjnej 

definicji. Można jednak skutecznie odróżnić go od innych typów przemocy i wskazać na te 

cechy, które terroryzm czynią zjawiskiem przemocy politycznej. O politycznym charakterze 

terroryzmu przesądzają: 

                                                           
24 Ibid. 

25 International Encyclopedia of Terrorism, Chicago, Londyn 1997 [w:] Chorośnicki, Michał: Terroryzm… s. 13. 

26 Przemówienie Kofiego Annana 10.03.2005 roku w Madrycie. Artykuł zredagowany w oparciu o treść jego 

wystąpienia w dniu 10 marca 2005 roku na Międzynarodowym Szczycie w kwestii Demokracji, Terroryzmu 

i Bezpieczeństwa w Madrycie, http://www.un.org/News/Press/docs/2005/sgsm9757.doc.htm. 
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 środki, jakimi posługuje się terroryzm, 

 wrogowie, przeciwko którym się zwraca, 

 cele, jakie zamierza osiągnąć, 

 motywacje, które są motorem jego działania27.    

Pamiętać jednak należy, że polityczny charakter aktu terrorystycznego nie może być 

wyodrębniony li tylko na podstawie środków i metod, za pomocą których przemoc jest 

stosowana. Przykładowo, zabójstwo lub podłożenie bomby nic nie mówią o charakterze 

czynu i na tej podstawie nie możemy stwierdzić, czy jest to akt terrorystyczny, czy 

przestępstwo kryminalne, z którym działania terrorystyczne zwykło się mylić. Zabójstwo 

dyplomaty nie musi być aktem terrorystycznym, gdy jest powodowane chęcią odniesienia 

korzyści materialnej. Akt przemocy skierowany przeciwko jednostce lub grupie osób nabiera 

charakteru politycznego, gdy towarzyszy mu określona motywacja ideologiczna i zamiar 

osiągnięcia określonego celu politycznego28.     

 

1.1.2. Terroryzm a terror. 

 

Rozróżnienie słów terroryzm i terror nastręcza czasami sporo trudności. Słowa te 

pojawiły się w języku polityki w czasach Rewolucji Francuskiej. Wówczas to terrorystami byli 

członkowie kolejnych rządów rewolucyjnej Francji, poczynając od jakobinów29. Oni to 

wprowadzili politykę terroru jako instrument walki przeciwko „zdrajcom narodu”  30 sierpnia 

1793 roku. Początkowo była ona skierowana do osób popierających monarchię  i 

przeciwników rewolucji, jednak wkrótce objęła także jej zwolenników, którzy obawiając się o 

własne życie postanowili obalić stojącego na czele jakobinów Robespierra. Skoro „terror” 

został przez nich uznany za prawowity instrument rządu, oskarżali oni Robespierra o 

terroryzm, co sugerowało nielegalność działań30.     

Obecnie istnieją dwa stanowiska dotyczące obu pojęć. Pierwsze z nich traktuje oba 

słowa jednakowo i zgodnie z tym stanowiskiem można korzystać z nich zamiennie. Drugie 

stanowisko jednak wykazuje różnice pomiędzy pojęciami. Według pierwszego słownika 

Akademii Francuskiej słowo terror zawiera dwa składniki. Jeden z nich ma charakter 

psychiczny i zgodnie z nim terror oznacza trwogę, przerażenie, strach, gwałtowne 

wzburzenie umysłu spowodowane przez wizje lub istnienie niebezpieczeństwa. Początkowo 

                                                           
27 Chorośnicki, Michał: Terroryzm…, s.18. 

28 Chorośnicki, Michał: Terroryzm…, s. 18. 

29 Chorośnicki, Michał: Terroryzm…, s. 15.  

30 Ibid. 
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słowo terror wiązano wyłącznie z oznaczeniem pewnej formy rządów, polegającej na 

stosowaniu krwawych represji wobec przeciwników politycznych (faktycznych bądź 

domniemanych)31. Kiedy w końcu XIX wieku pojawiły się nowe zjawiska, jak zamachy na 

przedstawicieli władzy, słowo terror zaczęło tracić na znaczeniu i wielu badaczy zjawiska 

postulowało oddzielenie obydwu pojęć. Uważali oni bowiem, że terror oznacza pewien 

szczególny sposób sprawowania władzy, polegający na stosowaniu surowych działań wobec 

przeciwników, w celu utrzymania się przy władzy32. To z kolei spowodowało pojawienie się 

„państwa terroru”, jako państwa, które stosuje przemoc i terror jako formę rządzenia. 

K. Indecki wysuwa trzy wnioski:  

1. Terror ma zawsze charakter polityczny, jest formą politycznej przemocy, podjętej w 

celu przekazania politycznej informacji, 

2. Użyte pojęcie przemocy nie może być utożsamiane z przymusem państwowym, 

3. Wywołanie przerażenia lub ekstremalnej obawy w psychice ofiar możliwe jest poprzez 

zachowania określonych podmiotów: jednostek, grup jednostek, organizacji 

paramilitarnych, podejmowane z inicjatywy i na rzecz państwa33.  

Terror od terroryzmu różni stosunek do władzy i status społeczno-prawny podmiotów. 

W przypadku terroru mamy do czynienia ze stosowaniem brutalnej przemocy przez aparat 

państwowy, działający w majestacie prawa, w celu utrzymania się przy władzy. Terroryzm 

natomiast to przemoc skierowana przeciwko aparatowi państwa, stosowana przez jednostki, 

grupy, działające w konspiracji. Mamy więc „terror państwowy” i „terroryzm antypaństwowy”. 

Terror  to gwałt i przemoc silniejszych wobec słabszych (obywateli), natomiast terroryzm to 

gwałt i przemoc słabszych wobec silniejszych (aparatu władzy)34.  

Inna opinia pojawia się w rozważaniach J.Muszyńskiego, który uważa, że terror mogą 

uprawiać poszczególne osoby, natomiast terroryzm oznacza grupę osób, zorganizowaną i 

powiązaną wspólną ideologią. Jest to więc ujęcie podmiotowe. Według Muszyńskiego 

państwo może uprawiać terroryzm tzw. państwowy, polegający na eskalacji przemocy wobec 

przeciwników, mający wywołać w społeczeństwie poczucie strachu i zagrożenia. Jego celem 

jest utrzymanie władzy i jest to inna forma terroru niż terror uprawiany przez nielegalne 

organizacje.  

                                                           
31 Pawłowski, A.: Terroryzm w Europie…, s.10. 

32 Rajzer, S.: Terroryzm, Warszawa 1987, s.7  

33 Indecki, K.: Prawo karne wobec terroryzmu i aktu terrorystycznego, Łódź 1998, s. 17.  

34 Pawłowski, A.: Terroryzm w Europie…, s.14. 



ROZDZIAŁ 1 – POJĘCIE TERRORU NUKLEARNEGO 

19 

 

W latach 80-tych eksperci amerykańscy wyróżnili pojęcie terroryzmu 

sponsorowanego przez państwo. Oznaczał on państwa, które finansowo, szkoleniowo, bądź 

innymi metodami pomagają organizacjom terrorystycznym. Ataki takich organizacji 

skierowane miały być przede wszystkim wobec państw silniejszych, np. USA.  

Amerykańscy urzędnicy i wojskowi z pełną świadomością wykorzystali przerażenie, 

jakie wiąże się z lękiem przed bronią nuklearną i promieniowaniem podczas II wojny 

światowej. Komitet decydujący o celu ataku (Target Committee) stwierdził, że pierwszy 

przypadek użycia bomby atomowej powinien być „dostatecznie spektakularny”, aby jego 

„ważność” była rozpoznawalna na całym świecie, a cele tak dobrane, aby uzyskać „najlepszy 

efekt psychologiczny na Japończykach”35. Bomby atomowe na miejscu zabiły ok. 110 000 

mieszkańców Japonii, a wśród żyjących wywołały moralne wątpliwości i strach. Dodatkowym 

czynnikiem powodującym przerażenie była „niewidzialna trucizna”, która powodowała śmierć 

kolejnych osób lub trwałe inwalidztwa. Według odtajnionych opracowań rządowych USA 

„podczas tygodni, które nastąpiły po katastrofie atomowej, niepokojące symptomy i nagłe 

zgony wskutek choroby popromiennej (…) wywołały silne reakcje emocjonalne wśród tych, 

których ocaleli”, pogarszając „emocjonalne rozchwianie wywołane pierwszym 

doświadczeniem katastrofy”36.    

 

1.2. Terroryzm – współczesne środki walki.  
 

Ponieważ terroryzm jest szczególnym rodzajem działalności przestępczej, 

skierowanej przeciwko państwu i społeczeństwu, powoduje ofiary, wytwarza atmosferę 

strachu, państwo stosuje w jego zwalczaniu szczególne środki organizacyjne i prawne. 

Korzysta przy tym ze swoich uprawnień, wynikających z jego przymusowego charakteru i 

możliwości stosowania przymusu jako formy egzekwowania określonych zachowań. Metody 

stosowane przez państwo w walce z terroryzmem mają zazwyczaj szerokie poparcie 

społeczne37.  

Środki profilaktyki terrorystycznej polegają na wprowadzeniu różnych 

zapobiegawczych obostrzeń i restrykcji, które ograniczają wolność nie tylko terrorystów, ale 

także obywateli. Rosną wówczas uprawnienia policji do stosowania rewizji, sprawdzania 

teczek, torebek, plecaków np. przy wchodzeniu do kina, teatru, domu towarowego. Aparat 

bezpieczeństwa jest wówczas upoważniony do zakładania podsłuchu telefonicznego, 

                                                           
35 Walters, H.: TV’s Nuclear Nightmare, Newsweek, nr 102, 21 XI 1983 [w:] Chrośnicki, M.: Terroryzm…, s.89. 

36 Ibid. 

37 Jałoszyński, Kuba: Terroryzm i walka z nim we współczesnym świecie, Centrum Szkolenia Policji Legionowo 

2002, s.37. 
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inwigilacji, kontroli korespondencji, czy posługiwania się prowokacją. W stanie oblężenia 

wywołanym przez terrorystów w danym kraju, działania takie stają się czymś powszechnie 

stosowanym38.  

Państwo w walce z terroryzmem porusza się w ramach następujących obszarów39: 

 polityki rozumianej jako działanie oparte na uprzednio ustanowionych zasadach, 

 strategii rozumianej jako planowe sterowanie wrogimi i zaprzyjaźnionymi siłami w celu 

zajęcia najkorzystniejszej pozycji przed przystąpieniem do działania, 

 taktyki, rozumianej jako kierowanie zaprzyjaźnionymi siłami w trakcie działania dla 

osiągnięcia krótkookresowych celów.  

Celem państwa w zapobieganiu terroryzmowi jest zapobieżenie powstania trudnej 

sytuacji dla rządu, utrzymanie prestiżu rządu, zaufania społecznego do władzy, prestiżu 

szefa rządu jako osoby panującej w państwie, również w sytuacjach kryzysowych, 

zapobieżenie powstania lub wzrostu napięcia międzynarodowego, powstania ofiar w ludziach 

oraz powstania precedensu, jakim jest ustępstwo wobec terrorystów.   

Rządy państw wprowadzają zabezpieczenia, które mają utrudnić bądź uniemożliwić 

dokonanie zamachu, przede wszystkim tam, gdzie przebywają duże skupiska ludzi. 

Specjalne procedury ochronne obowiązują na lotniskach, które są częstym miejscem ataku 

terrorystycznego ze względu na skumulowanie dużej liczby osób na stosunkowo małym 

obszarze, nieograniczony dostęp oraz międzynarodowy status40.  

Izrael od początku swego istnienia musi prowadzić aktywną politykę wewnętrzną oraz 

międzynarodową, ukierunkowaną na zapewnienie swym obywatelom bezpieczeństwa41. Od 

lat bowiem zmaga się z różnymi przejawami terroryzmu palestyńskiego czy też islamskiego i 

sytuacja ta wymusza na izraelskich władzach zaangażowanie sił i środków do walki z 

terroryzmem. Policja, służby specjalne, wojsko i agendy rządowe realizują zadania związane 

z przeciwdziałaniem terroryzmowi. Władze tego kraju pojmują skuteczność systemu 

antyterrorystycznego w wymiarze strategii, a nie wyłącznie taktyki przeciwdziałania i 

zwalczania terroryzmu. Ponadto, atak taki może mieć większy wymiar i powodować 

                                                           
38 Ibid, s. 37. 

39 Incident Management Seminar, Conterterrorism Training Group, Departament Stanu USA, Biuro 

Bezpieczeństwa Dyplomatów, 1991, s. 5 [w:] Jałoszyński, K.: Terroryzm…., s.37.  

40 Jałoszyński, K.: Terroryzm…, s.37-38. 

41 Jałoszyński, K: Działania militarne Izraela w walce z terroryzmem, Zeszyty Naukowe Akademii Obrony 

Narodowej nr 2(35), Warszawa 1999, s.203-210. 
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destabilizację polityczno-militarną regionu42. Ataki terrorystów na obywateli i instytucje Izraela 

stały się źródłem opracowania i permanentnego doskonalenia środków technicznych, 

doktryn militarnych i politycznych, ukierunkowanych na zwalczanie terroryzmu.  

Izraelskie działania antyterrorystyczne można podzielić na trzy główne nurty (wg 

Boaza Gonora43): 

 środki militarne – polegają na podejmowaniu działań przez wojsko i siły 

bezpieczeństwa, skierowanych przeciwko obiektom, członkom i organizacjom 

terrorystycznym. Mają na celu zapobieżenie atakom terrorystycznym, osłabienie ich 

siły, 

 środki obronne – mają na celu zapobieżenie atakowi, dotyczą fazy szkoleniowej, 

przygotowawczej, 

 środki prawnokarne – zbiór przepisów, norm prawnych skierowanych przeciwko 

członkom organizacji terrorystycznych. Kodeks karny w Izraelu dzieli te środki na 

obowiązujące w państwie Izrael oraz na terenach okupowanych. Pierwsze 

obowiązują w stosunku do obywateli żydowskich, zamieszkałych w Izraelu, natomiast 

drugie są znacznie bardziej represyjne.     

Zadania antyterrorystyczne realizują między innymi wojskowe siły specjalne. Są one 

wykonywane zarówno na lądzie, jak również z powietrza i morza. Naloty minimalizują ryzyko 

strat własnych, podczas bombardowań zdarzają się jednak straty w ludności cywilnej, co 

negatywnie wpływa na wizerunek Izraela na arenie międzynarodowej. Działania 

podejmowane na morzu mają na celu m. in. wspieranie działań lądowych oraz 

uniemożliwienie ataku z morza. Są one niejednokrotnie skierowane przeciwko przywódcom 

grup terrorystycznych, ich eliminacja bowiem osłabia morale tych ugrupowań, ich siłę, a 

ponadto zmusza do poszukiwania nowych kryjówek, co wiąże się z wydatkami, osłabiającymi 

ekonomicznie ugrupowania44.  

Działania antyterrorystyczne muszą uderzać w systemy dowodzenia, sterowania i 

finansowania terroryzmu. Cele działań antyterrorystycznych Izraela to: 

 minimalizacja zasięgu działań terrorystycznych i powodowanych przez nie szkód, 

 rozbijanie ugrupowań terrorystycznych, 

                                                           
42 Jałoszyński, K.: Terroryzm…, s. 47.   

43 Dyrektor Izraelskiego Instytutu Międzynarodowej Polityki Antyterrorystycznej, konsultant władz Izraela w 

zakresie problematyki antyterroryzmu.  

44 Jałoszyński, K.: Terroryzm…, s. 48.   
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  eliminacja przywódców ugrupowań terrorystycznych i głównych osób, 

odpowiedzialnych m.in. za planowanie zamachów, 

 niszczenie infrastruktury ugrupowań terrorystycznych, 

  osłabianie morale terrorystów – poprzez udane akcje antyterrorystyczne, niweczenie 

zamachów, osłabianie infrastruktury, stosowanie środków prawnokarnych w stosunku 

do zatrzymanych członków organizacji45.            

Największe izraelskie lotnisko międzynarodowe imienia Bena Guriona pracuje w 

oparciu o najbardziej rygorystyczne przepisy bezpieczeństwa na świecie46. Personel 

naziemny lotniska liczy 1000 pracowników, a Biuro Ochrony Portu Lotniczego 1100 osób, 

skupionych w 5 wydziałach, odpowiedzialnych za: patrolowanie portu, fizyczną ochronę 

portu, zabezpieczenie całego terenu, kontrolowanie ruchu pracowników lotniska i osób oraz 

sprawdzenie pirotechniczne bagażu i osób. Policja zajmuje się bezpieczeństwem w 

pierścieniu zewnętrznym oraz sprawami kryminalnymi związanymi z lotniskiem i terenem 

wokół niego. Odpowiada także za stworzenie pierścienia wewnętrznego w przypadku 

zaistnienia ataku terrorystycznego. Jeżeli zaszłaby konieczność przeprowadzenia operacji, 

np. odbicia porwanego samolotu, dokonałby tego antyterrorystyczny pododdział wojskowy 

(Sayeret Mat’kal) lub antyterrorystyczny pododdział policyjny (Ya’Ma’m)47. 

Policja graniczna odpowiada za kontrolę paszportową na lotnisku. W skład jednostki 

policyjnej wchodzi grupa pirotechniczna. Do poszukiwań bomb natomiast wykorzystuje się 

psy, ale ze względu na panujące w Izraelu upały, czas ich pracy jest ograniczany. Przed halą 

lotniska nie mają prawa zatrzymywać się samochody. Kierowcy po dowiezieniu pasażerów 

na miejsce muszą natychmiast odjechać, w przeciwnym razie auta zostaną odholowane. 

Kosze na śmieci są przeźroczyste i umieszczone w specjalnych obudowach tłumiących 

wybuch. Takie formy postępowania: drobiazgowe kontrole bagażu, osobiste zakazy, 

wywołują sprzeciw wielu turystów zachodnioeuropejskich, przyzwyczajonych do większych 

swobód obywatelskich. Reguły na lotnisku są twarde: kto nie podporządkuje się zasadom 

bezpieczeństwa, nie wsiądzie do samolotu48. 

Kolejną kwestią jest ochrona izraelskich placówek dyplomatycznych. Izrael posiada 

ich 110 i wkłada dużo wysiłku w ich zabezpieczenie, ponieważ niejednokrotnie były one 

                                                           
45 Ibid., s.48-50. 

46 Jałoszyński, K: Policja i Urząd Bezpieczeństwa w Izraelu, Policyjny Biuletyn Szkoleniowy nr 4/97, WSPol 

Szczytno 1997, s.61-62.   

47 Jałoszyński, K.: Terroryzm…., s.38.  

48 Ibid., s. 41 
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celem zamachów terrorystycznych49. Pojawiła się tendencja do przenoszenia ambasad na 

środkowe piętra wieżowców, aby zminimalizować ryzyko ataku terrorystycznego. 

Wprowadzono ograniczenia w ruchu kołowym w pobliżu ambasad, a obraz z kamer sprzed 

ambasad i terenu wokół nich jest na bieżąco przekazywany do siedziby Urzędu 

Bezpieczeństwa w Jerozolimie. Ponadto prowadzone są prace mające na celu stworzenie 

muru oporowego, który skutecznie chroniłby ambasady przed atakiem (konstrukcja ściany 

mającej wytrzymać wybuch bomby o sile 1 TNT)50. 

Z kolei polityka rządu USA dotycząca walki z terroryzmem przedstawia się 

następująco51: 

 wszelkie działania terrorystyczne traktowane są jako akty kryminalne, 

 aby przeciwdziałać zamachom terrorystycznym, stosuje się wszelkie prawnie 

dopuszczalne środki, 

 brak akceptacji dla szantażu terrorystycznego, 

 współpraca z rządem kraju, na terytorium którego doszło do uprowadzenia obywateli 

amerykańskich, 

 pomoc dla kraju, na terytorium którego doszło do zamachu terrorystycznego: 

techniczna, wywiadowcza, militarna. 

W 1986 roku powstało Centrum Antyterrorystyczne, które miało koordynować 

działania CIA i innych agencji federalnych o charakterze antyterrorystycznym. W kwietniu 

1996 roku została podpisana przez prezydenta Billa Clintona ustawa antyterrorystyczna. 

Przewidywała ona m.in. przeznaczenie miliarda dolarów w ciągu czterech lat na walkę z 

terroryzmem, ułatwienie deportowania z USA obcokrajowców podejrzewanych o działalność 

terrorystyczną oraz eliminację możliwości odwołania od decyzji o deportacji. Ograniczała ona 

także możliwość odwoływania się od kary śmierci do jednej szansy52, nakładała na 

producentów materiałów wybuchowych obowiązek ich znaczenia tak, aby można było 

szybko zidentyfikować źródło ich pochodzenia.  

Wydarzenia z 11 września 2001 roku ukazały słabość zabezpieczeń całego 

amerykańskiego systemu antyterrorystycznego. Okazało się, że nadal można zagrozić 

takiemu mocarstwu, jakim są Stany Zjednoczone. Po tym wydarzeniu zaczęto wprowadzać 

                                                           
49

 Coraz większe kwoty przeznacza się na modernizację placówek dyplomatycznych i ich ochronę. W izraelskim 

MSZ do tych celów utworzono odrębny wydział. Współpracuje on z Urzędem Bezpieczeństwa. 

50 Ibid., s. 51. 

51 Incident Management Seminar, op.cit., s. 8.  

52 Do tej pory skazany mógł wielokrotnie odwoływać się od wyroku śmierci.  
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kluczowe zmiany w polityce bezpieczeństwa USA. Przyjęto akty prawne zaostrzające walkę 

z organizacjami terrorystycznymi: USA Patriot Act, National Security Strategy of 2002, 

Homeland Security Act, the Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act, National 

Security Strategy of 2006. W największym stopniu strukturę rządu federalnego 

zreorganizował Homeland Security Act. Na jego mocy utworzony został Departament 

Bezpieczeństwa Ojczyzny, składający się z 22 agencji rządowych, które do tej pory były 

częściami innych departamentów53. Najważniejszym zadaniem tego departamentu jest 

obrona terytorium USA przed atakami terrorystycznymi i przeciwdziałanie im zarówno na 

terytorium kraju, jak i poza jego granicami.  

 

1.3. Rodzaje terroryzmu. 
 

W literaturze opisującej zjawisko terroryzmu nie brak typologii, które opierają się na 

różnorodnych kryteriach. Terroryzm jest klasyfikowany w oparciu o cele, metody czy zasięg 

działania. W pracy przedstawię kilka typologii oraz nowe formy terroryzmu, które zrodziły się 

pod koniec XX wieku. 

Paul Wilkinson proponuje podział na:  

 terroryzm subrewolucyjny – dąży do osiągnięcia określonych celów politycznych, 

które nie są zmianami rewolucyjnymi, akty terrorystyczne popełniane są zazwyczaj 

przez małe grupy i często są trudne do odróżnienia od kryminalnych i 

psychopatologicznych, 

 terroryzm rewolucyjny – jego celem jest rewolucja bądź osiągnięcie określonych 

zwycięstw podczas walki rewolucyjnej. Ugrupowania terrorystyczne posiadają swój 

program i ideologię, na ich czele stoją przywódcy. Obok walki zbrojnej, prowadzona 

jest także walka polityczna, 

 terroryzm represywny – ma charakter krwawy, służy do tłumienia buntów lub 

trzymania w ryzach obywateli, grup, które wykazują zachowania nieakceptowane 

przez represora, 

 terroryzm epifenomenalny – brak w nim jasno sprecyzowanych celów, jest elementem 

aktów przemocy nieprzemyślanych, przypadkowych. 

Z kolei terroryzm nielegalny (niepaństwowy) występuje jako: 

 terroryzm skrajnej prawicy – neofaszystowski, rasistowski, szowinistyczny, 

                                                           
53 Woźniak, Dominika: Prawne aspekty polityki antyterrorystycznej USA, 17.01.2010, http://www.psz.pl/tekst-

26739/Dominika-Wozniak-Prawne-aspekty-polityki-antyterrorystycznej-USA  
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 terroryzm skrajnej lewicy – anarchistyczny, neoanarchistyczny, 

 terroryzm ruchu narodowowyzwoleńczego – palestyński, irlandzki, baskijski, 

 terroryzm mający inne motywacje ideologiczne i polityczne – argentyńskie 

Monteneros, ugrupowania cypryjskie, irańskie, muzułmańskie54. 

Według kryterium terytorialnego, terroryzm możemy podzielić na: 

 terroryzm państwowy – gdy dochodzi do aktów terrorystycznych państwa  przeciwko 

obywatelom lub odwrotnie, 

 międzynarodowy – dochodzi do niego wówczas, gdy akty terrorystyczne mają 

międzynarodowe konsekwencje i oddziałują na stosunki międzynarodowe, ale także 

wówczas, gdy mają charakter przemocy skierowanej przeciwko osobom chronionym 

przez prawo międzynarodowe (dyplomaci, przywódcy państw, rządów), miejscom 

(ambasady), lotnictwu cywilnemu oraz środkom komunikacji masowej, 

 separatystyczny – kojarzony z terroryzmem narodowowyzwoleńczym, polega na 

dążeniu niektórych grup do uzyskania odrębności politycznej, etnicznej, religijnej. 

Może mieć charakter happeningowy bądź radykalny i zorganizowany, np. bojówki 

ETA, separatyści korsykańscy55.   

Według innego badacza zagadnienia, Bartosza Bolechowa wyróżniamy: 

 terroryzm nacjonalistyczny (etniczny, rasowy) – np. ETA, FLNC, 

 terroryzm religijny – wśród którego wyróżniamy trwały konflikt religijny lub terroryzm 

sekt religijnych, służący realizowaniu określonych celów politycznych, np. japońska 

Aum Shinri Kyo (Najwyższa Prawda), 

 terroryzm nacjonalistyczno – religijny, np. Hamas, 

 terroryzm czystej ideologii – podzielony na terroryzm lewacki (anarchiści, trockiści, 

maoiści) i terroryzm skrajnej prawicy (nacjonalistyczny, rasistowski, nazistowski), 

 terroryzm uzasadniany innymi względami doktrynalnymi i światopoglądowymi (zwany 

też parapolitycznym), np. ekoterroryzm, terroryzm antyaborcyjny. 

Innym podziałem wyróżnionym przez Bolechowa jest podział na terroryzm klasyczny, 

superterroryzm, cyberterroryzm56. Autor wskazuje jednak, że każda typologia jednocześnie 

                                                           
54 Zob. Pawłowski, J. (red.): Terroryzm we współczesnym świecie, Warszawa 2001 , s. 14-15.  

55 Ibid, s.15. 

56 Zob. Bolechów, B: Terroryzm w świecie poddwubiegunowym. Przewartościowania i kontynuacje, Toruń 2003, 

s. 51-55. 
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porządkuje i fałszuje obraz sytuacji poprzez sztuczne upodabnianie do siebie odmiennych 

zjawisk. W rzeczywistości bowiem terroryzm kształtowany jest przez rozmaite 

uwarunkowania, w jakich powstał i funkcjonuje57.    

Z kolei Jakub Jałoszyński za włoskim specjalistą w zakresie obrony cywilnej Ferrante 

Pierantonim, przyjmuje podział na: 

 ekoterroryzm – organizacje terrorystyczne działają pod hasłami ochrony środowiska i 

ratowania ziemi przed obecnością obiektów i urządzeń, które mogą zagrozić ekologii. 

Przykładem takich działań jest wykolejenie w styczniu 1995 roku w Niemczech 

pociągu wiozącego paliwo jądrowe na trasie Hanower-Hamburg. Katastrofa nie 

spowodowała jego wycieku, 

 piractwo informatyczne (terroryzm informatyczny) – polega na włamywaniu się do baz 

danych, wprowadzaniu wirusów i zakłóceń do programów informatycznych, co ma 

wywołać chaos i dezinformację. Ta forma terroryzmu może sparaliżować systemy 

łączności, obronne (w tym sterujące bronią masowego zagrożenia), bankowe i może 

stać się przyczyną katastrof lotniczych i kolejowych o znacznym rozmiarze, 

 zdegenerowana partyzantka (pseudopatryzantka) – występuje w krajach Trzeciego 

Świata. Pod płaszczykiem działalności narodowowyzwoleńczej organizacje zajmują 

się handlem narkotykami, „żywym towarem”, sutenerstwem, współdziałając z grupami 

przestępczymi, 

 partyzantka miejska (gangi miejskie) – działa w dużych miastach powyżej 1 mln 

mieszkańców, w tzw. betonowych dżunglach. Obecnie na świecie jest 414 takich 

miast, z czego 264 w państwach Trzeciego Świata: afrykańskich, azjatyckich, 

latynoamerykańskich. Działają tam, gdzie władze miejskie nie potrafią ich opanować,  

tak jest np. w Karaczi i Rio de Janeiro, gdzie istnieją tereny, na które policja 

praktycznie nie wchodzi, 

  terroryzm mgławicowy – tworzą go grupy, nieposiadające hierarchii, 

niezorganizowane. Są jednak fanatycznie nastawione na wykonanie określonego 

zadania i bardzo aktywne. Jest to nowa forma terroryzmu, przykładem jej może być 

pierwszy zamach bombowy w World Trade Center w 1993 roku, 

 mafie – zhierarchizowane i zorganizowane grupy przestępcze o dużych wpływach, 

mające powiązania z osobami na różnych szczeblach władzy, dysponujące zbrojnymi 

grupami wykonawczymi. Najbardziej rozwinięte są w krajach o nieustabilizowanym 

                                                           
57 Ibid., s.51. 
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systemie polityczno-społecznym. Najgroźniejsze są mafie włoskie, meksykańskie, 

tureckie, kolumbijskie, japońskie, chińskie. Zajmują się handlem bronią, narkotykami, 

sutenerstwem lub stręczycielstwem. Zakładają swoje bazy w metropoliach 

europejskich, 

  terroryzm chaotyczny – jest to działalność grup, których członków łączy wspólna 

religia lub narodowość, bądź oba te czynniki jednocześnie. Takie formy terroryzmu 

występują w krajach byłej Jugosławii, na Kaukazie oraz w azjatyckich krajach byłego 

ZSRR, czyli tam, gdzie znajdują się arsenały broni. Grupy te czerpią zyski właśnie z 

handlu bronią lub narkotykami, 

 zorganizowana przestępczość – występuje m.in. w Meksyku, Peru, Birmie, Turcji, 

Kolumbii, Chinach, czyli w tzw. szarych rejonach, gdzie – na niektórych terenach – 

zastępuje całkowicie państwową administrację. Terminu tego nie należy mylić z 

potocznym znaczeniem tego słowa, z jakim spotykamy się chociażby w naszym kraju, 

istnieją bowiem pomiędzy tymi pojęciami zasadnicze różnice, 

 terroryzm religijny – organizacje terrorystyczne działające z pobudek religijnych, 

stanowiące duże zagrożenie dla państwa i obywateli. Są to fanatycy, którzy działają z 

determinacją większą niż zwykli przestępcy, a ich akty terrorystyczne obliczone są na 

zagładę tysięcy ludzi. Uważają się za „wysłanników Boga” i przemawiają w jego 

imieniu. W 1994 roku sekta Przetrwanie Świata usiłowała zatruć wodociąg 

zaopatrujący w wodę miasta Waszyngton i Chicago. Policja odnalazła 120 litrów 

cyjanku potasu przygotowanego do tego celu58. 

Michał Chorośnicki w książce Terroryzm. Analizy i fakty przedstawia nowe formy terroryzmu, 

do których zalicza: 

 terroryzm chemiczny, 

 terroryzm biologiczny, 

 terroryzm radiologiczny, 

 terroryzm nuklearny, 

 ekoterroryzm, 

 cyberterroryzm, 

 terroryzm tzw. jednej sprawy, 

 terroryzm antyaborcyjny, 

                                                           
58 Jałoszyński, K.: Terroryzm…, s. 14-16.  
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 terroryzm obrońców praw zwierząt, 

 terroryzm grup motywowanych religią, 

 terroryzm islamskich fundamentalistów, 

 terroryzm białych chrześcijańskich fanatyków w USA, 

 terroryzm sekt religijnych59. 

Zjawiskiem, które w ostatnich latach budzi szczególne zaniepokojenie są ataki 

terrorystyczne, w których może być wykorzystana broń masowej zagłady, czyli broń 

biologiczna, chemiczna czy nuklearna. Dotychczas broń tego typu używana była bardzo 

rzadko, terroryści zwykle posługiwali się bronią konwencjonalną, która jest łatwa do 

zdobycia, tania i wypróbowana. Obecnie grupy terrorystyczne coraz częściej sięgają po broń 

chemiczną, gdyż składniki potrzebne do jej wyprodukowania również są tanie i stosunkowo 

łatwe do pozyskania, a broni tej nie trzeba testować przed użyciem. W internecie można 

znaleźć przepis na wykonanie np. gazu paraliżującego z surowców, które bez trudu można 

nabyć na rynkach światowych. Pierwszy atak terrorystyczny z użyciem broni chemicznej, 

zakończony sukcesem, został przeprowadzony 20 marca 1995 roku w tokijskim metrze. 

Wówczas to członkowie sekty Najwyższa Prawda rozpylili gaz o nazwie sarin. Podczas ataku 

zginęło 12 osób, a ponad pięć i pół tysiąca zostało rannych. Gdyby terroryści użyli gazu 

wyższej jakości, ofiar byłoby więcej. Sarin użyty w Tokio miał zapach zepsutych warzyw, 

podczas gdy w czystej postaci jest on bezbarwny i bezwonny. Broń ta w 1980 roku została 

także użyta przez przywódcę Iraku Saddama Husajna przeciwko Kurdom. 

Broń biologiczna w porównaniu z bronią chemiczną ma więcej zalet jako środek 

wykorzystywany w zamachach. Eksperci twierdzą, że broń biologiczna jest skuteczniejsza, a 

w korzystnych warunkach może się rozmnażać i reprodukować wewnątrz swoich ofiar. Jej 

użycie skutkuje dużą liczbą rannych, jak i ofiar śmiertelnych. W podobnych warunkach 

pogodowych obszar rozprzestrzeniania się czynników chemicznych wynosi ok. 1 km, a w 

przypadku broni biologicznej już setki kilometrów. Czynniki chemiczne są szybsze niż 

biologiczne, mniej podatne na słońce, temperaturę i nie mogą powodować epidemii60. 

Najbardziej znane obecnie przykłady zagrożeń biologicznych to: bakteria wąglika (anthrax), 

toksyna botulinowa (jad kiełbasiany), rycyna, Aflatoksyna, Mycotoxin. Surowce do produkcji 

tych środków są stosunkowo łatwe do zdobycia, niektóre z nich mogą być samodzielnie 

uprawiane. Jak dotąd nie dokonano spektakularnego ataku z użyciem broni biologicznej, 

mimo że podejmowano takie próby. Japońska sekta Najwyższa Prawda przez wiele lat 

                                                           
59 Chrośnicki, Michał: Terroryzm…, s. 92. 

60 Bendyk, E: Łódka z rozpylaczem, Polityka 6.11.1999, s.83 [w:] Chorośnicki, M.: Terroryzm…, s. 96. 
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próbowała rozpylić w Japonii wąglika i toksyny botulinowe, jednak z powodu braku 

odpowiedniej wiedzy wprowadzone do środowiska bakterie szybko traciły aktywność. Parę 

dni przed atakiem na tokijskie metro członkowie sekty podłożyli na jednej ze stacji trzy 

walizki wypełnione toksyną botulinową, lecz zamach się nie udał, ponieważ jeden z 

terrorystów nie uzbroił mechanizmów61. W 1972 roku amerykańskie ugrupowanie 

neofaszystowskie przechwyciło 36 kg kultur bakterii tyfusa i zamierzało wrzucić je do 

wodociągów kilku miast na środkowym zachodzie62, a w 1984 roku w paryskiej kryjówce 

Grupy Baader-Meinhof znaleziono toksyny botulinowe63.                      

W odróżnieniu od broni chemicznej, biologicznej czy nuklearnej, broń radiologiczna 

(RDD) nie jest zakazana przez żadne porozumienie międzynarodowe. Izotopy radioaktywne 

są obecne w wielu różnych miejscach: na terenach szpitali, obszarach przemysłowych, czy 

jako odpady z elektrowni atomowych, których powstaje coraz więcej. Użycie tego typu broni 

może wywołać wśród ludności strach lub panikę i przez to jest przydatne dla terrorystów, 

którzy (zamiast zabijać) pragną wywołać społeczny niepokój.                   

Największe prawdopodobieństwo wystąpienia ataku nuklearnego istnieje w 

państwach niestabilnych politycznie, posiadających broń nuklearną. Taki atak może polegać 

na: okupacji urządzeń nuklearnych, wywołaniu fałszywego alarmu nuklearnego, kradzieży 

materiałów promieniotwórczych albo broni nuklearnej oraz na skażeniu środowiska 

materiałami promieniotwórczymi. Użycie tej broni wiąże się z pewnym ryzkiem i dlatego w 

większości przypadków ma na celu wywołanie strachu lub paniki. Rzeczywiste użycie broni 

nuklearnej występuje w sytuacji, gdy jakaś grupa uzna, że nie ma nic do stracenia64.   

W kwestii dotyczącej terroryzmu środowiskowego bądź ekologicznego, Michał 

Chorośnicki zwraca uwagę, że ekoterroryzm polega na niszczeniu rurociągów, szybów 

naftowych, rafinerii oraz tankowców, co powoduje wycieki ropy naftowej, zanieczyszczenie 

gleby i wody, a z kolei wywołane przez „ekologów” pożary powodują zatrucie powietrza65.  

Kolejna forma terroryzmu, tzw. terroryzm jednej sprawy (single issue terrorism), w 

ostatnich latach występuje coraz częściej i jest domeną jednostek bądź grup, które 

sfrustrowane dotychczasową legalną działalnością sięgają po przemoc w celu realizacji 

jednego, bardzo konkretnego postulatu66.  

                                                           
61 Bendyk, E: Łódka…, s. 82-83 [w:] Chorośnicki, M.: Terroryzm…,  s. 99.  

62 Nelan, B.W.: Nowy wizerunek terroryzmu, Time 3.04.1995 [w:] Chorośnicki, M.: Terroryzm…, s. 99.  

63 Spiers, E.M.: Chemical and Biological Terrorism [w:] Brassey’s Defence Yearbook, 1996, s.256. 

64 Chorośnicki, M.: Terroryzm…, s. 103.  

65 Ibid., s. 104. 

66 Ibid., s. 107. 
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Terroryzm antyaborcyjny najbardziej rozpowszechniony jest w Stanach 

Zjednoczonych, a ataki przeprowadzane są przez takie ugrupowania jak: Defensive Action, 

Operation Rescue, the American Family Association, Pro Life, czy Armia Boga. Początkowo 

polegały one na blokowaniu dojazdu do klinik wykonujących zabiegi aborcyjne, 

przeprowadzaniu przed klinikami demonstracji, a później zaczęły przybierać ostrzejsze 

formy, jak podkładanie bomb pod kliniki, zastraszanie, a nawet zabójstwa personelu 

medycznego67. 

Wśród obrońców praw zwierząt możemy wyróżnić dwie grupy: Animal Liberation 

Front (ALF), która działa w Wielkiej Brytanii oraz Monkeywrenching, działająca w Stanach 

Zjednoczonych. Grupy te używają przemocy przeciwko tym, którzy znęcają się nad 

zwierzętami, testują na nich różne produkty, przetrzymują w klatkach, wykonują 

doświadczenia. Amerykańska organizacja unika podczas swoich akcji ranienia ludzi. W 1986 

roku 16 jej członków napadło na The Riverside Life Sciences Building na Uniwersytecie 

Kalifornijskim i zabrało setki stworzeń, oskarżając władze uniwersytetu o prowadzenie 

niehumanitarnych badań na zwierzętach68. 

Od lat 80. XX wieku coraz głośniejszy stał się terroryzm grup motywowanych 

wyznawaniem określonej religii. Terrorysta religijny jest przekonany, że działa w imieniu 

Boga i jest przez niego kierowany. Dąży do stworzenia nowego porządku, interesuje go 

własny, partykularny interes, nie interesuje go dobro ogółu. Terroryzm religijny nastawiony 

jest na przeprowadzanie krwawych i przypadkowych akcji, w oparciu o coraz 

nowocześniejsze środki, nie wykluczając broni masowego rażenia. Terroryzm religijny 

widoczny jest w działaniach fundamentalistów islamskich, amerykańskich „białych 

chrześcijan” oraz innych sekt religijnych. Fundamentalizm islamski jest obecnie ruchem 

religijno-politycznym, rozwijającym się w wyniku załamania się części wpływów zachodnich w 

krajach arabskich oraz rozczarowania co do doktryn socjalistycznych i instytucji 

zachodnich69. Fundamentaliści islamscy działają pod hasłem dżihadu (świętej wojny), która 

ma służyć rozprzestrzenianiu islamu na świecie, choć hasło to nie pojawia się w Koranie. 

Niejednokrotnie także hasła religijne służą osiąganiu konkretnych celów politycznych. 

Przykładami takich organizacji są Hezbollah, radykalna szyicka grupa powstała w Libanie  

oraz Hamas powstały na zajętych przez Izrael terytoriach Gazy i Zachodniego Brzegu 

Jordanu. W 2001 roku zyskała rozgłos Al-Kaida, organizacja zrzeszona pod przywództwem 

Osamy Bin Ladena. 

                                                           
67 Ibid., s. 108.  

68 Ibid., s. 108. 

69 Ibid., s. 113. 
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  W Stanach Zjednoczonych działają biali ekstremiści, tzw. suprematyści, którzy tworzą 

grupy antyrządowe, rasistowskie, antysemickie, zwane milicjami obywatelskimi (Milicja 

Michigan, Milicja Montany, północnoamerykańska Milicja Ochotnicza, Teksańska Milicja 

Konstytucyjna, Milicja Żmij w Arizonie, Milicja Górskiej Wirginii, Zachodniej)70. Grupy te łączy 

wrogość do każdej formy władzy powyżej szczebla okręgowego, prześladowanie Żydów i 

nie-białych, dążenie do religijnego i rasowego oczyszczenia Stanów Zjednoczonych oraz 

wiara w teorię spisku żydowskiego. Grupy te są odpowiedzialne m.in. za zamachy bombowe.  

Wśród terroryzmu sekt religijnych warto wspomnieć o japońskiej sekcie Najwyższa 

Prawda, założonej w 1987 roku przez Shoko Asaharę, właściciela sieci szkół jogi w Japonii. 

Sekta szybko się rozrosła w kraju kultów i nowych religii. Skupiła w swoich szeregach osoby 

dobrze wykształcone i dobrze sytuowane finansowo, wyalienowane w konsumpcyjnej 

rzeczywistości. Zachęcała do oddawania swego majątku sekcie, zerwania więzi z rodziną 

oraz społeczeństwem. Jej członkowie stosowali wielodniowe medytacje, długotrwałe posty 

oraz ograniczenia snu. Dzięki znacznym nakładom finansowym sekta zatrudniała 

specjalistów z antyterrorystycznej grupy Alfa z Rosji, ze Specnazu oraz zakupiła duże ilości 

broni z magazynów KGB, w tym helikopter Mi-117. Zbroiła się także w broń chemiczną i 

biologiczną, była w posiadaniu sarinu, rozpylonego 20 marca 1995 roku w tokijskim metrze, 

oraz innych trujących gazów71. Po tym ataku założyciel sekty został aresztowany, a po 

długim procesie, w trakcie którego udowodniono mu 13 z 17 postawionych zarzutów, w 2004 

roku skazany na karę śmierci przez powieszenie. Obecnie oczekuje w celi na wykonanie 

wyroku.                    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
70 Ibid., s. 119. 

71 Ibid., s. 122-124. 
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ROZDZIAŁ 2 – BROŃ NUKLEARNA W MIĘDZYNARODOWYCH 
REGULACJACH PRAWNYCH 
 

2.1. Międzynarodowe uwarunkowania  w walce z terroryzmem 
nuklearnym.  

 

Wśród nowych form terroryzmu, jakie zostały wymienione w poprzednim rozdziale, 

pojawił się terroryzm nuklearny. Terrorystyczne ataki nuklearne mogą polegać na okupacji 

urządzeń nuklearnych, wywołaniu fałszywego alarmu nuklearnego, kradzieży materiałów 

promieniotwórczych albo broni nuklearnej oraz na skażeniach środowiska wywołanych 

materiałami promieniotwórczymi72. Wspomniano także, że największe ryzyko wystąpienia 

takich ataków istnieje w państwach niestabilnych politycznie, które posiadają broń bądź 

urządzenia nuklearne.  

W tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątym pierwszym roku ówczesny szef rosyjskiego 

wywiadu wojskowego gen. Jurij Bułygin stwierdził, że bezpieczeństwo zapasów broni 

nuklearnej, chemicznej i konwencjonalnej ZSRR stało się zagrożone w sytuacji 

pogłębiającego się rozczarowania żołnierzy i oficerów źle opłacanej armii rosyjskiej, a zakup 

małej bomby atomowej to tylko „kwestia ceny”73. W listopadzie 1993 roku podporucznik 

marynarki rosyjskiej Vadim Tikhomirow i zastępca administratora bazy podwodnej marynarki 

Aliak Beranow ukradli z zapasów paliw marynarki uran 235 z zamiarem sprzedania go za 

kwotę 50 tys. dolarów. Uran przeleżał 7 miesięcy w garażu jednego ze sprawców, a cała 

sprawa wyszła na jaw, kiedy ten, będąc pod wpływem alkoholu, wyjawił sekret swoim 

kolegom. W 1994 roku niemiecka policja przechwyciła cztery przesyłki materiałów 

radioaktywnych, z których trzy zawierały pluton 239, będący głównym składnikiem broni 

nuklearnej; pochodził on najprawdopodobniej z Rosji74.    

Ośmiu byłych dyrektorów ośrodka badań nuklearnych w miejscowości Rotondella, 

koło Matery na południu Włoch, podejrzanych było o udział w nielegalnej produkcji plutonu, 

handel substancjami radioaktywnymi i łamanie przepisów dotyczących ich składowania. Na 

liście podejrzanych znalazło się też dwóch bossów kalabryjskiej mafii Ndranghety. 

Podejrzani są oni o handel materiałami promieniotwórczymi, wynoszonymi z ośrodka 

badawczego. Pierwsze oznaki nieprawidłowości w nadzorze nad odpadami nuklearnymi 

pojawiły się w 1990 roku, kiedy to z ośrodka zniknął pluton oraz groźne odpady 

radioaktywne. 5 lat później śledczy odkryli, że kontrolę nad materiałami przejęła mafia, która 

                                                           
72 Chorośnicki, Michał: Terroryzm…, s.101. 

73 Gazeta Wyborcza, 24-26.12.1991 [w:] Chorośnicki, Michał: Terroryzm…, s.102. 

74 Chorośnicki, Michał: Terroryzm…, s.102.  
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dostarczała nawet statki do ich przewozu. Skradzione substancje trafiały między innymi do 

Somalii, ale część odpadów wyrzucano do morza lub zakopywano w miejscowości Pisticci 

niedaleko centrum badań nuklearnych. Po przekopaniu terenu okazało się, że ilość 

przejętych przez mafię substancji jest ogromna – szacuje się, że było to co najmniej 600 

pojemników. Materiały radioaktywne mogły być przeznaczone dla ludzi związanych z 

dawnych reżimem Saddama Husajna. Kiedy jeden z kapitanów włoskiej marynarki wojennej 

rozpoczął w 1995 roku współpracę z prokuraturą antymafijną, zmarł w niewyjaśnionych 

okolicznościach. W proceder zamieszane były wszystkie mafijne klany z Kalabrii oraz z 

innych krajów europejskich75.  

Przypadki kradzieży materiałów radioaktywnych można mnożyć. Ukraiński dziennik 

korrespondent.net w 2008 roku podawał, że dziennie z Czarnobyla wywozi się 100 ton 

radioaktywnego złomu. 11 września 2009 roku ukraińskie służby ds. walki z korupcją 

wspólnie z kijowską prokuraturą zatrzymały ciężarówkę, która nielegalnie przemycała ze 

strefy alienacji radioaktywny, zanieczyszczony metal bez odpowiednich dokumentów. W 

sprawę zamieszani byli pracownicy kontroli batalionu milicyjnego, kontrolującego transport 

zanieczyszczeń76.       

W swoim przemówieniu z 10 marca 2005 roku w Madrycie, z okazji pierwszej 

rocznicy zamachów bombowych na pociągi w tym mieście, Sekretarz Generalny ONZ Kofi 

Annan ogłosił postulaty dotyczące całościowej strategii zwalczania terroryzmu. 

Zaproponowana strategia określa pięć kluczowych elementów, które jednocześnie stanowią 

jej filary. Postuluje ona, by:  

 zniechęcić ugrupowania do stosowania aktów terroru, 

 pozbawić terrorystów środków potrzebnych do przeprowadzenia ataku, 

 powstrzymać państwa przed wspieraniem ugrupowań terrorystycznych, 

 rozwinąć zdolności państw do zapobiegania terroryzmowi, 

 chronić prawa człowieka w kontekście terroryzmu i zwalczania terroryzmu.  

Podczas przemówienia w Madrycie Annan powiedział: „Terroryzm nuklearny jest 

wciąż zaliczany przez wiele osób do sfery fantastyki naukowej. Chciałbym, żeby tak było. 

                                                           
75 Kradzież substancji promieniotwórczych z włoskiego ośrodka badań nuklearnych, 23.03.2010, www.ian.org.pl,  

http://www.ian.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=94:kradzie-substancji-promieniotworczych-

z-woskiego-orodka-bada-nuklearnych&catid=11:militarne-powizania-energetyki-jdrowej 

76 Próba kradzieży 25 ton radioaktywnego materiału z Czarnobyla, 16.09.2009,  

http://czarnobyl.wikia.com/wiki/Pr%C3%B3ba_kradzie%C5%BCy_25_ton_radioaktywnego_materia%C5%82u_z_

Czarnobyla 
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Niestety, żyjemy w świecie pełnym niebezpiecznych materiałów i możliwości 

technologicznych. Niektórzy terroryści otwarcie dążą do spowodowania katastrof, w których 

giną ludzie. (…) Musimy rozwijać możliwości państw tak, by mogły one przeciwdziałać 

terroryzmowi. Słabe państwa są wykorzystywane przez terrorystów jako azyle, w których 

mogą schronić się przed aresztowaniem, a także szkolić i werbować personel. Z tego 

względu istotną częścią naszych globalnych, antyterrorystycznych działań musi być dążenie 

do tego, by wszystkie państwa zwiększyły swój potencjał i wykazały większą 

odpowiedzialność w tej dziedzinie. Wymaga to promowania skutecznych praktyk rządzenia 

i rządów prawa, wspieranych przez profesjonalną policję i siły bezpieczeństwa, które 

respektują prawa człowieka”77.  

Nabywcami materiałów do produkcji broni jądrowej są głównie państwa, które jej 

jeszcze nie posiadają oraz grupy terrorystyczne. Broń jest dla nich idealnym środkiem do 

wymuszeń, zastraszeń oraz osiągania politycznego celu. Podejrzenie posiadania przez Irak 

broni jądrowej było jednym z powodów ataku USA na ten kraj. O posiadanie broni jądrowej 

podejrzewany jest także Iran, który wspiera organizacje terrorystyczne oraz grozi Izraelowi 

zagładą. Mimo, że większość grup terrorystycznych nie ma ani wystarczających środków 

finansowych, ani możliwości technicznych, aby zbudować pełnowartościową bombę jądrową, 

to istnieją takie, które uparcie dążą do jej pozyskania. Pierwszoplanową rolę odgrywa tu Al-

Kaida. Jej przywódca zadeklarował, że pozyskanie broni masowego rażenia jest jego 

obowiązkiem i ma służyć do ochrony muzułmanów. Pod uwagę musi być także brane ryzyko 

celowych cyberataków na systemy sterowania lub zabezpieczenia broni jądrowej. Terroryści 

mogą zawsze zaatakować instalacje nuklearne lub skonstruować tzw. brudną bombę - 

radiologiczne urządzenie rozpraszające. Taka broń zbudowana jest z konwencjonalnego 

ładunku wybuchowego oraz z materiału promieniotwórczego, którym mogą być odpady 

radioaktywne, np. zużyte pręty paliwowe. Wybuch ma rozrzucić radioaktywne cząsteczki bez 

uruchamiania reakcji łańcuchowej, powodując skażenie promieniotwórcze zaatakowanego 

terenu na kilkadziesiąt lat.  

Tymczasem nawet pobieżna analiza modus operandi grup terrorystycznych oraz 

współczesnych zagrożeń terrorystycznych wskazuje na zachodzące zmiany. Organizacje 

terrorystyczne coraz częściej przybierają formę organizacji sieciowych, w których centrum 

kontroluje i nadzoruje komórki operacyjne rozsiane czasem po całym świecie. Działają one 

dzięki zapewnionym stałym źródłom finansowania. Dlatego w zwalczaniu terroryzmu tak 

                                                           
77 Przemówienie Kofiego Annana 10.03.2005 roku w Madrycie, Artykuł zredagowany w oparciu o treść jego 

wystąpienia w dniu 10 marca 2005 roku na Międzynarodowym Szczycie w kwestii Demokracji, Terroryzmu 

i Bezpieczeństwa w Madrycie, http://www.un.org/News/Press/docs/2005/sgsm9757.doc.htm. 
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ważne stało się maksymalne ograniczanie przypływu dochodów. Możemy wyróżnić trzy 

sposoby finansowania terroryzmu. Pierwszy to państwa wspierające terroryzm; jest to 

zjawisko znane od lat, może przybierać różne formy. Drugi sposób to czerpanie dochodów z 

działalności przestępczej, czyli napady rabunkowe lub tzw. narkoterroryzm (Kolumbia, 

Hezbollah, który kontroluje produkcję narkotyków w Libanie), to także porwania dla okupu, 

piractwo, fałszerstwa, przemyt towarów i ludzi. Trzecim sposobem, jaki rozwinął się w latach 

90., jest finansowanie działań terrorystycznych za pośrednictwem legalnie działających 

organizacji kulturalnych czy charytatywnych. Jest to związane ze wspieraniem 

fundamentalizmu islamskiego, bowiem w kulturze islamu działalność charytatywna jest 

traktowana jako swoisty nakaz religijny. Finansowanie terroryzmu islamskiego jest ułatwione 

dzięki organizacjom emigranckim rozsianym po całym świecie. Oficjalny raport saudyjskiej 

organizacji humanitarnej The International Islamic Relief Organisation podaje, iż w latach 

1987-1995 wydała ona 140 mln USD (33,4% ogółu środków) na „projekty specjalne”. Czyżby 

część z tych funduszy trafiła do rąk terrorystów? Warto też dodać, iż ten sposób 

finansowania terroryzmu nie jest ograniczony wyłącznie do ugrupowań islamistycznych, 

wykorzystuje go choćby IRA, zbierając fundusze poprzez irlandzkie stowarzyszenia 

kulturalne w USA (np. Irish Northern Aid Committee)78. Zwalczanie źródeł finansowania 

terroryzmu jest niezwykle trudne, nie tylko ze względu na trudności w zdobyciu materiału 

dowodowego, ale także z względu na złożone i delikatne kwestie tolerancji religijnej i 

kulturowej.  

Praktyka wskazuje na dwa podstawowe trendy w zakresie finansowania 

współczesnego terroryzmu – związki ze zorganizowaną przestępczością i procesem prania 

brudnych pieniędzy oraz finansowanie terroryzmu ze źródeł legalnych. Założenie to legło u 

podstaw przyjęcia Konwencji NZ w sprawie zwalczania finansowania terroryzmu przez 

Zgromadzenie Ogólne 9 grudnia 1999 roku, jak również Konwencji Rady Europy o praniu, 

ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa oraz o 

finansowaniu terroryzmu z 16 maja 2005 roku.  

6 kwietnia 2010 roku, na kilka dni przed amerykańskim szczytem poświęconym 

bezpieczeństwu nuklearnemu, szefowa amerykańskiej dyplomacji Hillary Clinton powiedziała 

podczas spotkania z dyplomatami w Departamencie Stanu, że „zagrożenie terroryzmem 

nuklearnym jest niestety bardzo realne. Obserwujemy nieustająco próby zdobycia dostępu 

                                                           
78 Nowe prawnomiędzynarodowe instrumenty walki z terroryzmem [w:] Liedel, Krzysztof (red.nauk.): Terroryzm. 

Anatomia zjawiska, Warszawa 2006. 
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do materiałów nuklearnych podejmowane przez siatki terrorystyczne (...) na całym świecie”79. 

Celem szczytu ds. bezpieczeństwa nuklearnego w Waszyngtonie miało być „zabezpieczenie 

materiałów nuklearnych na świecie w ciągu najbliższych 4 lat”80. Stany Zjednoczone 6 

kwietnia zadeklarowały, że nie użyją broni nuklearnej poza skrajnymi okolicznościami, 

ponieważ uważają, że terroryzm nuklearny jest  najpilniejszym i największym zagrożeniem.  

Na zagrożenie atakiem przeprowadzonym za pomocą broni jądrowej przez 

terrorystów z Al-Kaidy wskazuje także raport brytyjskiego rządu z kwietnia 2010 roku.81 

Stwierdzono w nim, że na całym świecie rośnie liczba przypadków handlu materiałami 

radioaktywnymi, a terroryści mogą dysponować możliwością stworzenia brudnej bomby – 

informacje i instrukcje produkcji takiej broni są dostępne w internecie. Brytyjscy eksperci 

obawiają się, że terroryści mogą przetransportować domowej roboty ładunek atomowy w 

górę Tamizy i zdetonować go w centrum Londynu. Na podobny atak mogą być narażone 

także Bristol, Liverpool, Newcastle, Glasgow i Belfast. Lord Alan West, minister i doradca 

premiera Gordona Browna do spraw bezpieczeństwa, sugerował także, że terroryści mogliby 

dostać się do miast portowych od strony morza i przeprowadzić ataki podobne do tych, jakie 

miały miejsce w Bombaju w 2008 roku, w których zginęło ponad 150 osób. 

Na początku 2010 roku opublikowano równocześnie trzy niezależne analizy 

dotyczące zapobiegania dużemu atakowi terrorystycznemu. Urząd premiera Wielkiej Brytanii 

wydał aktualizację Strategii Bezpieczeństwa Narodowego. W dokumencie tym stwierdzono, 

że Wielka Brytania stoi obecnie w obliczu zagrożenia atomowego oraz że istnieje 

niebezpieczeństwo przejęcia broni atomowej lub materiałów rozszczepialnych przez państwa 

bandyckie lub grupy terrorystyczne. Statystyki MAEA mówią, że w latach 1993-2008 

odnotowano 1562 przypadki zgubienia lub kradzieży materiałów rozszczepialnych, 

większość z nich miała miejsce w krajach byłego ZSRR. Zwraca uwagę fakt, że 65% 

zaginionych materiałów nigdy nie odnaleziono.   

Kolejny raport CONTEST stwierdza, że wskutek coraz sprawniejszej produkcji bomb 

przez afgańskich talibów, nie można wykluczyć, że w końcu uda im się także stworzyć 

radiologiczną brudną bombę. Raport podkreśla, że na całym świecie rośnie liczba 

przypadków nielegalnego handlu materiałami rozszczepialnymi, a także dostępność 

technologii produkcji broni chemicznej, biologicznej i nuklearnej. Coraz więcej informacji na 

                                                           
79 USA. Clinton: groźba terroryzmu nuklearnego jest realna, PAP, 07.04.2010, 

http://www.polskatimes.pl/aktualnosci/241385,clinton-grozba-terroryzmu-nuklearnego-jest-realna,id,t.html 

80 Ibid. 

81 Gardham, Duncan: Groźba brudnej bomby, the Daily Telegraph, 26.03.2010 [w:] onet.pl 

http://wiadomosci.onet.pl/1605526,2679,1,kioskart.html 
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ten temat można znaleźć w internecie – w dużej części chodzi o powszechnie dostępne 

informacje i legalne zastosowania. Efekt jest takie, że organizacje terrorystyczne dysponują 

dzięki temu coraz szerszą wiedzą. 

Trzeci raport dotyczył brytyjskiej strategii walki z terroryzmem biologicznym, 

chemicznym i atomowym. Określono w nim Al-Kaidę jako pierwszą międzynarodową 

organizację, która planuje używanie broni masowego rażenia przeciwko celom cywilnym i 

stara się ją zdobyć. Dokument informuje, że środki bezpieczeństwa dotyczące 

przechowywania materiałów i odpadów radioaktywnych są dziś bardzo złożone i czasami 

niewystarczające; materiały te narażone są na kradzieże przez zwykłych przestępców i 

organizacje terrorystyczne. Także wykorzystanie takich materiałów zgodnie z prawem 

znacząco zwiększa ryzyko przekierowania ich do złych celów przez terrorystów. Jak napisali 

autorzy raportu, w Afganistanie kontrolowanym przez talibów przed 2002 rokiem Al-Kaida 

stworzyła obiekty i infrastrukturę do badań nad bronią biologiczną, chemiczną i atomową, a 

w międzyczasie dotarła do pakistańskich naukowców zajmujących się technologiami 

jądrowymi.  

Lord Alan West, minister i doradca premiera Gordona Browna do spraw 

bezpieczeństwa, przemawiając w Northwood zwracał uwagę na możliwość ataku 

przeprowadzonego za pomocą szybkich łodzi. Podkreślił, że setki takich małych łodzi co roku 

sprowadza się bez żadnej kontroli do Wielkiej Brytanii. „Dla wielu z państwa to zapewne 

zaskakujące, ale nie śledzimy każdej sprowadzanej łodzi i nie jesteśmy w stanie określić ich 

aktualnej lokalizacji” - mówił82. Dodał też, że agencje odpowiedzialne za ochronę wybrzeża 

nie wiedzą o wszystkim, co się dzieje na wodach otaczających Wyspy Brytyjskie. 

Odpowiednie służby obecnie zbierają dane wywiadowcze i opracowują strategię 

wspólnych działań marynarki wojennej, policji i jednostek rybackich na wypadek 

ewentualnego ataku. Rząd brytyjski zorganizował 18 specjalnych centrów, które mają 

koordynować działania służb ratowniczych na wypadek ataku terrorystycznego z użyciem 

broni biologicznej, chemicznej lub atomowej. Policja i straż pożarna zostały wyposażone w 

specjalistyczny sprzęt ułatwiający wykrywanie ataków tego rodzaju. Wojsko organizuje 

ćwiczenia mające zwiększyć bezpieczeństwo  korzystania z urządzeń i instalacji związanych 

z materiałami rozszczepialnymi i chemicznymi. Rząd wprowadza także przenośne zestawy 

do wykrywania promieniowania, które będzie można wykorzystywać do sprawdzania 

pojazdów i pasażerów w portach83.  

                                                           
82 Ibid. 
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Eksperci z Rand Corporation wyrazili opinię, popieraną zresztą przez rządy 

amerykański i brytyjski, że pytanie brzmi nie czy, lecz kiedy terroryści sięgną po broń 

jądrową. W 1996 roku powołany ad hoc przez Zgromadzenie Ogólne ONZ komitet 

podkreślał, że Konwencja o fizycznej ochronie materiałów nuklearnych z 23 marca 1980 roku 

nie stanowi adekwatnej odpowiedzi na groźbę pojawienia się terroryzmu nuklearnego. 

Powołany komitet zarekomendował przyjęcie nowej konwencji, którą przyjęto rezolucją 

Zgromadzenia Ogólnego ONZ 13 kwietnia 2005 roku (Międzynarodowa konwencja o 

zwalczaniu aktów terroryzmu nuklearnego)84.  

Przedmiotem konwencji są czyny określone w art. 2, który stanowi w ust. 1, iż w 

rozumieniu konwencji przestępstwo popełnia każda osoba, jeśli bezprawnie i umyślnie: 

 posiada materiały radioaktywne lub wytwarza urządzenia w celu zadania śmierci, 

poważnych obrażeń ciała lub wyrządzenia istotnej szkody w mieniu lub środowisku 

naturalnym, 

 używa w jakikolwiek sposób materiałów radioaktywnych lub urządzeń, lub też używa 

lub uszkadza obiekty nuklearne w sposób, który powoduje uwolnienie lub ryzyko 

uwolnienia materiałów radioaktywnych w celu zadania śmierci, poważnych obrażeń 

ciała lub wyrządzenia istotnej szkody w mieniu lub środowisku naturalnym, lub też w 

celu zmuszenia osoby fizycznej, prawnej, organizacji międzynarodowej lub państwa 

do podjęcia określonego działania lub powstrzymania się od niego85. 

Przestępstwo popełnia także osoba, która grozi popełnieniem takich czynów, pod 

warunkiem wskazującym na wiarygodność groźby (ust. 2), bezprawnie i umyślnie żąda 

dostępu do materiałów radioaktywnych, urządzeń lub obiektów jądrowych stosując groźby, 

pod warunkiem wskazującym na ich wiarygodność lub też używając przemocy (ust. 2); 

zgodnie z ust. 3 przestępstwem jest także usiłowanie popełnienia czynów określonych w ust. 

1 i 2. Z kolei ust. 4 uznaje za przestępstwo także: 

 współsprawstwo, 

 organizowanie lub kierowanie innymi w celu popełnienia przestępstwa, 

 przyczynienie się w jakikolwiek inny sposób do popełnienia przestępstwa przez grupę 

osób działających we wspólnym celu; takie przyczynienie się musi być zamierzone i 

                                                           
84 Nowe prawnomiędzynarodowe instrumenty walki z terroryzmem [w:] Lidel, Krzysztof (red.nauk.): Terroryzm…, 

op.cit. 

85 Ibid. 
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albo zmierzać do przyszłej przestępczej działalności grupy, albo ze świadomością 

intencji grupy popełnienia czynów stypizowanych w ust. 1-386. 

Warto w tym miejscu przytoczyć treść art. 1 konwencji, tj. tzw. słowniczek. Termin 

„materiał radioaktywny” oznacza materiały jądrowe i inne materiały radioaktywne zawierające 

cząstki podlegające spontanicznemu rozkładowi i w związku z tym emitującymi 

promieniowanie mogące powodować śmierć, uszkodzenie ciała, istotne szkody w mieniu lub 

środowisku naturalnym. Z kolei „materiał nuklearny” to, w rozumieniu konwencji, pluton i 

wzbogacony uran o określonym składzie chemicznym. „Obiekty jądrowe” to reaktory 

jądrowe, łącznie z wykorzystywanymi w pojazdach, np. okrętach oraz każdy zakład 

przemysłowy lub środek transportu wykorzystywany do produkcji, przechowywania, 

przetwarzania lub transportu materiałów radioaktywnych. „Urządzenie” natomiast oznacza 

jakiekolwiek urządzenie do detonacji jądrowej oraz jakiekolwiek urządzenie rozpraszające 

lub emitujące promieniowanie, które z uwagi na swoje właściwości radiologiczne, może 

powodować śmierć, uszkodzenie ciała, istotne szkody w mieniu lub środowisku naturalnym. 

Art. 5 nakazuje państwom-stronom konwencji szeregowanie przestępstw w swoich 

ustawodawstwach karnych z uwzględnieniem zagrożenia karami adekwatnymi do ich 

społecznej szkodliwości, a także – zgodnie z art. 9 – ustanowienia swojej jurysdykcji; art. 11 

wprowadza zasadę aut punire aut dedere. Państwa-strony obowiązane są także do wymiany 

informacji na temat zagrożeń i prowadzonych postępowań (pomoc prawna) (art. 7, 10, 14) 

oraz przedsiębrania wszelkich środków zapobiegawczych i zabezpieczeń rekomendowanych 

przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej (art. 9). 

Warto przy tym zwrócić uwagę na przepis art. 7 ust. 3, zgodnie z którym państwa-

strony nie są zobligowane do przekazywania informacji chronionych prawem wewnętrznym i 

mogących zagrozić bezpieczeństwu tego państwa lub ochronie fizycznej materiałów 

jądrowych. Nader istotne, z punktu widzenia zakresu przedmiotowego konwencji i jej 

skuteczności, przepisy zawiera także art. 4. ustęp 1, który stanowi, że żadna z norm 

konwencji nie narusza innych praw, zobowiązań i odpowiedzialności państw i osób 

fizycznych wynikających z prawa międzynarodowego, a w szczególności celów i zasad Karty 

Narodów Zjednoczonych i międzynarodowego prawa humanitarnego.  

Konwencja ta nie obejmuje działalności sił zbrojnych podczas konfliktów zbrojnych w 

rozumieniu międzynarodowego prawa humanitarnego i działalności podejmowanej przez siły 

zbrojne państw w czasie wykonywania ich oficjalnych obowiązków, o ile są one regulowane 

przez inne normy prawa międzynarodowego (ust. 2). Jednakże, zgodnie z przepisem ust. 3, 
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nie oznacza to uwolnienia od winy ani pozbawienia znamion bezprawności innych 

bezprawnych aktów, ani też nie wyłącza możliwości postępowania karnego podejmowanego 

pod rządami innych praw.  

Ważną wskazówkę interpretacyjną zawiera także ust. 4, który stanowi, iż konwencja 

nie jest, ani też nie może być interpretowana w kategoriach debaty nad legalnością użycia 

lub groźby użycia broni jądrowej przez państwa. 

Obecnie państwa członkowskie negocjują 14 traktat międzynarodowy - całościową 

konwencję dotyczącą terroryzmu międzynarodowego. Konwencja ta będzie uzupełnieniem 

istniejącego już systemu międzynarodowych instrumentów antyterrorystycznych i potwierdzi 

kluczowe zasady obecne w dotychczas przyjętych konwencjach:  

 wagę uznawania aktów terroru za przestępstwa, 

 karanie tych przestępstw oraz wezwanie do ścigania i ekstradycji ich sprawców, 

 konieczność usunięcia przepisów prawa, które przewidują wyjątki od kryminalizacji 

aktów terroru, jeżeli mają podłoże polityczne, filozoficzne, ideologiczne, rasowe, 

etniczne, religijne, 

 wezwanie państw członkowskich do podjęcia działań w celu zapobiegania aktom 

terrorystycznym, 

 położenie nacisku na konieczność współpracy państw, wymiany informacji 

i zapewnianiu wzajemnej pomocy w zakresie zapobiegania, wykrywania i ścigania 

aktów terrorystycznych87.  

 

2.2. Funkcjonowanie międzynarodowych porozumień i 
organizacji w zakresie zwalczania proliferacji broni nuklearnej.  

 

Państwa jeszcze w czasach zimnej wojny prowadziły starania mające na celu 

ograniczenie rozprzestrzeniania broni jądrowej, zdając sobie sprawę z jej niszczycielskiej 

siły. Widoczne to też było w staraniach mocarstw międzynarodowych. Stany Zjednoczone 

dążyły do ustanowienia najwyższych międzynarodowych norm zarządzania dla 

międzynarodowego bezpieczeństwa jądrowego. Od 1988 roku zredukowały swój arsenał 

jądrowy do 59% i zadeklarowały, że nie prowadzą żadnych nowych programów nuklearnych. 

W tym zakresie rozwija się także współpraca nuklearna z Rosją. Jednak mimo 

funkcjonowania kilku znaczących porozumień w zakresie zwalczania proliferacji broni 

nuklearnej, to zadanie wydaje się z każdym dniem trudniejsze. Przykładem w tym względzie 
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są trudności, jakie napotkały Francja, Wielka Brytania i Niemcy w toku rozmów z Iranem na 

temat jego programu nuklearnego. Po zakończeniu zimnej wojny na liście problemów 

bezpieczeństwa społeczności międzynarodowej czołowe miejsca zajmują terroryzm i broń 

masowego rażenia. Obecne ugrupowania międzynarodowe, jak na przykład NATO stoją 

przed ważnym problemem, jakim jest zdefiniowanie swojego miejsca w międzynarodowych 

wysiłkach, zmierzających do zwalczania proliferacji88.         

 

2.2.1. Układ o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (NPT). 

 

Układ o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej został przedłożony do ratyfikacji 1 lipca 

1968 roku, wszedł w życie w 1970 roku. Początkowo sygnatariuszami i depozytariuszami 

układu były trzy główne mocarstwa: USA, ZSRR i Wielka Brytania, do 2003 roku układ 

podpisało i ratyfikowało 188 państw, w tym wszystkie państwa uznane za jądrowe przez 

układ i posiadające broń jądrową. Z tego względu, że układ zawarto na 25 lat, w 1995 roku 

został on przedłużony bezterminowo. Traktat zabraniał państwom posiadającym technologię 

budowy broni jądrowej przekazywania jej innym państwom, nakazał poddanie się inspekcjom 

Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, a państwa nienuklearne miały się wyrzec starań 

o uzyskanie takiej broni. 

Protokół dodatkowy do układu ratyfikowano 16 maja 1997 roku. Rozszerzał on 

inspekcje MAEA, w tym o niezapowiedziane kontrole in situ, a także o dokładniejsze 

raportowanie państw członkowskich o wykorzystywaniu posiadanych przez nie instalacji 

nuklearnych.  

Od początku lat 90., po zakończeniu zimnej wojny, do układu przystąpiły kolejne 

państwa: RPA - 10 lipca 1991 roku, Chińska Republika Ludowa – 10 marca 1992 roku, 

Francja – 3 sierpnia 1992 roku, Białoruś – 22 lipca 1993 roku, Kazachstan – 14 lutego 1994 

roku, Ukraina – 5 grudnia 1994 roku, Argentyna – 10 lutego 1995 roku, Chile – 25 maja 1995 

roku, Brazylia – 18 września 1998 roku, Kuba – 4 listopada 2002 roku. 

Krytycy zarzucają twórcom układu, że nie umieszczono w nim ścisłej definicji broni 

nuklearnej ani nuklearnego materiału wybuchowego. Mankamentem traktatu jest brak 

mechanizmów egzekwowania rozprzestrzeniania broni jądrowej oraz brak woli politycznej 

mocarstw na samoograniczanie własnego potencjału nuklearnego. Zarzuty te doprowadziły 

do fiaska konferencji przeglądowej w 2005 roku (konferencje takie mają być organizowane 

co 5 lat)  i doprowadziły do impasu w przygotowaniach do kolejnego przeglądu w 2010 

                                                           
88 Terzuolo, Eric T.: Zwalczanie proliferacji broni masowego rażenia, Przegląd NATO, Jesień 2005, 

http://www.nato.int/docu/review/2005/issue3/polish/art3.html 
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roku.89 

Można znaleźć także przypadki potajemnego starania się sygnatariuszy układu o 

uzyskanie broni jądrowej. Tak jest np. z Koreańską Republiką Ludowo-Demokratyczną, która 

przystąpiła do traktatu 12 grudnia 1985 roku, ale odmawiała przyjęcia umów 

zabezpieczających, zezwalających na inspekcje MAEA. W 1991 roku uzależniła zgodę na 

inspekcję od wycofania broni atomowej z Korei Południowej. Ta oznajmiła, że na jej 

terytorium nie ma broni atomowej. W styczniu 1992 roku Korea Północna podpisała układ z 

Koreą Południową o denuklearyzacji półwyspu oraz umowę zabezpieczającą z MAEA. 

Podczas pierwszej inspekcji eksperci stwierdzili, że w Jongbion rozwijany jest program 

mogący służyć pozyskiwaniu plutonu do bomby atomowej. W marcu 1993 roku Korea Płn. 

zagroziła wystąpieniem z NPT i „zawiesiła” zobowiązania wynikające z NPT. Po długich 

negocjacjach w październiku 1994 roku podpisano porozumienie USA-Korea Północna 

(Agreed Framework), w którym to Korea wyraziła zgodę na inspekcje w zamian za dostawy 

amerykańskich reaktorów i surowców energetycznych. Zasadnicze zmiany przyniosło nowe 

stulecie. W październiku 2002 roku Korea Północna ujawniła, że prowadzi prace nad bronią 

nuklearną, a dwa miesiące później wypowiedziała układ z 1994 i usunęła inspektorów 

MAEA. W styczniu 2003 roku wycofała się z NPT, a prowadzone wielostronne rozmowy w 

Pekinie nie przyniosły spodziewanych rezultatów.  

Iran przystąpił do układu NPT w 1968 roku. W  sierpniu 2002 roku irańscy emigranci 

zdradzili informację o tajnym programie nuklearnym. Rok później, w czerwcu 2003 roku 

MAEA wydała raport o niewypełnianiu przez Iran wymogów wynikających z NPT, wezwała 

go także do przystąpienia do Protokołu dodatkowego o niezapowiedzianych inspekcjach. W 

październiku 2003 roku Iran zawarł umowę z UE-3 (Wielka Brytania, Francja, Niemcy) o 

zawieszeniu wzbogacania uranu, do której Stany Zjednoczone były ustosunkowane 

krytycznie, sugerując raczej działania zmierzające w kierunku zmiany reżimu. Od marca 

2005 roku UE i USA obierają wspólny front w negocjacjach z Iranem. Tymczasem Pakistan 

potwierdza dostawy wirówek do Iranu, a nowy prezydent Mahmoud Ahmadineżad podejmuje 

decyzję o uruchomieniu od czerwca 2005 roku programu wzbogacania uranu (złamanie 

porozumienia z Unią z 2003), a od stycznia 2006 roku o pełnym wznowieniu programu 

nuklearnego. Skutkuje to zerwaniem rozmów Iran – Trojka UE w marcu 2006 roku. Zostają 

za to przyjęte kolejne rezolucje wzywające Iran do zaprzestania wzbogacania uranu i 

przetwarzania materiałów radioaktywnych.  

Warto też wspomnieć o innych traktatach ograniczających rozprzestrzenianie broni 

nuklearnej:  

                                                           
89 Kontrola zbrojeń, www.inp.uj.edu.pl/www/media/files/Proces%20rozbrojeniowy.doc 
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 Traktat o całkowitym zakazie prób nuklearnych (Comprehensive Test Ban Treaty - 

CTBT) – podpisany 24 września 1996 roku, nie podpisały go: Indie, Pakistan, Korea 

Płn., Syria; nie ratyfikowały m.in.: Chiny, Iran, Irak, Izrael; odrzucony przez Senat 

USA w listopadzie 1999 roku, Duma ratyfikowała go 21 kwietnia 2000 roku. 

 Traktat o zaprzestaniu produkcji materiałów rozszczepialnych (Fission Material Cut-

Off Treaty – FMCT) –– inicjatywa zgłoszona w 1997 roku – bez efektów, problem 

weryfikacji, USA nalegały na rezygnację ze środków weryfikacyjnych; Chiny i Rosja 

próbowały to wiązać z rokowaniami o zapobieżeniu wyścigowi zbrojeń w kosmosie. 

 Traktat o zakazie prób nuklearnych w atmosferze, przestrzeni kosmicznej i pod wodą, 

sporządzony 5 sierpnia 1963 roku w Moskwie (nie przystąpiły do niego Francja i 

ChRL). 

 Traktat w sprawie pokojowego wykorzystania przestrzeni kosmicznej z 27 stycznia 

1967 roku, wszedł w życie 10 października 1967 roku. 

 Układ o zakazie umieszczania broni jądrowej i innych rodzajów broni masowej 

zagłady na dnie mórz i oceanów oraz w jego podłożu, lub pod ich dnem, sporządzony 

w Moskwie, Waszyngtonie i Londynie 11 lutego 1971 roku, wszedł w życie 18 maja 

1972 roku. 

 Traktat w sprawie Antarktyki z 1 grudnia 1959 roku - zakaz prowadzenia na tym 

obszarze wszelkich przedsięwzięć wojskowych. 

 Traktat z Tlatelolco - podpisany 17 lutego 1967 roku, tworzący strefę 

zdenuklearyzowaną w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach. 

 Traktat z Rarotonga z 6 sierpnia 1985 roku, tworzący strefę zdenuklearyzowaną na 

południowo-wschodnim Pacyfiku, wszedł w życie 11 grudnia 1986 roku. 

 Traktat o denuklearyzacji Azji Południowo-Wschodniej, podpisany podczas szczytu 

ASEAN w Bangkoku 15 grudnia 1995 roku. 

 Traktat Pelindaba - układ o strefie zdenuklearyzowanej w Afryce, podpisany w Kairze 

przez 43 kraje kontynentu 11 kwietnia 1996 roku. 

 Traktat o denuklearyzacji Azji Środkowej, podpisany w Semipałatyńsku przez 

Kazachstan, Uzbekistan, Tadżykistan, Turkmenistan i Kirgistan 8 września 200690.  

 

 
 

                                                           
90 Ibid. 
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2.2.2. Układ SALT I i SALT II.  

 

Pierwsza runda rokowań o ograniczeniu zbrojeń strategicznych między Stanami 

Zjednoczonymi a Związkiem Sowieckim, zmierzająca do ograniczenia zbrojeń nuklearnych, 

rozpoczęła się w 1969 roku i doprowadziła do podpisania traktatu SALT I (Strategic Arms 

Limitation Talks) w Moskwie 26 maja 1972 roku. Przewidywał on ograniczenie systemów 

obrony przeciwrakietowej (ABM) do 100 pocisków z określonymi rejonami ich 

rozmieszczenia (od 1974 roku – tylko jednym), a także pięcioletnie moratorium na budowę 

rakiet międzykontynentalnych, balistycznych (ICBM) oraz przenoszących je okrętów 

podwodnych91. Układ ten w połowie lat 70. zaczął wywierać nieprzewidziany wpływ na 

politykę amerykańską w dziedzinie obrony. Wytworzył on w łonie waszyngtońskiej biurokracji 

lobby kontroli zbrojeń. Działało ono przede wszystkim w departamencie stanu, który uzyskał 

prawo kontrolowania nowych programów zbrojeniowych już w fazie badań i eksperymentów i 

dążył do ich zablokowania, jeśli stwarzały szczególne trudności związane z nadzorem, które 

mogły zaszkodzić realizacji SALT I. Polityka prowadzona przez rząd USA sprzyjała zaś tej 

niepokojącej tendencji.  

Druga faza rozmów o ograniczeniu zbrojeń, podjęta w 1977 roku zakończyła się 

układem SALT II, ustalającym nowe, niższe limity broni strategicznych (Wiedeń, 18 czerwca 

1979 roku). Porozumienie to nie weszło w życie, bowiem po sowieckiej agresji w 

Afganistanie jego ratyfikacji odmówił amerykański Senat. W rzeczywistości zapasy broni 

atomowej nie powiększały się tak szybko, jak przewidywali pesymiści. W roku 1960 

szacowano, że do 1966 roku dwanaście nowych krajów wejdzie do grona posiadaczy broni 

atomowej92. 

W praktyce jednak w pierwszej dekadzie lat 70. utrapieniem dla świata była nie tyle 

możliwość wybuchu wojny atomowej, ile narastająca fala przemocy. Dużo większe skutki 

polityczne i psychologiczne przyniosło powstanie międzynarodowego terroryzmu, który 

zagrażał stabilności krajów praworządnych, toteż powinien był stać się głównym 

przedmiotem zainteresowania ONZ.     

 

2.2.3. Układ START I i START II. 

 

Wśród umów zakazujących określonych kategorii broni i nakazujących ich likwidację 

lub istotnie redukujących istniejące zapasy warto wspomnieć o układzie INF (Intermediate 

                                                           
91 Mały oksfordzki słownik historii świata w XX wieku, Londyn-Warszawa, 1992.   

92 Albert Wohlstetter (red.): Swords from Ploughshares: the Military Potentialof Civilian Nuclear Energy, Chicago 

1979, t. XIII. 
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Nuclear Forces) zawartym 8 grudnia 1987 roku w Waszyngtonie pomiędzy USA i ZSRR o 

eliminacji rakiet średniego i krótkiego zasięgu. Układ wszedł w życie 1 czerwca 1988 roku. 

Dotyczył  nuklearnych i konwencjonalnych pocisków balistycznych i manewrujących o 

zasięgu 500-5500 km rozmieszczonych w Europie (tzw. eurorakiety, głównie Pershing II oraz 

SS-20 i SS-23)  i zobowiązywał obydwie strony do likwidacji wszystkich posiadanych oraz 

gotowych do rozmieszczenia rakiet krótkiego i średniego zasięgu w ciągu 3 lat od wejścia 

układu w życie. Do 1 czerwca 1991 roku zniszczono 2692 rakiet (846 amerykańskich, 1846 

radzieckich).  

15 lutego 2007 roku Rosja zapowiedziała jednostronne wystąpienie z układu w 

związku z amerykańskimi planami rozmieszczenia elementów „tarczy rakietowej” w Polsce 

lub Czechach, zapowiadając jednocześnie rozmieszczenie w obwodzie kaliningradzkim w 

2009 roku nowych rakiet Iskander-E o zasięgu powyżej 500 km, po przeprowadzonych 

udanych testach w maju 2007 roku.  

Kolejnym układem wartym wspomnienia jest układ START I (Strategic Arms 

Reduction Treaty), podpisany pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim 

31 lipca 1991 roku. Zakładał on zmniejszenie strategicznych broni nuklearnych: liczby głowic 

w ciągu 10 lat do 6000 po obu stronach, redukcję systemów przenoszenia (rakiet 

międzykontynentalnych rozmieszczonych na lądzie, bombowców dalekiego zasięgu oraz 

rakiet umieszczonych na łodziach podwodnych) do 1600 po obu stronach, zaprzestanie 

transferu broni strategicznych do państw trzecich. Wygasł on 5 grudnia 2009 roku. Protokół 

lizboński do układu START I został podpisany 23 maja 1992 roku i zobowiązywał Ukrainę, 

Białoruś i Kazachstan do przekazania rakiet balistycznych i głowic nuklearnych Rosji jako 

spadkobierczyni ZSRR. Jednocześnie państwa te zobowiązały się do podpisania układu 

NPT oraz przystąpienia do układu START I. START I został ratyfikowany przez Ukrainę 

warunkowo w listopadzie 1993 roku, w pełni w grudniu 1994 roku po uzyskaniu rosyjsko-

amerykańskich gwarancji bezpieczeństwa. Białoruś ratyfikowała układ w lutym 1993 roku, a 

Kazachstan w lipcu 1992 roku.93  

Układ START II, zawarty 3 stycznia 1993 roku, zakładał redukcję 2/3 strategicznych 

głowic jądrowych do 1 stycznia 2003 roku do poziomu 3,5-3 tys., z możliwością 

przyspieszenia redukcji do końca 2000 roku w razie odpowiedniej pomocy, ograniczenie 

liczby głowic nuklearnych w rakietach umieszczonych na łodziach podwodnych do 1750-

1700 oraz likwidację wielogłowicowych międzykontynentalnych rakiet balistycznych. Układ 

został ratyfikowany przez Senat Stanów Zjednoczonych 26 stycznia 1996 roku, ale 

ratyfikacja przez rosyjską Dumę opóźniała się, stąd 26 września 1997 roku podpisano w 

                                                           
93 Kontrola zbrojeń, www.inp.uj.edu.pl/www/media/files/Proces%20rozbrojeniowy.doc 



ROZDZIAŁ 2 – BROO NUKLEARNA W MIĘDZYNARODOWYCH REGULACJACH PRAWNYCH 

46 

 

Nowym Jorku protokół (tzw. protokół nowojorski) przekładający termin realizacji postanowień 

START II na 31 grudnia 2007 roku. Duma ratyfikowała układ 14 kwietnia 2000 roku, Rosja 

wycofała się jednak z niego 14 czerwca 2002 roku po tym, jak Stany Zjednoczone formalnie 

wycofały się z układu ABM94. Układ został zastąpiony przez układ SORT (Strategic Offensive 

Reductions Treaty), podpisany 24 maja 2002 roku w Moskwie podczas szczytu Bush-Putin. 

Zakładał on redukcję do 31 grudnia 2012 roku liczby głowic jądrowych do poziomu 1700-

2200 dla obu stron oraz potwierdzenie ważności układu START I. Eksperci podkreślają 

jednak, że SORT to deklaracja, a nie wiążący układ międzypaństwowy. Brakuje w nim 

mechanizmów weryfikacji i kontroli przestrzegania. 

 

2.2.4. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej. 

 

W listopadzie 1974 roku, po przeprowadzeniu przez Indie udanej próby atomowej,  

utworzono Grupę Dostawców Materiałów Nuklearnych (Klub Londyński). Działała ona pod 

egidą Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Zakładała rozszerzenie postanowień NPT 

oraz nadzór i kontrolę eksportu do krajów, które podpisały z MAEA porozumienie o 

zabezpieczeniu materiałów rozszczepialnych i zadeklarowały, że nie użyją ich do celów 

wojskowych. Początkowo członkami Klubu Londyńskiego było siedem państw: Stany 

Zjednoczone, Związek Radziecki, Wielka Brytania, Francja, Kanada, RFN, Japonia. Obecnie 

liczy on 45 członków: kraje Komitetu Zanggera95 oraz Brazylię, Kazachstan, Białoruś, Ukrainę i 

                                                           
94 Układ zawarty 26 maja 1972 roku w Moskwie przez Stany Zjednoczone i Związek Radziecki, dotyczący redukcji 

systemów obrony przeciwrakietowej (ABM - anti-ballistic missile), stanowiący przez 30 lat jeden z 

najważniejszych instrumentów z zakresu kontroli zbrojeń. Sygnatariusze układu zobowiązali się utrzymywać nie 

więcej niż 2 takie systemy o zasięgu do 150 km - jeden wokół stolicy i kolejny w dowolnie wybranym rejonie, co 

najmniej 1300 km od stolicy. W ten sposób układ zapewniał, iż obie strony wystawiały się na dewastujące 

odwetowe uderzenie rakietami jądrowymi drugiej strony, co miało doprowadzić do ograniczenia wyścigu zbrojeń i 

zmniejszyć ryzyko wojny nuklearnej. 24 maja 1976 roku wszedł w życie protokół z 3 lipca 1974 roku 

ograniczający liczbę systemów obrony przeciwrakietowej do 1. Układ ABM pozostawał w mocy od 3 października 

1972 roku do 13 czerwca 2002 roku, kiedy USA wycofały się z niego. 

95 W latach 1971-74 grupa 15 państw pod przewodnictwem Clauda Zanggera (Szwajcaria) odbyła w Wiedniu 

szereg nieformalnych spotkań mających na celu stworzenie jednolitej wykładni postanowień artykułu III.2 Układu 

o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (NPT), tj. definicji, co stanowi „sprzęt lub materiał szczególnie 

zaprojektowany do procesu, użycia lub produkcji specjalnego materiału rozszczepialnego oraz warunków i 

procedur zarządzających eksportem takim sprzętem lub materiałami w celu wypełnienia zobowiązań 

przewidzianych w tym artykule, jednocześnie na bazie sprawiedliwej konkurencji handlowej”. Grupa stała się 

znana jako Komitet Zanggera. W 1972 roku przyjęła „Zalecenia” (Understandings; zob. 

http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/2000/infcirc209r2.pdf) oraz dwa memoranda, które znane są 

także pod nazwą „Listy progowe (ew. kontrolne)” (Trigger list). „Zalecenia” przewidują trzy warunki dostaw: 

gwarancję nie-jądrowego państwa importowego co do nieprzekazywania eksportowanych dóbr do budowy broni 

http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/2000/infcirc209r2.pdf
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Cypr. 

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej pomaga państwom w zakresie: 

ustanawiania skutecznych systemów nadzoru, poprawy ochrony fizycznej osób pracujących 

przy urządzeniach przetwarzających materiały nuklearne lub radioaktywne, wzmacniania 

zdolności państw do wykrywania nielegalnego przemytu materiałów jądrowych na granicach 

państwowych oraz do reagowania na akty terroryzmu nuklearnego lub radiologicznego. 

MAEA wdrożyła także plan działań dla ochrony przed terroryzmem nuklearnym (Plan of 

Activities to Protect Against Nuclear Terrorism) na lata 2002-2005 oraz przyjęła plan 

bezpieczeństwa nuklearnego (Nuclear Security Plan) na lata 2006-2009. Przeprowadzono 

ponad 100 misji sprawdzających, w rezultacie których w państwach, które niedawno 

uzyskały niepodległość zidentyfikowano i zabezpieczono 38 źródeł wysokiego 

promieniowania radioaktywnego96.  

W raporcie z wykonania planu bezpieczeństwa nuklearnego z 2009 roku MAEA 

uznała za jedno z osiągnięć zorganizowanie Międzynarodowego Sympozjum 

Bezpieczeństwa Jądrowego, które odbyło się między 30 marca a 3 kwietnia 2009 roku w 

siedzibie Agencji w Wiedniu.  Ponad 500 uczestników z 76 państw i organizacji 

międzynarodowych omawiało kwestie bezpieczeństwa jądrowego, jego obecny stan i 

kierunki na przyszłość. Wskazano na konieczność kontynuowania prac w kierunku bardziej 

skutecznej ochrony materiałów jądrowych.  Raport wykazał, że przedstawione kwestie 

bezpieczeństwa jądrowego są w coraz większym stopniu realizowane w sposób 

systematyczny. Sympozjum zostało zorganizowane we współpracy z organizacjami 

międzynarodowymi i pozarządowymi. W raporcie wskazano także na ulepszenia techniczne, 

edukację i szkolenia w zakresie bezpieczeństwa jądrowego oraz na krajowe systemy 

bezpieczeństwa jądrowego (INSSPs). 

                                                                                                                                                                                     

jądrowej, stosowanie zabezpieczeń Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej przez to państwo, w tym (trzeci 

warunek) przypadku re-eksportu. Od czerwca 2006 roku Komitet posiada 36 członków. Państwa uczestniczące w 

Komitecie na zasadach nieformalnych i dobrowolnych przekazują sobie doroczne informacje (Annual Returns) z 

wypełniania artykułu III.2 NPT. Dwa lub raz do roku odbywają się w tym celu spotkania dla rozpatrzenia takich 

kwestii jak: rozszerzenia członkostwa (ostatnio w czerwcu 2006 roku o Chorwację), rozszerzenia List Progowych 

(istnieje tendencja do harmonizowania ich z listą kontrolną Grupy Dostawców Jądrowych) lub roli Komitetu. 

Wobec faktu, że mandat Komitetu wynika z NPT cieszy się on poparciem państw niezaangażowanych i służy od 

wielu lat jako forum wypracowywania porozumień w kwestiach, które były kontrowersyjne na forum NSG. Od 

chwili przyjęcia Chin do NSG w 2005 roku członkowie Komitetu są także członkami NSG. Przewodniczenie 

Komitetowi jak dotychczas było funkcją pełnioną bezterminowo. Dotychczasowymi przewodniczącymi byli prof. 

Claude Zangger (Szwajcaria), Ilkka Mäkipentti (Finlandia), Fritz W. Schmidt (Austria) i od sierpnia 2006 roku 

Pavel Klucky (Czechy).  

96 Kontrola zbrojeń, www.inp.uj.edu.pl/www/media/files/Proces%20rozbrojeniowy.doc 
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Przyjęty w 2002 r. przez Radę Gubernatorów MAEA plan działań przeciwko 

terroryzmowi nuklearnemu miał na celu ulepszenie ogólnoświatowej ochrony przeciw 

jądrowym czynom terrorystycznym i z użyciem materiałów radioaktywnych. Rada podkreśliła, 

że ochrona jądrowego materiału w poszczególnych krajach jest nierówna i zadaniem planu 

jest jej międzynarodowe wzmocnienie. Państwa takie jak Australia (100 000 dolarów), Wielka 

Brytania (350 000 dolarów), Japonia (500 000 dolarów), Holandia (250 000 euro), Słowenia 

(14 000 euro), Stany Zjednoczone (1 milion dolarów) przeznaczyły określone sumy do 

specjalnego funduszu na cele realizacyjne planu. Poparcie dla planu wyraziły Finlandia, 

Francja, Niemcy, Indie, Rumunia i Turcja. Inne kraje wyraziły chęć wsparcia merytorycznego 

bądź finansowego w niedalekiej przyszłości. W listopadzie 2001 roku Stany Zjednoczone i 

Inicjatywa Groźby Nuklearnej (Nuclear Threat Initiative) przeznaczyły po 1,2 mln dolarów na 

rzecz funduszu. MAEA obliczyła, że roczne zapotrzebowanie finansowe funduszu waha się 

w granicach 12 milionów dolarów dla programu i dodatkowych 20 milionów rocznie, które 

mają umożliwić Agencji reagowanie na pilne sytuacje, wymagające natychmiastowej 

poprawy bezpieczeństwa. Rada zaapelowała więc do państw członkowskich MAEA o 

wsparcie dla funduszu. Ówczesny szef MAEA Mohamed ElBaradei wyraził przekonanie, że 

skromne inwestycje w bezpieczeństwo nuklearne przyniosą korzyść wszystkim. Dodał, że 

wszyscy używają materiałów jądrowych i radioaktywnych, które łatwo mogą przedostać się 

przez granice97.       

 

2.2.5. Organizacja Narodów Zjednoczonych. 

 

W ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych od 1 stycznia 1992 roku działa Rejestr 

Zbrojeń Konwencjonalnych, w którym zawarte są informacje o międzynarodowych transferach 

uzbrojenia oraz regulacjach prawnych i organizacyjnych w poszczególnych krajach. Rolę 

depozytariusza spełnia Biuro ONZ d/s Rozbrojenia. 

W ramach ONZ zostało także wypracowanych i przyjętych 16 powszechnych 

konwencji i protokołów, które uznają za przestępstwa poszczególne akty terroryzmu, w tym 

porwania, branie zakładników oraz terroryzm nuklearny. Konwencje te, wraz z rezolucjami 

Rady Bezpieczeństwa: 1267 (1999), 1373 (2001), 1540 (2004), 1566 (2004) i 1624 (2005), 

stanowią prawne podstawy współpracy w podejmowaniu wielostronnych działań przeciwko 

terroryzmowi98.  

                                                           
97 IAEA Action Plan to combat nuclear terrorism,  

http://www.iaea.org/NewsCenter/Features/Nuclear_Terrorism/index.shtml 

98 Kontrola zbrojeń, www.inp.uj.edu.pl/www/media/files/Proces%20rozbrojeniowy.doc 

http://www.iaea.org/NewsCenter/Features/Nuclear_Terrorism/index.shtml
http://www.inp.uj.edu.pl/www/media/files/Proces%20rozbrojeniowy.doc
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ROZDZIAŁ 3 – POZYCJA ISLAMSKIEJ REPUBLIKI IRANU W REJONIE 

ZATOKI PERSKIEJ 

 

3.1. Irański program atomowy. 

 

O początkach irańskiego programu nuklearnego wiadomo niewiele. Został on 

zapoczątkowany w latach 50. XX wieku jako część programu Atom dla pokoju99 i przy 

współpracy z USA i Europą Zachodnią był rozwijany do 1979 roku. Zgodnie z programem, w 

1967 roku założono w Teheranie Centrum Badań Jądrowych (Tehran Nuclear Research 

Center – TNRC), które działało przy współpracy z Organizacją Energii Atomowej Iranu. 

Teherańskie Centrum Energii Jądrowej zostało wyposażone w 5-megatowy reaktor 

jądrowy100, który rozpoczął działalność w tym samym roku. Plan zakładał budowę 23 

elektrowni jądrowych do roku 2000. W 1976 roku prezydent Gerald Ford podpisał dyrektywę 

oferującą Teheranowi możliwość zakupu i obsługi przez USA zakładu przerobu w celu 

wydobycia plutonu z paliwa jądrowego101. Szach Reza Pahlavi podpisał także umowę o 

współpracy z RPA, w ramach której irańskie pieniądze pochodzące z wydobycia i sprzedaży 

ropy naftowej finansowały rozwój południowoafrykańskiej technologii wzbogacania paliw w 

zamian za pewność dostaw wzbogaconego uranu102.   

Iran był sojusznikiem USA. Państwa europejskie, Stany Zjednoczone oraz Iran 

powiązała sieć wspólnych interesów. Zasadnicze znaczenie miało także wejście na arenę 

międzynarodową nowych graczy po II Wojnie Światowej: USA i Związku Radzieckiego. Oni 

to, poprzez interesy gospodarcze, polityczne i militarne, prowadzili walkę o wpływy w rejonie 

Bliskiego i Środkowego Wschodu. Pierwszym przejawem było obalenie premiera 

Mosaddegha w Iranie w 1956 roku, zaangażowanie się USA po stronie Izraela w wojnie 

sueskiej w 1956 roku oraz ostateczne wycofanie się Francji i Wielkiej Brytanii z dawnych 

kolonii i protektoratów. USA i Iran wspólnie utworzyły organizację badawczą Persepolis, 

dostarczającą Iranowi pomoc techniczną oraz myśl naukową. 15 maja 1974 roku weszło w 

życie porozumienie między rządem Iranu a MAEA w sprawie stosowania zabezpieczeń 

(Safeguards Agreement). Iran rozpoczął współpracę z Niemcami oraz Francją.   

                                                           
99 Atom dla pokoju – międzynarodowa konferencja, która odbyła się w 1955 roku w Genewie. Zgromadziła ok. 

1400 uczestników z całego świata. Zapoczątkowała kontakty i wymianę informacji w dziedzinie energii atomowej.   

100 Foreign Research Reactor Spent Nuclear Fuel Acceptance, US National Nuclear Security Administration, 

Department of Energy, http://www.rertrokuanl.gov/FRRSNF/FRTITLE.html. 

101 Linzer, Dafna: Past Arguments Don’t Square with Current Iran Policy, Washington Post, 27.03.2005. 

102 Bird, Kai; Berick, David: The Third World’s Critical Mass, Since 1865.com, 26.02.1977. 
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Radykalny zwrot nastąpił w 1978 roku, kiedy fundamentaliści islamscy usunęli z tronu 

zasiadającego na nim dotychczas szacha Iranu Rezę Pahlaviego. Rewolucja irańska 

przyspieszyła rozbicie świata arabskiego, co przyczyniło się do pogrzebania idei jedności w 

tym rejonie. Stała się z czasem ważnym czynnikiem kształtowania wewnętrznej i zewnętrznej 

polityki państw Bliskiego Wschodu. Wydarzenie to, które przybrało rozmiary kataklizmu i do 

dziś jest przedmiotem wielu nieporozumień, rzuca snop ostrego światła na mechanizm 

dziejów najnowszych103. Reżim szacha wydawał się wyjątkowo silny. Amerykanie i 

Brytyjczycy uzbroili go po zęby, gdyż z chwilą wycofania zachodnich oddziałów wojskowych 

z rejonu Zatoki Perskiej stał się on ostatnim na tym obszarze czynnikiem stabilizacyjnym. 

Monarchia o prastarej tradycji, ciesząca się szacunkiem jako instytucja, stanowiła jedyny 

element jednoczący społeczeństwo, będące konglomeratem mniejszości etnicznych, 

religijnych, kulturowych, językowych i geograficznych. Fundamentaliści szyiccy z Kum i 

Meszhedu występowali natomiast jedynie w imieniu jednego odłamu muzułmanów, a ich 

przywódca, ajatollah Chomeini, budził skrajne uczucia104.    

Wszczęte przez Chomeiniego prześladowania irańskiej mniejszości sunnickiej 

(głównie Irakijczyków) oraz kroki odwetowe, jakie z tego powodu podjęto w Iraku wobec 

szyitów perskich, doprowadziły do odnowienia się irańsko-irackich sporów granicznych, które 

zatruwały atmosferę stosunków między tymi krajami od chwili utworzenia przez Brytyjczyków 

państwa irackiego w latach 1920-1922. Sytuacja wewnętrzna Iranu skłoniła Saddama 

Husajna do wszczęcia inwazji w 1980 roku na Iran. Wojna, która miała być błyskawicznym 

tryumfem Irakijczyków, trwała osiem lat, pociągając za sobą ponad milion ofiar śmiertelnych 

po obu stronach. W czasie trwania wojny państwa zachodnie, w tym konflikcie neutralne, 

skłaniały się raczej ku Irakowi. Mimo, iż zdawały sobie sprawę z gangsteryzmu i 

okrucieństwa reżimu Saddama, większą niechęcią darzyły Iran Chomeiniego, który dokonał 

nielegalnego zajęcia ambasady Stanów Zjednoczonych w Teheranie i przetrzymywał jej 

personel jako zakładników, ponadto dostarczał broń i pieniądze antyzachodnim 

ugrupowaniom terrorystycznym. Zachód, nałożywszy embargo na dostawy broni do Iranu, 

sprzedawał ją Saddamowi, który otrzymywał także znaczne ilości sprzętu wojskowego, 

zwłaszcza nowoczesnych czołgów, dział, transporterów opancerzonych, samolotów 

myśliwskich od Związku Radzieckiego. Iran zaczął być coraz powszechniej identyfikowany z 

międzynarodowym terroryzmem, a zwłaszcza z uprowadzaniem przez milicję szyicką 

obywateli państw zachodnich w Bejrucie. 

                                                           
103 Johnson, Paul: Historia świata od roku 1917 do lat 90-tych, Londyn-Warszawa, 1992. 

104 Ibid. 
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W ten sposób Islamska Republika Iranu znalazła się w izolacji. Konfiskata i 

zamrożenie znajdujących się za granicą aktywów finansowych, ośmioletnia wojna z Irakiem, 

niemal całkowite zaprzestanie wydobycia ropy naftowej oraz emigracja przedstawicieli klas 

średnich bądź ich zejście do podziemia, przyniosły w następstwie paraliż nowoczesnego 

sektora gospodarki irańskiej, która do początku lat 90. nie przejawiała zauważalnych 

symptomów ożywienia. Pociągnęło to za sobą nieuchronne następstwa: bezrobocie, 

załamanie się opieki zdrowotnej i innych służb socjalnych, masowe epidemie i 

niedożywienie. Program nuklearny został tymczasowo zarzucony, gdyż na pierwszy plan 

wysunęły się wewnętrzne sprawy. W latach 1978-79 Krafwerk Union oraz Eurodif wycofały 

się z Iranu, odmawiając dalszej współpracy (szczegóły patrz: rozdział 3.4)105. Prezydent 

Francji Francois Mitterand odmówił nowych dostaw uranu do Iranu. W latach 1984-88 

reaktory Buszer, w wyniku bombardowań irackich, zostały uszkodzone.  

Program nuklearny został wznowiony pod koniec lat 80. i stał się elementem 

długofalowej polityki Iranu mającej na celu zdobycie hegemonii w regionie. W latach 1987-88 

Iran podpisał trzy umowy z argentyńską Narodową Komisją Energii Atomowej. Pierwsze 

porozumienie zakładało pomoc w przekształcaniu nisko wzbogaconego uranu do wysoko 

wzbogaconego uranu 19,75% i jego dostawę do Iranu (uran został dostarczony w 1993 

roku106). Druga i trzecia umowa dotyczyły pomocy technicznej, w tym dostaw komponentów 

do budowy zakładów pilotażowych dotyczących konwersji dwutlenku uranu i produkcji 

paliwa. W roku 1992 argentyński rząd ujawnił, że pod naciskiem USA anulował sprzedaż 

cywilnych urządzeń jądrowych wartych 18 mln dolarów107. Naciski te miały miejsce  pod 

koniec lat 80. i na początku 90.108. Jednak od 1992 roku do 1994 roku trwały negocjacje 

mające na celu przywrócenie trzech umów zawartych w latach 1987-88109 między Argentyną 

a Iranem.  

Od lat 90. pomoc zaoferowała Iranowi także Federacja Rosyjska. Iran bowiem zaczął 

rozglądać się za nowymi partnerami do programu nuklearnego, jednak ze względu na nowy 

międzynarodowy klimat polityczny i gospodarczy kandydatów było niewielu. W Iranie 

natomiast rosło przekonanie, że posiadanie broni atomowej może pozwolić na prowadzenie 

                                                           
105 Prather, Gordon: ElBaradei Isn’t Perfect, antiwar.com, 27.12.2005, 

http://www.antiwarokucom/prather/?articleid=8308 

106 Foreign Suppliers to Iran’s Nuclear Development, James Martin Center For Nonproliferation Studies, 

26.09.2009, http://nti.org/e_research/profiles/Iran/index.html 

107 US Halted Nuclear Bid by Iran; China, Argentina Agreed to Cancel Technology Transfer, The Washington 

Post, HighBeam Research, 24.02.2008. 

108 Middle East News, Iraq, Iran current affairs, Asia Times Online, 15.11.2008. 

109 Ibid. 
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bardziej agresywnej polityki wobec Izraela oraz USA. W 1992 roku, kiedy pojawiły się 

pierwsze doniesienia o nielegalnym programie atomowym, Iran zaprosił kontrolerów MAEA, 

aby dokonali inspekcji podejrzanych miejsc i urządzeń. Ówczesny dyrektor generalny Hans 

Blix oświadczył w raporcie, że irańskie działania prowadzone są zgodnie z zamiarami 

pokojowego wykorzystania energii atomowej110. W 1995 roku Iran podpisał kontrakt z Rosją 

w celu wznowienia prac nad częściowo zakończoną elektrownią Buszer, rozbudową 

instalacji oraz budową nowego, 1000-ciśnieniowego reaktora wodnego. Iran rozpoczął także 

współpracę z Chińską Republiką Ludową, która udzieliła mu wsparcia podczas budowy 

zakładu przetwarzania uranu. W 1996 roku USA starały się nakłonić Chiny, aby odstąpiły od 

kontraktu, jednakże współpraca była kontynuowana pod warunkiem informowania MAEA o 

bieżących działaniach. W ten sposób nawet dyrektor agencji Mohammed El Baradei 

odwiedził plac budowy reaktora111.  

Rozwijany w ukryciu irański program atomowy ujrzał światło dzienne w 2002 roku, 

dzięki opozycji demokratycznej, która przedostała się na Zachód. 14 sierpnia 2002 roku 

Alireza Jafarzadeh publicznie ujawnił istnienie dwóch elektrowni jądrowych w Buszer i 

Natanz  oraz zbiornik w Araku, wypełniony ciężką wodą. MAEA natychmiast zaczęła 

poszukiwać metod dostępu do tych obiektów, lecz, zgodnie z prawem, nie jest wymagane 

umożliwienie inspekcji nowego obiektu przez MAEA w okresie 6 miesięcy przed 

wprowadzeniem materiałów jądrowych do elektrowni, a ich budowa nie była jeszcze 

zakończona (klauzula ta była stosowana od 1992 roku, kiedy zarząd MAEA zdecydował, że 

urządzenia powinny być zgłaszane jeszcze na etapie planowania. Iran był ostatnim krajem, 

który zaakceptował tę decyzję i przyjął ją 26 lutego 2003 roku, jeszcze zanim MAEA 

rozpoczęła dochodzenie112). Początkowo władze irańskie zaprzeczały istnieniu programu, 

jednak w lutym 2003 roku przyznały, że prowadzone są próby pozyskania technologii 

rozszczepiania jąder atomu (realizowane w oparciu o wzbogacanie uranu), mające 

całkowicie pokojowy charakter. Zamiar ten został także zgłoszony w Międzynarodowej 

Agencji Energii Atomowej, gdyż Iran jako jej członek od 1970 roku miał taki obowiązek 

(traktat został podpisany w 1968 roku, a ratyfikowany w 1970 roku).  

Dzięki badaniom MAEA odkryto, że irański program atomowy opiera się na pracy 

dwóch elektrowni: w Buszer I (oczekiwano, że jego budowa zakończy się do końca 2009 

                                                           
110 Wolfsthal, Jon: Iran Hosts IAEA Mission; Syria Signs Safeguard Pact, Arms Control Today, March 1992, s.28. 

111 Hibbs, Mark: Iran Told IAEA It Will Build Chinese UF6 Plant at IsFahan, Nuclear Fuel, 16.12.1996.  

112Implementation of th NPT Safeguards Agreement in the Islamic Republic of Iran, Report by the Director 

General of IAEA,19.06.2003, http://www.iaea.org/Publications/Documents/Board/2003/gov2003-40.pdf 

http://www.iaea.org/Publications/Documents/Board/2003/gov2003-40.pdf
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roku113) oraz w Natanz. Nowa elektrownia miała być także zlokalizowana w Darkhovin z 360-

megawatowym reaktorem. Nieznane były plany zakończenia budowy reaktora Bushehr II. 

Docelowo przewidziana była budowa 19 elektrowni jądrowych114, budowa średnich 

elektrowni oraz kopalni uranu115.  

Pierwsze próby inicjujące dyplomatyczne zabiegi rozwiązania kwestii programu 

nuklearnego Iranu podjęły Francja, Niemcy i Wielka Brytania (tzw. Trojka UE). W dniu 21 

października 2003 roku w Teheranie irański rząd i ministrowie spraw zagranicznych Trojki 

wydali oświadczenie, znane jako deklaracja teherańska, w której Iran zgodził się na 

współpracę z MAEA, zawierające m.in. podpisanie i wdrożenie Protokołu Dodatkowego oraz 

zawieszenie wzbogacania uranu. Działania te miały posłużyć do budowy środków zaufania. 

Trojka UE w zamian zgodziła się na uznanie praw do cywilnego programu nuklearnego 

Iranu, wprowadzenie zadowalających gwarancji dla Iranu i umożliwienie Iranowi dostępu do 

nowoczesnych technologii. Iran podpisał Protokół Dodatkowy do układu NPT 18 grudnia 

2003 roku i zgodził się działać tak, jak gdyby wszedł on już w życie, wypełniając wymagane 

raporty MAEA oraz umożliwiając inspektorom dostęp do informacji i urządzeń do czasu 

ratyfikacji przez Iran tegoż protokołu. Dalsze próby rozmów między Iranem a Trojką UE nie 

przyniosły spodziewanych efektów. Kraje te przedstawiły Iranowi propozycję rozwijania 

cywilnej energii atomowej, podczas której paliwo miałoby być wytwarzane w Rosji wspólnie z 

Iranem. Warunek ten nie został przyjęty. 

W 2003 roku MAEA wydała raport, w którym stwierdzono, że w Iranie od 18 lat 

prowadzony jest program wzbogacania uranu. Zachodni członkowie MAEA zaapelowali do 

Iranu, aby wstrzymał wszystkie próby wzbogacania, jednak apel ten został odrzucony. 

Konflikt z Iranem eksplodował w 2006 roku, kiedy to MAEA zaraportowała o sytuacji w Iranie 

do Rady Bezpieczeństwa ONZ, stwierdzając, że nie może „skonkludować, że nie ma 

niezadeklarowanych materiałów ani działań nuklearnych w Iranie”. Tymczasem prezydent 

Iranu Ahmandinedżad wskazał, że Traktat o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, którego 

Iran jest sygnatariuszem, zakłada, że kraj ma prawo wzbogacać paliwo jądrowe, które będzie 

wykorzystywane dla potrzeb cywilnych. Ponadto oświadczył, że Iran nie podda się 

międzynarodowej presji. Taka postawa zaniepokoiła Radę Bezpieczeństwa ONZ, ponieważ 

                                                           
113 Iranian Specialists Ready to Launch Bushehr Nuclear Power Plant, ITAR-TASS, 14.10.2008, http://www.itar-

tass.com/eng/level2.html?NewsID=13171634. 

114 Iran Plans 19 Nuclear Power Plants, Associated Press, 25.12.2007, 

http://articles.latimes.com/2007/dec/25/world/fg-iran25.  

115 Iran Sees Bushehr Plant at Full Capacity in One Year, AFP, 18.12.2007, 

http://afp.google.com/article/ALeqM5iCbR-4ck0a5j2K7hOmNsaHH-OPmg. 
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energia pochodząca z rozszczepiania atomu może zostać wzbogacona do tak wysokiego 

poziomu, który pozwoli Iranowi na produkcję broni jądrowej. 

Pierwszą rezolucję nakładającą na Iran sankcje przyjęto 23 grudnia 2006 roku. 

Rezolucja 1737 oparta była na rozdziale VII Karty NZ. Przewidywała ona zakaz eksportu i 

importu do i z Iranu towarów znajdujących się na listach Grupy Dostawców Jądrowych 

(NSG- Nuclear Suppliers Group) oraz Reżimu Kontroli Technologii Rakietowych (MTCR – 

Missile Technology Control Regime). Postanowiono także zablokować transakcje i zamrozić 

aktywa osób fizycznych i prawnych spełniających kryteria rezolucji.   

MAEA otrzymała w końcu dostęp do irańskich badań jądrowych i w lutym 2007 roku 

zweryfikowała, że Iran nie używa nielegalnie żadnych materiałów, zgodnie z tym, co 

zadeklarował. Iran jednak nie wprowadził w życie Dodatkowego Protokołu podpisanego w 

2003 roku, więc w sprawozdaniu w lutym 2007 roku napisano, że organizacja nie mogła 

zweryfikować niezadeklarowanych ilości materiałów nuklearnych116. Iran rozpoczął 

implementację tego protokołu, jednak parlament odmówił jego przyjęcia.   

W marcu 2007 roku, w związku z niezastosowaniem się Iranu do poprzedniej 

rezolucji, Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła rezolucję 1747. Wezwała ona Teheran do 

podporządkowania się postanowieniom poprzedniej rezolucji oraz decyzjom Rady 

Dyrektorów MAEA. Nakładała także na Iran sankcje w postaci embarga na import broni z 

tego państwa, jak też rozciągała sankcje indywidualne na kolejnych 15 osób i 10 instytucji. 

Pożyczki dla Iranu miały zostać ograniczone do kwot symbolicznych i celów filantropijnych. 

Rezolucja ta nakazywała także dyrektorowi generalnemu MAEA przedstawienie raportu w 

ciągu 60 dni na temat spełnienia przez Iran żądań Rady. MAEA w sierpniu 2007 roku 

raportowała, że Iran nie zawiesił wzbogacania i kontynuował budowę reaktora wodnego. 2 

września 2007 roku zadeklarował, że posiada 3000 wirówek do wzbogacania uranu.  

Szacunki Międzynarodowego Instytutu Studiów Strategicznych w Londynie (IISS) 

zakładają, że jeśli Iran posiadał w 2007 roku ok. 3000 wirówek, to potrzebuje ok. 9-11 

miesięcy, aby wyprodukować 25 kg wysoko wzbogaconego uranu, wystarczającego do 

produkcji jednej bomby117. Szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Mohammed 

ElBaradei 24 maja 2007 roku mówił, że Iran może w okresie 3-8 lat stworzyć własną broń 

atomową. 28 października tego samego roku powiedział, że nie ma żadnej informacji, że 

                                                           
116 Dodatkowy Protokół jest dobrowolnym porozumieniem, które uwzględnia intensywniejsze i niezapowiedziane 

inspekcje. 

117 Massarrat, Mohssen: Europa sollte Iran Sicherheit geben. Eine atomwaffenfreie Zone im Mittleren Osten kann 

den Nuklearkonflikt entschärfen, Frankfurter Rundschau, 13.08.2005. 
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istnieje konkretny, aktywny program nuklearny w Iranie118. Rosyjski prezydent Władimir Putin 

ostrzegł przed działaniami wojskowym skierowanymi przeciwko Iranowi i zwrócił uwagę, że 

nie ma żadnego dowodu, iż Iran buduje broń atomową119.  

Stany Zjednoczone i ich sojusznicy – Wielka Brytania, Francja i Niemcy – naciskały 

na kolejne sankcje w Radzie Bezpieczeństwa. USA chciały, aby nałożyć restrykcje na 

eksport kredytów do Iranu. Jak dotąd, sprzeciwiały się temu Rosja i Chiny. USA próbowały 

więc naciskać na międzynarodowych partnerów, aby ci ograniczyli handel z Iranem. Stany 

Zjednoczone zrobiły to w 1979 roku, gdy tłum wojujących islamistów zajął ambasadę USA w 

Teheranie. 

Henry Sokolski w raporcie grupy roboczej NPEC (Nonproliferation Policy Education 

Center) pt. „Getting ready for nuclear Iran”, opublikowanym w październiku 2005 roku przez 

wojskowy Instytut Studiów Strategicznych w Stanach Zjednoczonych (Carlisle), przekonuje, 

że rozwój irańskiego programu atomowego wiąże się z trzema głównymi 

niebezpieczeństwami: 

 proliferacją broni nuklearnej w ogóle, 

 dramatycznym wzrostem cen ropy, 

 wzrostem terroryzmu120.      

W publikacji wymieniono także kilka przypuszczalnych scenariuszy, rekomendacji 

dotyczących irańskiego programu nuklearnego:    

1. Odbycie serii spotkań, poczynając od konferencji przeglądowej NPT, wyznaczenie 

czynności, które uznać należy za „pokojowe”. 

2. Ustalenie zasad przeciwko państwo naruszającym zasady NPT, zwiększenie 

konsekwencji dla Iranu za odstąpienie od umowy. 

3. Zaoferowanie Rosji lukratywnej współpracy w dziedzinie nuklearnej z USA. 

4. Zredukowanie produkcji i dystrybucji perskiego gazu i ropy do grup terrorystycznych, 

a w zamian stworzenie takiego systemu produkcji i dystrybucji w Arabii Saudyjskiej. 

5. Ograniczenie swobody Iranu w dostawach ropy i gazu poprzez propozycję 

zdemilitaryzowania Cieśniny Ormuz. 

                                                           
118 Ibid. 

119 Ibid. 

120 Sokolski, Henry; Clawson, Patrick (red.): Getting Ready for a Nuclear-Ready Iran, Strategic Studies Institute 

2005, s. 4. 
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6. Izolacja Iranu jako producenta materiałów nuklearnych (fissile). 

7. Popieranie dyplomatyczno - ekonomicznych inicjatyw poprzez zwiększanie 

współpracy w dziedzinie nieproliferacji broni nuklearnej, bezpieczeństwa granic 

morskich, obrony i działań antyterrorystycznych121.   

Czy te działania jednak spowodują, że Iran zaprzestanie wzbogacania uranu i prób 

pozyskania broni jądrowej? Sokolski zakłada, że nie, chociaż Iran mógłby porzucić NPT, 

ponieważ rozdział X daje państwom członkowskim w „nadzwyczajnym momencie” takie 

prawo ze względu na wyższą rację stanu państwa. O takim zamiarze musi zawiadomić 

MAEA z trzymiesięcznym wyprzedzeniem, a potem działa na własną rękę. Obawy 

koncentrują się wokół tego, że nuklearny Iran jest gotowy do wzmożenia swojej aktywności 

terrorystycznej w takich krajach jak Irak, Liban i Arabia Saudyjska. Niepokój budzi pytanie, co 

się stanie, jeśli Iran uzyska broń atomową? I znowu raport Sokolskiego podpowiada parę 

scenariuszy:  

 Nie zdobędzie jej, będzie to wynikiem prowadzonych negocjacji, 

 będzie starał się wspomóc swoich przyjaciół i sprzymierzeńców, 

 stanie się klinem pomiędzy Europą a USA, 

 wywoła to operację militarną przeciwko Iranowi, 

 irańska broń nuklearna będzie odstraszać amerykański bądź izraelski atak. 

Nuklearny Iran jednak nie jest opcją ani dla państw arabskich ani dla Stanów 

Zjednoczonych. Arabowie ostrożnie kalkulują izraelskie i amerykańskie reakcje. Turecka 

decyzja, aby zdobyć potencjał nuklearny w odpowiedzi na potencjał irański, w przyszłości 

może zmusić także Irakijczyków do zdobycia tej broni. Tel Awiw na pewno nie zaakceptuje 

irańskiej broni nuklearnej. Egipt z kolei sam pretenduje do miana głównego gracza wśród 

państw arabskich, a Iran postrzega jako uzurpatora, który chce mu ten tytuł zabrać. Małe 

państwa arabskie pragnęłyby widzieć w Egipcie opozycję w stosunku do irańsko-syryjskiej 

siły.  

Stany Zjednoczone i państwa Zachodu są przekonane, że irański program nuklearny 

ma na celu pozyskanie przez Teheran broni atomowej. Irańskie władze twierdzą, że ma on 

służyć wyłącznie celom cywilnym i pokojowym, a konkretnie produkcji energii. 

Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła już pięć rezolucji nakładających na Iran sankcje za to, 

że Teheran nie zamroził prac związanych z programem nuklearnym. W Iranie dominuje 

                                                           
121 Ibid. 
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opinia, że gdyby Zachód miał pewność, iż przyjmowane przez ONZ rezolucje sprawią, że 

rząd irański się ugnie, to z pewnością zaostrzyłby sankcje.  

Prezydent Iranu Mahmoud Ahmadinedżad odrzucił w wywiadzie z brytyjskim 

reporterem zarzuty, że jego kraj dąży do posiadania bomby atomowej122. „Dlaczego 

mielibyśmy potrzebować bomby? Nie potrzebujemy jej” - powiedział Ahmadinedżad123. Chce 

jednak utrzymać możliwość wzbogacania z uranu. Z kolei w wywiadzie telewizyjnym dla 

telewizji CNN 25 września 2008 roku, podczas wizyty w USA, mówił, że produkcja i użycie 

broni atomowej jest jednym z „najszkaradniejszych czynów”124. Prezydent zjednuje sobie 

poparcie społeczeństwa poprzez wzrost emerytur, tanie pożyczki i obietnice odwołań długów 

dla rolników. Potrafi także skupić potencjał społeczny wokół haseł walki z amerykańskim i 

syjonistycznym wrogiem125. Opcja rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi jest dla niego 

ciężkim wyzwaniem. Ali Laridżani, sekretarz Narodowej Rady Bezpieczeństwa Iranu, mówił o 

irańsko-amerykańskich stosunkach: „Jak możemy mówić o wspólnym zainteresowaniu 

jakimś tematem, kiedy mówimy o zmianie reżimu w Iranie?"126 

MAEA podczas inspekcji nie znalazła żadnych dowodów, że Iran posiada broń 

masowego rażenia. W raportach są jedynie wzmianki o tym, że Iran prowadzi pokojowe 

badania nad rozszczepianiem atomu. Ahmadinedżad podkreślił, że  żaden kraj w historii nie 

współpracował tak ściśle z MAEA jak Iran. Jego zdaniem, także inne kraje, w szczególności 

te, które posiadają arsenał broni nuklearnej, powinny zostać skontrolowane, ponieważ to one 

stwarzają prawdziwe zagrożenie. Potyczka pomiędzy Iranem a MAEA przypomina huśtawkę, 

która wychyla się bądź na jedną bądź na drugą stronę. Irański prezydent wzywa Zachód, aby 

nie naciskać więcej na jego kraj127. Jego zdaniem bowiem jest już za późno, aby wstrzymać 

program atomowy, a Zachód i USA powinny zrezygnować z „aroganckiej polityki” i 

zaprzestać stawiania Iranowi warunków.  

Wypowiedzi Ahamdinedżada wywołują niepokój. W gazetach na całym świecie 

głośno dyskutuje się o irańskim programie nuklearnym. W niemieckiej prasie pojawiały się 

tytuły: Atomprogramm angeblich nich mehr zu stoppen (Welt online 05.07.2007), Iran kann 

schon bald erste Bombe bauen (Welt online, 11.06.2007), Iran reichert unvermindet Uran an 

                                                           
122 Wir brauchen die Atombombe nicht, Süddeutsche Zeitung, 13.09.2007, 

http://www.kerkuk.net/haberler/haberokuaspx?dil=1031&metin=2007091360  

123 Ibid. 

124 Ibid. 

125 Diehl, Jackson: Deft Demagoguery In Iran, Washington Post, 07.05.2006, s. B07. 

126 Ibid. 

127 Atomprogramm angeblich nich mehr zu stoppen, Welt online (reuters), 05.06.2007, 

www.welt.de/.../Atomprogramm_angeblich_nicht_mehr_zu_stoppen.html. 
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(Welt online, 10.07.2007), Seltsame Tunnelbauten machen Experten nervös (Welt online, 

09.07.2007), Wie weit der Iran mit der Bombe ist (Welt online, 21.08.2007). Ahmadinedżad 

potrzebuje międzynarodowego konfliktu wokół programu atomowego. Nabrzmiałe 

niezadowolenie wokół irańskiej sytuacji gospodarczej tłumi populistycznymi gestami, jak np.  

podział pieniędzy na biednych z przychodów przemysłu naftowego. Głosi, że wkrótce nastąpi 

powrót Mahdiego, wraz z przybyciem którego nastanie idealny porządek na świecie. „Naszą 

największą odpowiedzialnością jest stworzenie przychylnych okoliczności dla przybycia 

imam” - mówi i dodaje, że świat byłby „milionem oczu skierowanym na Iran, postrzegającym 

go jako wzór i zbawcę”. Na podstawie tych zainspirowanych religią ideałów Ahmadinedżad 

utrzymuje się przy władzy i nie reaguje na coraz bardziej zaostrzone międzynarodowe 

sankcje Rady Bezpieczeństwa. Na arenie międzynarodowej wywołuje jednak 

zaniepokojenie, głównie przez wzgląd na rozwijany potajemnie program atomowy. 

Zdaniem niemieckiego fizyka Götza Neunecka128, Iran potrzebuje od 3 do 8 lat, aby 

wyprodukować bombę atomową. Badacz zwraca uwagę, że jeżeli udało się już 

wyprodukować nisko wzbogacony uran, to można stosunkowo szybko osiągnąć wysoko 

wzbogacone paliwo jądrowe. Wskazuje także na fakt, że Iran eksperymentował z polonem, 

który jest konieczny do produkcji bomby i współpracował z Pakistanem. Obawy 

międzynarodowe dotyczą w mniejszym stopniu techniki, którą dysponują także inne kraje, a 

bardziej agresywnej retoryki irańskiego prezydenta, a także przekonania Irańczyków, że 

można być silnym państwem jedynie z bronią atomową129. 

 

3.2. Pozycja Iranu wśród państw Bliskiego i Środkowego 

Wschodu. 

 

Wiele państw w regionie Bliskiego Wschodu starało się w drugiej połowie XX wieku, 

kiedy mijała era kolonializmu, zyskać taką przewagę, która pozwoliłaby im na dominację w 

regionie. Od czasu kryzysu sueskiego w 1956 roku żadne mocarstwo nie zdobyło znacznej 

przewagi na Bliskim Wschodzie. Co prawda, prestiż Wielkiej Brytanii znacznie się obniżył, 

przejawiała ona jednak nadal sporą aktywność w tym rejonie. Interwencje wojskowe Wielkiej 

Brytanii w Jordanii w 1958 roku, w Omanie w 1959 roku i w Kuwejcie w 1961 roku pozwoliły 

utrzymać względną stabilność w tym regionie. Zmianę obwieściło wycofanie się wojsk 

                                                           
128 Pracownik Instytutu Badań nad Pokojem i Polityką w Hamburgu. Jego specjalnością jest kontrola zbrojeń i 

technologie ryzyka. Od 1989 roku jest kierownikiem Międzydyscyplinarnej Grupy Badań Rozbrojeniowych.  

129 Wie weit der Iran mit der Bombe ist (wywiad Heinera Kiesela z Götzem Neuneckiem), Welt online, 21.08.2007.  
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brytyjskich z Adenu i znad Zatoki Perskiej pod koniec lat 60.130. Regionowi zabrakło wówczas 

„międzynarodowego policjanta”. Stworzony przez Sekretarza Generalnego ONZ Daga 

Hammarskjölda Korpus Pokoju przyczynił się w efekcie do destabilizacji w tym regionie. 

Dzięki obowiązującej w ONZ doktrynie suwerenności państwowej prezydent Egiptu Gamal 

Abdel Naser zażądał wycofania wojsk ONZ 16 maja 1967 roku, gdy uznał, że jest na tyle 

silny, by zniszczyć Izrael, a trzy dni później ONZ wyraziła na to zgodę. Komentarze były 

następujące: radio kairskie 19 maja 1967 roku obwieściło: „Arabowie, otwiera się przed nami 

sposobność zadania śmiertelnego ciosu, który unicestwi Izrael”; prezydent Iraku, Aref, 31 

maja mówił: „Nasz cel jest jasny: wymazać Izrael z mapy”; przewodniczący Organizacji 

Wyzwolenia Palestyny, Ahmed Shukairy, 1 czerwca oświadczył: „Żydzi zamieszkujący 

Palestynę będą musieli opuścić jej terytorium (…). Pozostać będą mogli wszyscy członkowie 

społeczności żydowskiej zamieszkujący od pokoleń Palestynę, jeżeli ocaleją, ale wydaje mi 

się, że nikt z nich nie ocaleje”131.  

Wojsko skoncentrowane przy granicy Izraela trzykrotnie przewyższało liczebność 

armii izraelskiej, lecz Izrael zdecydował się na prewencyjne działania wyprzedzające 4 

czerwca, rozpoczynając od ataku na siły powietrzne Egiptu i doprowadzając do ich likwidacji. 

Wojna trwała 6 dni i zakończyła się całkowitym zwycięstwem Izraela. Synaj i Zachodni Brzeg 

Jordanu znalazły się pod okupacją. Syryjskie Wzgórza Golan, skąd można było ostrzeliwać 

osiedla izraelskie w Górnej Galilei, zostały wzięte szturmem. Przede wszystkim zaś została 

włączona do nowego państwa stara Jerozolima ze Ścianą Płaczu oraz sanktuariami, czego  

Izrael w 1948 roku nie zdołał uczynić.  

W lipcu 1972 roku następca Nasera, generał Anwar Sadat sprzymierzył się z Arabią 

Saudyjską i innymi państwami w rejonie Zatoki Perskiej. Zrywając sojusz z ZSRR Sadat 

zdawał sobie sprawę, że konflikt izraelsko-egipski jest sprzeczny z historyczną tradycją 

Egiptu i że przynosi szkodę jego aktualnym interesom gospodarczym. W sobotę, 6 

października 1973 roku w dzień największego święta religijnego Żydów – Jom Kippur (Dzień 

Pokuty), połączone armie Egiptu i Syrii zaatakowały Izrael. Początkowe sukcesy były 

znaczne: Egipcjanie przekroczyli Kanał Sueski i przełamali izraelską linię obronną Bar Lewa, 

a Syryjczycy niemal w całości zajęli Wzgórza Golan. Golda Meir, premier Izraela, 

zaapelowała o pomoc amerykańską. Mostem powietrznym przerzucono do Izraela 

najnowszą broń amerykańską o wartości około 2,2 mld dolarów. W efekcie Izrael odzyskał 

utracone tereny, a jego wojska podeszły pod Damaszek, ustanowiły przyczółek na 

                                                           
130 Kelly, J.B.: Arabia, the Gulf and the West, Londyn, 1980. 

131 Johnson, Paul: Historia świata…, op.cit.  
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zachodnim brzegu Kanału Sueskiego oraz okrążyły 3 armię egipską132. Ostatecznie 24 

października podpisano porozumienie o zawieszeniu broni, które było na rękę obu 

państwom. Egipt zademonstrował nieoczekiwane możliwości militarne i to Sadatowi 

wystarczyło. Izrael z kolei wykazał, że zdolny jest przetrwać mimo początkowej klęski, 

chociaż wojna ujawniła głębokie uzależnienie militarne państwa od dobrej woli Stanów 

Zjednoczonych i spore niesprawności izraelskiej machiny wojskowej.   

W roku 1975, w następstwie wojny Jom Kippur, prezydent Egiptu Sadat podjął – przy 

zachęcie ze strony Stanów Zjednoczonych – historyczną decyzję o przystąpieniu do rokowań 

pokojowych. Proces zainicjowany w Camp Dawid (tak brzmiała nazwa położonej w górach 

wiejskiej rezydencji prezydenta Cartera; doszło tam do pierwszego bezpośredniego 

spotkania między Sadatem a premierem Izraela Beginem) doprowadził do podpisania 

traktatu pokojowego. Porozumienie zawarte w Camp Dawid (Begin-Sadat), podpisane 11 

września 1978 roku, kończyło bez mała trzydziestoletni konflikt i przewidywało wycofanie się 

Izraela z okupowanych terytoriów egipskich. Sadat jednak został oskarżony przez państwa 

arabskie o złamanie wspólnego frontu przeciw Izraelowi i znalazł się w politycznej izolacji. 

Traktat sprawił, że zawarcie pokoju między Izraelem a resztą jego sąsiadów stało się nie 

tylko możliwe, lecz na dłuższą metę także nieuniknione. Tak stało się z Jordanią – w efekcie 

tylko Syria zamiast granic ma z Izraelem linię przerwania ognia.   

Tymczasem szyicki Iran został wyizolowany regionalnie i międzynarodowo. 

Dyplomatycznej i gospodarczej izolacji towarzyszyły działania wojenne irańsko-irackie, w 

których prawie wszystkie państwa arabskie, z wyjątkiem Syrii, wspierały Irak logistycznie i 

ekonomicznie. Według niektórych obserwatorów Saddam Husajn walczył w imieniu innych 

państw arabskich, które postrzegały Islamską Republikę jako potencjalne zagrożenie dla ich 

stabilności. Pod koniec lat 80. i na początku 90., rewolucyjny zapał został schłodzony, a 

irańska polityka stała się bardziej pragmatyczna. Wojna irańsko-iracka osłabiła Iran 

politycznie, wojskowo i ekonomicznie do tego stopnia, że zmieniła się percepcja Iranu wśród 

państw arabskich. Wybory prezydenckie w 1997 roku wygrał Sayyed Muhammad Chatami, 

który uciszył nieco polityczne wpływy Teheranu i wykazywał mniej zapału do eksportowania 

mahometańskiej rewolucji. On, a także prezydent Akbar Haszemi, próbowali normalizować 

stosunki z arabskimi sąsiadami. Wyraźnie widać też w polityce zagranicznej aktywność w 

zmniejszaniu napięć międzynarodowych.  

Od 2000 roku sytuacja zmieniła się całkowicie. Najważniejszym czynnikiem zmiany 

sytuacji była decyzja administracji George’a Busha o zaatakowaniu Iraku w 2003 roku, która 

doprowadziła do upadku reżimu Saddama Husajna, lidera ba'athistów z panarabską 

                                                           
132 Gilbert, Martin: The Arab-Israel Conflict, Londyn 1974, s. 97. 
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sympatią, który równoważył regionalne wpływy szyitów perskich. Wraz z usunięciem 

Saddama Iran zyskał szansę zdobycia dominacji w rejonie, tym bardziej, że liczył na 

bazujący już na tradycji sojusz z Syrią oraz z Libią i Irakiem. Rozpoczęło się promowanie 

politycznych wpływów Iranu na Bliskim Wschodzie. Niektóre państwa arabskie, w tym Arabia 

Saudyjska, Jordania, Egipt i Zjednoczone Emiraty Arabskie, jeśli nie z niechęcią, to z 

ostrożnością przyglądały się poczynaniom Iranu, choćby ze względu na amerykańskie 

wsparcie. Inne kraje arabskie, zwłaszcza w Afryce, nadal miały niezakłócone stosunki z 

Iranem.   

Aby zrozumieć Bliski Wschód należało zdać sobie sprawę z konfliktu, który istniał 

między rewolucyjnym Iranem a królestwem saudyjskim i obozem każdego z nich. Konflikt ten 

przerodził się w faktyczną zimną wojnę, a jego odbiciem było wyłonienie się dwóch bloków 

na Bliskim Wschodzie: osi irańskiej (Iran, Syria, Katar, Hezbollah i Hamas) oraz obozu 

saudyjsko-egipskiego, z którym identyfikuje się większość państw arabskich. Od czasów 

rewolucji islamskiej postawę Iranu wobec Arabii Saudyjskiej cechowała wrogość 

ideologiczna i polityczna, wypływająca z historycznego rozłamu religijnego, społecznego i 

etnicznego między sunnicko-wahabickim społeczeństwem Arabów a szyickim 

społeczeństwem Persów. Arabia Saudyjska dołożyła wielu starań, aby wzmocnić islam 

sunnitów (a szczególnie islam wahabitów) i te wysiłki poważnie osłabiły popularność 

rewolucji irańskiej. Irańscy prezydenci: Haszemi Rafsandżani, Mohammed Chatami starali 

się zmniejszyć wrogość saudyjsko-irańską, a Chatami dążył do włączenia Iranu w arabską 

społeczność międzynarodową. Konflikt zaistniał ponownie w 2005 roku, kiedy władzę objął 

prezydent Mahmoud Ahmadinedżad. Przesłanie o wskrzeszeniu rewolucyjnych wartości 

stało się naczelnym motywem wystąpień prezydenta: „W niedawnych wyborach lud (irański) 

dowiódł, że wierzy w rewolucję (islamską) i chce zobaczyć wskrzeszenie jej ideałów (…). Ta 

rewolucja była kontynuacją ruchu proroków i wszystkie polityczne, ekonomiczne i kulturalne 

cele państwa (irańskiego) muszą być nastawione na realizację ideałów islamskich (…). 

Wyznawcy tej boskiej szkoły myśli islamskiej robią wszystko, co w ich mocy, żeby 

przygotować grunt na nadejście (Mesjasza szyitów, Mahdiego). (…). Jest naszym 

obowiązkiem skierowanie ludzi z  powrotem do tych wspaniałych ideałów i torowania drogi 

do ustanowienia rozwiniętego i potężnego społeczeństwa islamskiego, które będzie 

modelem. (…) Iran musi wyłonić się jako najpotężniejsze i najbardziej rozwinięte państwo 

(…)”133. „Lud irański, jak również rząd irański, który wyłonił się z woli irańskiego ludu, będą 

bronić swojego prawa do badań jądrowych i do technologii jądrowej (…). Starsi ludzie, którzy 

są tutaj obecni, z pewnością pamiętają, że jednym z naszych sloganów podczas rewolucji 

                                                           
133 Zob. MEMRI TV Clip Nr 782, http://www.memritv.org/clip_transcript/en/782.htm   



ROZDZIAŁ 3 – POZYCJA ISLAMSKIEJ REPUBLIKI IRANU W REJONIE ZATOKI PERSKIEJ 

62 

 

było: ‘naszą logiką nawrócimy cały świat na islam’. Jesteśmy przekonani, że islamska logika, 

kultura i debata mogą okazać wyższość na wszystkich polach nad wszystkimi teoriami i 

szkołami myśli”134. W przemówieniu w 2009 roku z okazji 30 rocznicy rewolucji irańskiej w 

mauzolem ajatollaha Chomeiniego powiedział: „Mimo, że rewolucja zaszła w Iranie, nie jest 

ograniczona do Iranu (…). Także po 30 latach jest żywa. Jesteśmy na początku drogi i przed 

nami są jeszcze wielkie zmiany. Ta wielka rewolucja będzie trwała aż zostanie 

zaprowadzona sprawiedliwość (na całym świecie)”135.    

Innym aspektem napięć w regionie są różnice religijne pomiędzy szyickim Iranem a 

zdominowanymi przez sunnitów krajami arabskimi. W pierwszych dniach rewolucji ajatollah 

Chomeini starał się wypełnić przepaść pomiędzy szyitami i sunnitami poprzez zakaz 

krytykowania kalifów. Ponadto oświadczył, żeby szyici modlili się za imamów sunnickich. 

Jednak wpływy Iranu w szyickiej społeczności poza jej granicami i spory terytorialne z 

arabskimi sąsiadami nadal pozostają źródłem napięć w stosunkach arabsko-irańskich. 

Po ostatnich wyborach parlamentarnych w 2008 roku Iran pozostaje przy polityce 

konfrontacji. Podczas głosowania Irańczycy nie mieli rzeczywistego wyboru i wynik był 

pewny jeszcze przed głosowaniem. Zwycięstwo radykalnych islamistów, skupionych wokół 

prezydenta było przewidywalne. 4500 kandydatów starało się, aby uzyskać miejsce w 290-

osobowym parlamencie. Byli oni już na samym początku zmanipulowani i poddani kontroli 

panującej kasty. Ponad 1700 kandydatów zostało wykluczonych z wyborów przez duchowe 

gremium republiki – „radę stróża” z powodu braku religijnej poprawności lub braku lojalności 

wobec wartości islamskiej rewolucji. Demokratyczne siły w rzeczywistości nie miały szans w 

Iranie. Konserwatyści zajęli 132 miejsca w parlamencie, reformatorzy 31 miejsc i osoby 

niezależne 39136. Pozostałe miejsca były przeznaczone dla religijnych mniejszości takich jak 

Żydzi, chrześcijanie i zoroastrianie. Wygraną w wyborach liderzy Iranu przedstawili jako 

wyraz zaufania w stosunku do mahometańskiej republiki i wyzwanie przeciwko głosom z 

Zachodu i Stanom Zjednoczonym. Po wyborach Ahmadinedżad powiedział, że naród obronił 

jego tożsamość, ideały i wszystkie jego prawa, w tym specjalne prawo, aby wykorzystać 

energię jądrową.   

Opozycja straciła nadzieję, gdyż z powodzeniem w wyborach wiązała powodzenie w 

wyborach prezydenckich w roku 2009. Opozycja ta nie stanowi zasadniczej opozycji 

przeciwko rządzącym, lecz prezentuje jedynie bardziej nowoczesny, elastyczny sposób 

sprawowania władzy, także w gospodarce. Ponadto, jest ona rozszczepiona na zwolenników 

                                                           
134 Ibid. 

135 Ibid. 

136 Keath, Lee: Conservative Split in Iran Vote, Yahoo news, 15.03.2008. 
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ajatollaha Mohammeda Chatamiego oraz Haszemiego Rafsandżaniego, a więc kolejnych 

poprzedników Ahmadinedżada na urzędzie prezydenta. Obaj chcieli zmodernizować Iran, 

tymczasem postępowe siły nie mają szans artykułować swoich pomysłów w dzisiejszym 

Iranie. Niebezpieczne dla prezydenta są ugrupowania odłamowe z własnej partii. Do nich 

należy m.in. Ali Laridżani, który z powodu konfliktu z prezydentem wycofał się z urzędu 

negocjatora irańskiego programu nuklearnego137. Różnice są umiarkowane i dotyczą raczej 

taktycznej niż ideologicznej natury. Osobą łączącą konserwatystów jest Chamenei, który ma 

ostatnie słowo we wszystkich zagadnieniach państwowych. 

Celem polityki zagranicznej Iranu, cytowanym od dawna, jest wymazanie z mapy 

Izraela. Jest to cel prowokacyjny, który doprowadził do izolacji Iranu. Niewykluczone, że  

może spowodować wojskową interwencję USA lub Izraela, gdyż powoduje polityczną 

destabilizację na Bliskim Wschodzie. Komendant radykalnego ugrupowania palestyńskiego 

Hamasu potwierdził publicznie, że jego bojownicy szkoleni są w Iranie. Na łamach „Sunday 

Times” powiedział: „Iran jest naszą matką, która przekazuje nam informacje, udziela 

wojskowego i finansowego wsparcia”138.  

Konflikt bliskowschodni wynika z nadmiernego – zdaniem arabów i muzułmanów – 

wsparcia świata zachodniego dla Izraela. Z kolei islamizacja i wzrost potęgi nuklearnej Iranu 

są najpoważniejszym zagrożeniem dla dzisiejszego świata. Wojna z Hizb Allahem w 2006 

roku oraz pacyfikacja Hamasu w Gazie na przełomie 2008-2009 to bezpośredni skutek 

izraelskiego postrzegania roli Iranu w konflikcie bliskowschodnim. Wojna w Gazie wybuchła 

27 grudnia 2008 roku po tym , jak przywódca Hamasu Chaled Miszaal – podobno na rozkaz 

ministra spraw zagranicznych Iranu Manuszehra Mottaki’ego – odmówił uczestnictwa w 

rozmowach dotyczących negocjowanego przez Kair wewnątrzpalestyńskiego porozumienia. 

Oznajmił natomiast w Damaszku, że zawieszenie działań zbrojnych z Izraelem skończyło się 

i jego ludzie w Gazie wystrzelili dziesiątki rakiet na południowy Izrael. Obie strony rozpoczęły 

kampanię nacisków na inne kraje arabskie. Iran, Syria i Katar namawiały do uczestnictwa, 

Egipt i Arabia Saudyjska agitowały inne kraje, aby nie uczestniczyły w konflikcie. 18 stycznia 

Hamas został zmuszony do zaakceptowania zawieszenia broni, ogłoszonego przez Izrael 

dzień wcześniej, a także do zaakceptowania egipskiego pośrednictwa w rozmowach 

wewnątrzpalestyńskich. Dla wzmocnienia politycznego obóz egipsko-saudyjski zyskał 

międzynarodowe poparcie przywódców europejskich, którzy zjawili się 18 stycznia 2009 roku 

w Szarm El Szeikh. 

                                                           
137 Laridżani, który porzucił stanowisko jądrowego negocjatora po różnicach z Ahmadinedżadem, w wyborach 

parlamentarnych w 2008 r. uzyskał mandat z miasta Qom i został przewodniczącym parlamentu. 

138 Herzinger, Richard: Iran bleibt bei seiner Konfrontationspolitik, Welt online, 16.03.2008. 
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Iran dąży do wzmocnienia swoich wpływów w całym świecie arabskim. Obawy świata 

arabskiego o stworzenie w 2003 roku irańsko-szyickiego półksiężyca, druga wojna libańska 

w 2006 roku139 i porozumienie zawarte w Doha w 2008 roku między koalicją rządzącą a 

opozycją, praktycznie oddające Liban pod kontrolę Hezbollahu, to także przejawy dążeń 

Iranu do zdobycia hegemonii regionalnej. Po tych wydarzeniach rozpoczęto w świecie 

arabskim dyskusję na temat niepokojów saudyjsko-sunnickich, związanych z rosnącymi 

aspiracjami Iranu do dominacji w rejonie. Saudyjski publicysta Muhammad bin Ali Al-

Mahmoud wyraził opinię, że Iran chce kontrolować pozostałe kraje nie poprzez szerzenie 

ideologii, lecz przez utrzymywanie organizacji zbrojnych, dlatego szerzy kulturę 

jednostronnej hegemonii, jako część rasistowskiego wysiłku narzucenia swego rodzaju 

okupacji140. 

Po II wojnie libańskiej w 2006 roku wyłoniła się oś Iran-Syria-Katar-Hezbollah, do 

której można także zaliczyć szyitów w Libanie i Jemenie oraz siły sunnickie, w których 

interesie leży opozycja przeciwko Arabii Saudyjskiej i Egiptowi. Syria i Iran przed 2006 roku 

oskarżały Arabię Saudyjską i Egipt o prowadzenie pro-izraelskiej i pro-amerykańskiej polityki. 

Król Arabii Saudyjskiej został przez Syrię napiętnowany jako „niewierny” i „kolaborant 

imperialistycznego szatana”, podczas gdy egipski prezydent Hosni Mubarak był nazywany 

„zdrajcą i tyranem”, którego należy zabić jak Sadata. Z kolei Egipt i Arabia Saudyjska ze swej 

strony twierdziły, że Iran i Syria dążą do destabilizacji regionu przez wtrącanie się w 

wewnętrzne problemy Arabów i przez hodowanie ruchów oporu w Libanie, Iraku i Autonomii 

Palestyńskiej. Podkreślali, ze Syria próbuje podzielić szeregi Arabów i pomaga Iranowi – 

krajowi niearabskiemu – na szkodę arabskich interesów w przejęciu Bliskiego Wschodu141. 

Egipski minister spraw zagranicznych Abu Al-Gheit w wywiadzie dla telewizji Al-Arabija 

powiedział: „(…) Iran stara się przechwycić tak dużo arabskich kart przetargowych, jak to 

możliwe, aby powiedzieć następnej administracji USA: jeśli chcecie dyskutować na 

jakikolwiek temat – szczególnie bezpieczeństwa w Zatoce Perskiej lub dossier nuklearnego 

Iranu – musicie rozmawiać z nami (…)”142. 

Ruchy oporu – o których wspomniano – są jedną z metod politycznych Iranu 

zyskiwania przewagi w regionie przez jego destabilizację. 11 września 2008 roku media 

donosiły o ataku na amerykańską bazę w Bagdadzie. Jedna osoba została zabita i 11 

rannych. Atak przeprowadzono za pomocą rakiet 240 mm, których używa grupa Jaish al 

                                                           
139 Konflikt znany jest w Libanie pod nazwą „wojna lipcowa”. 

140 Massarrat, Mohssen: Motive der Konfliktparteien im Iran-Atomkonflikt. Das Scheitern der EU-Diplomatie und 

Alternativen zu einem neuen Krieg, Ratschlags-Buch, 2006. 

141 Mellenthin, Knut: Der Weg als Ziel. UNO: Nichts Neues in Sachen Iran, Junge Welt, 29.09.2008.   

142 Ibid. 
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Mahdi, a jest to typ broni dostarczany szyickim ekstremistom przez Iran. Irański prezydent 

Mahmoud Ahmadinedżad odrzucił jednak amerykańskie zarzuty wtrącania się w wojenne 

sprawy sąsiada. W wywiadzie dla irańskiej państwowej telewizji, powiedział, że „Iran nie ma 

żadnej potrzeby, by wtrącać się w sprawy wewnętrzne Iraku. Iracki rząd i naród są 

przyjaciółmi Iranu”143.  

20 września 2008 roku media donosiły o zamknięciu głównych przejść granicznych z 

północnym Irakiem, aby w ten sposób zaprotestować przeciwko zatrzymaniu przez 

Amerykanów irańskiego urzędnika oskarżanego o przemyt broni. Zamknięto przynajmniej 

cztery przejścia graniczne w pobliżu miast Banjiwin, Omran Haj, Halabja i Khanaqin, co 

groziło załamaniem się gospodarki północnego regionu Iranu. Irański urzędnik Farhadi 

Mahmudi został zatrzymany podczas ataku na hotel Sulaimaniyah, 160 mil na północny 

wschód od Bagdadu. Amerykańscy urzędnicy przyznali, że był on członkiem elitarnej 

irańskiej Straży Rewolucyjnej Quds, która przemyca broń do Iraku. Iracka i irańska strona 

zaprzeczyła, twierdząc, że przybywał on w podróży służbowej. Zamknięcie granic nie 

pozostało bez wpływu na ekonomiczną sytuację rządu Kurdish i dotknęło przede wszystkim 

cywili – powiedział Abdullah Jamal, przedstawiciel autonomicznego rządu Kurdish. Rzecznik 

amerykańskich sił zbrojnych adm. Mark Fox przyznał, że Iran przemycił do Iraku pociski 

powietrze-powietrze Misagh 1, które mogą zagrażać amerykańskiemu lotnictwu. 

Ahmadinedżad odparł zarzuty, twierdząc, że „niepewność w Iraku jest szkodliwa dla naszych 

zainteresowań” (podczas Ogólnego Zgromadzenia NZ w Nowym Jorku)144. Pięć punktów 

granicznych zostało otwartych ponownie 5 października 2008 roku.145  

Arabia Saudyjska wysłała Iranowi 13 maja 2008 roku za pośrednictwem Libanu 

ostrzeżenie mówiące o tym, że poparcie Teheranu dla Hezbollahu zaszkodzi jego relacjom z 

innymi muzułmańskimi i arabskimi krajami. Sunnickie kraje arabskie, jak Arabia Saudyjska i 

Egipt niepokoiły się, że Iran chce nadszarpnąć „kręgosłup” ich wpływów i władzy, które 

historycznie należą do nich. Tymczasem irański i syryjski reżim prowadzili swą polityczną grę 

na ulicach Libanu. Lider sunnitów i parlamentarny szef większości Saad Hariri poparł decyzję 

odwołania gabinetu w Bejrucie. W stosunku do Iranu powiedział: „Nie będziemy negocjować 

z kimś, kto przystawia nam pistolet do głowy”. Liban od listopada 2007 roku pozostawał bez 

prezydenta. Sprawa zaogniła się na początku maja 2008 roku, kiedy rząd zdymisjonował 

szefa bezpieczeństwa portu lotniczego ze względu na domniemane więzi z Hezbollahem. 

                                                           
143 Mellenthin, Knut: Droht "Präventivschlag" gegen Irans Atomanlagen? Alleingang Israels ist eher 

unwahrscheinlich - Mit dem Eingreifen der USA müßte gerechnet werden, Junge Welt, 23.09.2004. 

144 Barzanji, Yahya: Iran Closes Border with Northern Iraq, Yahoo news, 20.09.2008. 

145 Kratovac, Katarina: Iran Reopens North Iraq Border Crossings, Yahoo news, 05.10.2008. 
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Hezbollah wraz z sunnitami wszczął walki uliczne sięgające aż do północnego miasta 

Trypolis. Rozjem zatrzymał starcia 12 maja. Kluczową rolę w zaognianiu rozłamu w świecie 

arabskim odegrał Katar. Na zwołany w Doha 16 stycznia 2009 roku szczyt zaprosił 

Ahmadineżada (Zjednoczone Emiraty Arabskie odwołały wówczas swoje uczestnictwo). Na 

konferencji przywódca Hamasu Khaled Maszal podziękował Katarowi za poparcie podczas 

walk.  

W regionie dojrzewała także myśl o rokowaniach pokojowych pomiędzy Izraelem a 

Syrią. Pierwsze przejawy tej tendencji widoczne były w 2008 roku od momentu załamania się 

rozmów w 2000 roku. Brzmiało to bardzo optymistycznie do czasu, kiedy zapoznano się z 

warunkami takich ewentualnych pertraktacji. Damaszek uzależniał je od wycofania wojsk 

izraelskich ze Wzgórz Golan, żydowskiej deklaracji, że rozmowy z Syrią nie pogorszą stanu 

negocjacji palestyńsko-izraelskich oraz powstrzymania się przez Izrael od atakowania Strefy 

Gazy i Libanu. Warunki syryjskie sformułowane zostały w taki sposób, by nowy rząd izraelski 

nie miał wyboru – musiał je, przynajmniej na razie, odrzucić. Tel-Awiw na pewno mógł nie 

prowadzić w czasie rozmów pokojowych ataków na Strefę Gazy i Liban. To pewna 

konieczność, bo prezydent Syrii, Bashar al-Assad, miałby duże problemy w świecie 

arabskim, gdyby w czasie negocjacji Izraelczycy swobodnie działali sobie w Libanie i na 

terenie Autonomii Palestyńskiej. Ten punkt, pod naturalnym warunkiem nieatakowania z 

tamtych rejonów Izraela, należało uznać za niezbędny. Z zapisem dotyczącym Palestyny 

również nie było większych problemów – wszakże stosunków izraelsko-palestyńskich nie 

dało się już raczej pogorszyć. Najważniejszy warunek - rozmowy w zamian za wycofanie 

wszystkich wojsk ze Wzgórz Golan - miał zatem znaczenie psychologiczne. Trudno 

oczekiwać, by nowy rząd z miejsca zaczął ustępować Arabom. To zbyt silna broń, by 

zostawić ją w czasach pokoju jednej ze stron. 

Irański kryzys jądrowy wywołał zainteresowanie bronią jądrową wśród państw 

Środkowego Wschodu oraz sąsiadów Iranu. Pomiędzy lutym 2006 a styczniem 2007 roku 13 

krajów Środkowego Wschodu wyraziło zainteresowanie pozyskaniem energii jądrowej w 

celach pokojowych. Ten przypływ zainteresowania jest nadzwyczajny. Kraje argumentowały 

go ekonomicznymi korzyściami z posiadania energii atomowej, koniecznością kumulowania 

zapasów oleju i gazu i atrakcyjnością broni jądrowej. Nie sposób pominąć także czynnika 

politycznego, jakim jest irański – zaawansowany w realizacji – program atomowy. Dla takich 

państw jak Arabia Saudyjska irańska broń nuklearna byłaby bezpośrednim zagrożeniem146. 

                                                           
146 Państwa GCC (Arabia Saudyjska, Kuwejt, Bahrajn, Katar, UAE i Oman) twierdzą, że ogłoszenie ich jądrowego 

projektu nie było bezpośrednią reakcją na jądrową działalność Iranu. Jednakże pojawienie się po wielu latach 
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Dla innych, takich jak Egipt i Turcja, groźba jest pośrednia i dotyczy bardziej bilansu 

politycznego i straty wpływów w regionie147. Wzbogacaniem uranu zainteresowana jest także 

Syria. Niektóre służby wywiadowcze donoszą, że rozpoczęła pierwsze próby z 

rozszczepianiem atomu. Kraje arabskie jednak szafują tezą, że skoro Izrael posiada broń 

atomową, dlaczego one nie mogłyby rozpocząć badań nad pokojowym programem 

nuklearnym. Izrael nie jest także sygnatariuszem NPT. To prowadzi badaczy do kolejnego 

wniosku, że pewny siebie Iran będzie sponsorować organizacje terrorystyczne, szczególnie 

te, które będą przeciwne Izraelowi oraz obecnemu rządowi w Iraku. Iran ma poparcie 

Hezbollahu (pomijając Hamas) w takich krajach jak Irak, Izrael, Libia. Są to kraje, które chcą 

uwolnić się od amerykańskiej i izraelskiej okupacji.  

Irakijczycy prawdopodobnie także będą dążyć do zrównoważenia irańskich wpływów 

w regionie. Nawet jeśli obecnie irackie siły konwencjonalne rozwijają się w kierunku 

stosunkowo nowoczesnych i profesjonalnych, Irakijczycy będą pod silną presją, aby 

zrównoważyć irański inwentarz nuklearny. Turecka decyzja o nabyciu broni nuklearnej148 

połączona z zawiedzionymi na razie wysiłkami uzyskania członkostwa w Unii Europejskiej, w 

odpowiedzi na jądrowy arsenał Iranu mogłaby zwiększyć motywację Iraku do wskrzeszenia 

jego własnego programu. Argumentem tureckim byłoby posiadanie własnego, niezależnego 

czynnika jądrowego jako odstraszającego „żywopłotu” na wschodnich granicach. Dość 

wspomnieć, że Turcja w 2008 roku pełniła rolę pośrednika w sprawie irańskiego programu 

atomowego, ze względu na doskonałe kontakty ze wszystkimi stronami konfliktu (USA, 

Chiny, Rosja, Wielka Brytania, Francja, Niemcy)149.     

Zainteresowanie bronią atomową nie jest zagrożeniem bezpieczeństwa w regionie, o 

ile zainteresowanie to będzie ograniczone do czysto cywilnych programów jądrowych. 

Większość krajów startuje z bardzo niskiego pułapu, nie mając koniecznej infrastruktury, 

systemów prawnych, czy odpowiednio przeszkolonego personelu, a wprowadzenie energii 

jądrowej na obszary Środkowego Wschodu nie powinno być postrzegane jako ostateczna 

decyzja.  

 

 

                                                                                                                                                                                     

zainteresowania energią jądrową, pozwala podejrzewać, że państwa GCC faktycznie zostały umotywowane 

wydarzeniami w Iranie.   

147 Jeżeli Egipt planowałby pozyskanie broni atomowej, zapewne zrobiłby to wcześniej – na wieść o izraelskim 

programie jądrowym. 

148 Turcja ma bardzo dobrze rozwinięty cywilny program atomowy i ze wszystkich państw Środkowego Wschodu 

mogłaby w najkrótszym czasie zdobyć broń nuklearną. Gwarancje bezpieczeństwa daje jej członkostwo w NATO. 

149 Sandfuchs, Nico: Ausgezeichnete Kontakte zu allen Parteien, Junge Welt, 31.07.2008. 
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3.3. Wzajemne relacje z Syrią.  

 

Historia sojuszu irańsko-syryjskiego pozwala wyodrębnić pięć kolejnych faz:  

 wstępne zabiegi (1979-82),  

 budowa i umacnianie sojuszu (1982-1990), 

 arabsko-izraelski proces pokojowy (1991-2000), 

 wojny z terroryzmem (2001-2003) 

 nowa „oś zła” (2000-2008).  

 Przez ponad ćwierć wieku Iran i Syria utrzymują strategiczne partnerstwo, które 

przetrwało wojny, sankcje gospodarcze i polityczne naciski. Nawet po upadku 

dwubiegunowego systemu międzynarodowego na przełomie lat 80. i 90. i wraz z końcem 

zimnej wojny i rozpadem ZSRR, sojusz Iranu i Syrii pozostał nienaruszony. Trwałość sojuszu 

może być efektem tej samej ideologii, więzi szyickiej między dwoma rządami w obliczu 

rosnących w siłę ekstremistów sunnickich i amerykańskiej hegemonii na Bliskim Wschodzie. 

Po bliższym przyjrzeniu się wielu badaczy stwierdza, że to pragmatyzm leży u podstaw 

irańsko-syryjskich stosunków, który pozwala im działać, o ile to działanie nie zagraża 

żywotnym interesom drugiej strony (np. konflikt izraelsko-arabski i kwestia zwrotu Wzgórz 

Golan w Iranie wiąże się z kwestiami bezpieczeństwa i pełnieniu w Zatoce Perskiej roli 

„obrońcy szyitów”).    

Te specjalne stosunki syryjsko-irańskie sięgają czasów imama Musa al-Sadra, który 

był szefem Najwyższej Rady Szyitów w Libanie, miał irańskie pochodzenie, a który stał się 

„powiernikiem, politycznym sprzymierzeńcem i przyjacielem” ówczesnego prezydenta Syrii 

Hafeza Assada w roku 1970150. Prezydent Syrii Hafez al-Assad, który doszedł do władzy w 

1970 roku, kształtował politykę zagraniczną w sposób wówczas kontrowersyjny, aby potem 

dowieść, że kroki, które podjął były słuszne z punktu widzenia syryjskich interesów. 

Zaangażowanie Syrii w libańską wojnę domową w 1976 roku skutkuje po dziś dzień 

korzyściami gospodarczymi i prestiżem politycznym w tej części świata151. Chociaż Assad był 

zdecydowanie świecki, jego alawicka sekta była pochodną szyickiego islamu. W 1973 roku 

Sadr wydał fatwę uznającą alawitów za część szyickiej społeczności muzułmańskiej, 

pomagając w ten sposób al-Assadowi wypełnić konstytucyjny wymóg, że prezydent musi być 

                                                           
150 Seale, Patrick: Asad of Syria. The Struggle for the Middle East, Berkley: University of California Press 1988, s. 

352. 

151 Ibid. 
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muzułmaninem i zwiększył tym samym jego legitymację wśród ludności sunnickiej, której 

większość uznawała alawitów za heretyków.   

Sadr wprowadził al-Assada w szeregi znanych irańskich dysydentów, którzy 

zajmowali wysokie rangą stanowiska w Islamskiej Republice, takich jak Ebrahim Yazdi 

(minister spraw zagranicznych), Sadeq Ghotbzadeh (minister spraw zagranicznych), czy 

Mustaf Chamran (minister obrony)152. Al-Assad zaoferował polityczny azyl ajatollahowi 

Ruhollah Chomeiniemu, kiedy został on wydalony z Iraku w 1978 roku, po tym jak Saddam 

oskarżył go o chęć obalenia systemu, który umożliwiłaby wojnę z szyitami. Chomeini 

utworzył bazę Neuphle-le-Château niedaleko Paryża, gdzie prowadził rewolucję na dwa 

fronty: przeciwko Saddamowi w Iraku i szachowi w Iranie. Shah został obalony cztery 

miesiące później, a Chomeini nie żył na tyle długo, by być świadkiem upadku Saddama w 

roku 2003. Saddam był przerażony rewolucją irańską, a al-Assad traktował Iran jako 

przyjaciela i jako potencjalnego sojusznika. Kiedy po roku Chomeini powrócił do Teheranu w 

wielkim tryumfie, al-Assad chwalił rewolucję i przemiany, jakie dokonywały się w Iranie. W 

sierpniu 1979 roku, ówczesny minister spraw zagranicznych Syrii Abd al-Halim Chaddam 

udał się do Teheranu i powiedział, że rewolucja irańska była „najważniejszym wydarzeniem 

w naszej historii współczesnej. Z dumą dodać, że Syria poparła ją przed wybuchem, w 

trakcie i po jej triumfie”153. W świecie arabskim Syria była nadal wyizolowana, wyraźnie w 

religijnym wymiarze, a trzy reżimy sunnickie (Irak, Jordania, Egipt) otwarcie potępiały 

alawicką supremację w Syrii.  

Stosunki pomiędzy Iranem a Syrią weszły w przełomową fazę, kiedy to w 1980 roku 

Irak  zaatakował nowo utworzoną Islamską Republikę Iranu. Podczas gdy rządy arabskie 

wspierały Bagdad, al-Assad publicznie skrytykował inwazję, a sojusz oparł się na wspólnej 

niechęci wobec Saddama Husajna. Syryjczycy wspierali Iran dostawami sprzętu wojskowego 

(zwłaszcza artylerii i broni przeciwlotniczej), zezwalali także irańskim samolotom na 

tankowanie na terytorium Syrii przed podjęciem lotów powrotnych. W kwietniu 1982 roku, 

Syria zamknęła swoją granicę z Irakiem oraz irackie rurociągi biegnące przez jej terytorium w 

zamian za subsydiowany import ropy naftowej z Iranu i koncesje dla firm syryjskich, 

oferujące im lukratywny rynek eksportowy. Pielgrzymki Irańczyków do dwóch ważnych 

szyickich sanktuariów Zeinab i Ruqayyah (siostra i córka trzeciego imama szyitów) w Syrii 

dały jej dziesiątki tysięcy irańskich turystów rocznie, głównie wdów wojennych, a wycieczki 

finansowane były przez Fundację Męczenników Iranu.  

                                                           
152 Samii, Abbas William: Shah's Liban politic, Middle Eastern Studies, v. 33, nr 1 (January 1997),  s. 78. 

153 Seale, Patrick: Asad of Syria…, op.cit. 
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Syryjsko-irański sojusz został wzmocniony w 1982 roku, kiedy Liban został 

zaatakowany przez Izrael. Al-Assad poparł inicjatywę, aby irańska Islamska Gwardia 

Rewolucyjna (Islamic Revolutionary Guards Corps IRGC) stacjonowała w obszarach Doliny 

Bekaa w Libanie, gdzie brała bezpośredni udział w tworzeniu szyickiego ruchu 

fundamentalistycznego Hezbollahu154. Hezbollah organizował zamachy samobójcze, których 

celem było wycofanie zachodnich sił pokojowych w 1984 roku, a następnie wojsk izraelskich 

z południowego Libanu.  Liban miał również kluczowe znaczenie dla syryjsko-irańskiego 

sponsoringu palestyńskich grup terrorystycznych, nastawionych na rozbijanie procesu 

pokojowego. Na początku 1990 roku organizacje Hamas, Islamski Dżihad, a także Ludowy 

Front Wyzwolenia Palestyny - Dowództwo Generalne (PFLP-GC) były szkolone przez 

oficerów syryjskich i Islamską Gwardię Rewolucyjną w obozach w Bekaa.  

Chociaż stosunki Syrii z Iranem były bliskie, syryjscy urzędnicy uważali, aby nie 

nazywać ich sojuszem155. To był ruch pragmatyczny, gdyż w ten sposób reżim partii Baas 

pozostawiał sobie rolę pośrednika między Iranem i państwami arabskimi Zatoki Perskiej 

(przed i po wojnie)156, ale odzwierciedla także fakt, że al-Assad uważał współpracę z Iranem 

jako środek do osiągnięcia celu, a nie cel sam w sobie. Był gotów sponsorować ugrupowania 

terrorystyczne, aby Izrael wycofał się ze Wzgórz Golan oraz uznał interesy Syrii w Libanie. 

Iran nie mógł zagrozić syryjskiemu dążeniu do tego celu, co pozostało znaczącym źródłem 

napięć w stosunkach z Iranem latach 90.  

Po śmierci al-Assada w 2000 roku i objęciu urzędu przez jego syna, Bashara wielu 

obserwatorów spodziewało się odwilży w stosunkach izraelsko-syryjskich i osłabienia więzi 

syryjsko-irańskich. W rzeczywistości Bashar al-Assad szybko okazał się bardziej krzepkim 

sojusznikiem Iranu niż jego poprzednik. Młody dyktator nie podjął żadnych znaczących 

wysiłków w celu osiągnięcia porozumienia z Izraelem i nadal sponsorował palestyńskie grupy 

terrorystyczne. W ciągu pierwszych pięciu lat swojego urzędowania spotkał się z 

prezydentem Iranu Mohammedem Chatamim nie mniej niż sześć razy – był to wskaźnik 

częstotliwości znacząco wyższy od jego ojca. Sekretarz generalny Hezbollahu Hassan 

Nasrallah był wielokrotnie ciepło przyjmowany w Damaszku. W 2004 roku Syria i Iran 

podpisały porozumienie o „współpracy strategicznej”, którego szczegóły nie zostały 

                                                           
154 Saad-Ghorayeb, Amal: Hizbu'llah: Politics and Religion, London: Pluto Press 2002, s. 14.  

155 Minister Spraw Zagranicznych Syrii Walid Moallem: „Mamy specjalne stosunki z Iranem, nie sojusz”, Al-

Jazeera, 20.04.2006. 

156 Na początku lat 90. Syria pośredniczyła w dialogu między Iranem i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi na 

wyspie Abu Musa. W 1997 roku, Damaszek pomógł nowo wybranemu prezydentowi Mohammedowi Chatamiemu 

w naprawie stosunków z państwami arabskimi Zatoki Perskiej. Marschall, Christian: Iran’s Persian Gulf Policy: 

from Khomeini to Khatami, Londyn i Nowy Jork: RoutledgeCurzon 2003, s. 94, 132, 138.  
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upublicznione. Teheran i Damaszek wzmocniły także więzi gospodarcze w ostatnich latach.  

W 2007 roku w Syrii irański Khodro Industrial Group rozpoczął masową produkcję 

samochodów. W marcu 2006 roku oba kraje wyraziły zgodę na budowę rurociągu do 

przesyłu irańskiej ropy przez Irak do śródziemnomorskich portów Syrii. Syria została także 

odbiorcą irańskich wyrobów przemysłowych, które ze względu na sankcje i niską jakość 

miały problemy ze znalezieniem rynków zbytu. Tymczasem obecność i wpływ irańskiego 

eksportu przemysłowego były odczuwalne na drogach Syrii, po których jeździły samochody 

Samand produkowane przez Iran Khodro w Syrii. Ponadto Iran stał się jednym z głównych 

nabywców towarów syryjskich. Przewaga Iranu w inżynierii i przemyśle ciężkim w 

porównaniu do Syrii włączyła do eksploatacji ważne części gospodarki157. 

Ceną Syrii za bliskie stosunki z Iranem było pogorszenie jej stosunków z Zachodem. 

Zaangażowanie al-Assada w Iraku i odmowa powstrzymywania bojowników palestyńskich 

grup terrorystycznych skłoniły USA do zaangażowania w sprawę Francji i osłabienia kontroli 

Syrii w Libanie. W 2004 roku Rada Bezpieczeństwa ONZ rezolucją nr 1559 wezwała do 

wycofania obcych wojsk z Libanu i rozbrojenia wszystkich milicji (oczywista aluzja do 

Hezbollahu). Regionalna i międzynarodowa izolacja Syrii gwałtownie pogłębiła się po 

zamachu 14 lutego 2005 roku w Bejrucie na życie byłego premiera Libanu Rafika Hariri oraz 

odkrytych przez ONZ poszlak syryjskiego zaangażowania. Podczas gdy rządy zachodnie 

zagroziły zerwaniem stosunków dyplomatycznych z Damaszkiem, Iran kategorycznie 

odrzucił oskarżenia ciążące na Syrii i potwierdził swoją solidarność z nią158.  

Choć Syria wycofała swoje wojska z Libanu w kwietniu 2005 roku, Iran i Syria nadal 

wspierały Hezbollah poprzez dostawy broni, wbrew rezolucji 1559, a jeden z prominentnych 

libańskich polityków opisał swój kraj jako najsłabsze ogniwo w sojuszu biegnącym „z Iranu 

przez Syrię do Libanu”159. 18 kwietnia raport Organizacji Narodów Zjednoczonych wezwał do 

wykonania rezolucji 1559 i do „konieczności współpracy wszystkich innych zainteresowanych 

stron, w tym Syrii i Iranu”160.  

Nieoczekiwane zwycięstwo populisty i zwolennika twardej linii w polityce Mahmouda 

Ahmadinedżada w 2005 roku w wyborach prezydenckich w Iranie zbliżyły jeszcze bardziej  

obydwa dwa państwa. W sierpniu al-Assad był pierwszą zagraniczną głową państwa, która 

                                                           
157 Jedną z inwestycji była budowa fabryki cementu w Homs. 

158 Hall, Xanthe: Man sollte mit Iranern nicht reden, als seien sie Esel. Iran braucht eine Abrüstungskonferenz, 

Interview: B. Niruman, taz, 25.11.2005. 

159 Ibid.  

160 Trzeci raport półroczny Sekretarza Generalnego Rady Bezpieczeństwa w sprawie wdrożenia rezolucji Rady 

Bezpieczeństwa ONZ 1559 (2004), 18.04.2006. 
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odwiedziła nowego prezydenta. Oświadczył wówczas: „Wspólne zagrożenia, jakie spadają 

na Iran i Syrię wymagają solidarnej współpracy dwóch krajów, bardziej niż kiedykolwiek”161. 

Pat Iranu z Zachodem trwał nadal, głównie ze względu na irański program jądrowy. W 

sierpniu 2005 roku Iran odrzucił europejską ofertę pomocy ekonomicznej w zamian za stałe 

wstrzymanie programu wzbogacania uranu. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej 

(MAEA) zapowiedziała skierowanie sprawy do Rady Bezpieczeństwa. Zamiast dążyć do 

uspokojenia zachodnich obaw dotyczących zamiarów Iranu, Ahmadinedżad publicznie 

wezwał do wymazania Izraela z mapy, zakwestionował Holocaust i zobowiązał się 

dostarczyć wiedzę jądrową innym krajom islamskim162.  

Skąd u prezydenta Ahmadinedżada takie nastawienie do innych państw i taki sposób 

prowadzenia polityki zagranicznej było przedmiotem wielu dyskusji. Wydaje się, że jest on 

napędzany religijną gorliwością. Prezydent Iranu spodziewa się rychłego, ponownego 

pojawienia Mahdiego, 12 szyickiego imama, który wróci na ziemię, aby przywrócić pokój i 

sprawiedliwość163. W Teheranie krążą CD pokazujące materiał filmowy, na którym  prezydent 

zwraca się do Zgromadzenia Ogólnego ONZ w roku 2006; podczas półgodzinnego 

przemówienia nikt na widowni nawet nie zamrugał164. Jednakże uważa się, że wpływ na 

politykę wywiera także, a może przede wszystkim, najwyższy przywódca ajatollah Ali 

Chamenei, który we wszelkich kwestiach ma zawsze ostatnie słowo.  

W styczniu 2006 roku Ahmadineżad złożył wizytę w Damaszku, podczas której 

zapewnił, że Syria i Iran są nadal bardziej zjednoczone niż kiedykolwiek i zobowiązał się do 

sponsorowania terrorystycznych sił na Bliskim Wschodzie. Prezydent Iranu spotkał się nie 

tylko z al-Assadem i przywódcą Hezbollahu Sayyedem Hassanem Nasrallahem, ale także z 

przywódcami Hamasu, Islamskiego Dżihadu i Narodowego Frontu Wyzwolenia Palestyny. 

Na wspólnej konferencji prasowej obu prezydentów ślubował walczyć przeciwko „arogancji i 

syjonistycznemu światu” w Libanie i wezwał do „dalszego oporu” w stosunku do Izraela165. 16 

czerwca 2006 roku ministrowie obrony Iranu i Syrii podpisali porozumienie o współpracy 

wojskowej. Szczegóły umowy nie zostały określone; syryjski minister obrony Najjar 

powiedział: „Iran uważa bezpieczeństwo Syrii za własne bezpieczeństwo”166. Umowa 

zaowocowała również sprzedażą sprzętu wojskowego do Syrii.   

                                                           
161 Hansen, Sven: Preis für Atomlobby, Die Tageszeitung, 08.10.2005.   

162 Ibid.  

163 Scott Petersen, Waiting for the Rapture in Iran, Christian Science Monitor, 21.12.2005.  

164 Golnaz Esfandiari, Iran: Przemówienie prezydenta podczas posiedzenia ONZ, 29.11.2005. 

165 Mellenthin, Knut: Täuschung vor dem Angriff. Israel versucht, einen Keil zwischen Iran und Syrien zu treiben. 

Gerüchte über amerikanisch-israelische Kriegspläne nehmen zu, Junge Welt, 06.06.2008.  
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17 lutego 2007 roku, prezydenci Ahmadinedżad i al-Assad spotkali się w Teheranie. 

Ahmadinedżad oświadczył po spotkaniu, że kraje tworzą sojusz do walki z USA i Izraelem w 

obronie islamskiego świata, mają wspólnych przyjaciół i sojuszników w Hamasie w 

Palestynie i w Hezbollahu w Libanie. Mają wspólnego wroga w Stanach Zjednoczonych.  

Oba kraje są także zaangażowane w sprawę palestyńską. Syria wyraźnie czerpie siłę z 

solidarności z Iranem. W obawie, że konsekwencją sojuszu syryjsko-irańskiego będzie 

stworzenie w regionie potężnego „szyickiego półksiężyca”, Saudyjczycy i Egipcjanie starali 

się pośredniczyć pomiędzy Damaszkiem a Zachodem. Jednak tak długo, jak al-Assad nie 

chciał lub nie mógł zawrzeć tego rodzaju kompromisów, które mogłyby ułatwić zbliżenie (np. 

pełna współpraca podczas dochodzenia w sprawie śmierci Haririego), zobowiązany był do 

„specjalnych stosunków” z Iranem. Syria leży w otoczeniu proamerykańskiego reżimu w 

Jordanii, antysyryjskiego reżimu w Libanie, amerykańskiego reżimu w Iraku i Izraelu. W 

takim sąsiedztwie uważa Iran za jedynego sojusznika i przyjaciela.   

Mimo pozytywnych relacji gospodarczych i politycznych, stosunki między Iranem i 

Syrią napotykają na różne problemy. Według niepotwierdzonych doniesień Iran wyraził swoje 

niezadowolenie z powodu atakowania irackich szyitów, którzy wjeżdżają do Iraku przez 

terytorium Syrii. Iraccy szyici są sojusznikami Iranu i ten ostrzegł, że takie ataki stwarzają 

bezpośrednie polityczne i militarne zagrożenie dla interesów Iranu167.    

Obecnie prezydent Syrii Bashar al-Assad znajduje się w jednej z najtrudniejszych 

sytuacji  dyplomatycznych. Rosja jest w stosunku do Syrii coraz bardziej wstrzemięźliwa, a 

USA zarzucają Syrii udzielanie pomocy powstańcom irackim i jeszcze niepotwierdzoną 

pomoc w zabójstwie ekspremiera Libanu Rafika Hariri. Syria ponosi ofiary tej izolacji. Z 

powodu rosnącej populacji powinna zapewnić 150 tysięcy nowych miejsc pracy rocznie, ale 

Bashar al-Assad nie ma dużego pola manewru, a wciąż wzrasta liczba ubogich i 

bezrobotnych Syryjczyków. Znawcy tematyki wskazują, że jedną z najpopularniejszych 

decyzji byłoby usunięcie starej gwardii syryjskiej, wśród której są osoby odpowiedzialne za 

korupcję w polityce i gospodarce. Byłoby to jednak niebezpieczne dla samego al-Assada, 

ponieważ stabilność jego władzy zależy od wsparcia wywiadu, który jest kierowany przez 

starą gwardię.  

Wielu ekspertów sądzi, że realizm geopolityczny skłonił dwa narody do utworzenia 

oportunistycznego aliansu. „To są stosunki strategiczne, małżeństwo z rozsądku” - mówi 

Scott Lasensky, ekspert ds. Środkowego Wschodu w Amerykańskim Instytucie ds. Pokoju. 

Ilan Berman, wiceprzewodniczący Komisji Amerykańskiej Polityki Zagranicznej, uważa: 
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„Syria i Iran mają wspólny cel, jakim jest nie być następnym Irakiem”168. Inni eksperci 

wskazują, że sojusz pomiędzy Teheranem a Damaszkiem zależy od zewnętrznych 

wydarzeń. „Kraje mają różne interesy, jeżeli sprawy w regionie mają się dobrze” - mówi 

Emile El-Hokayem, badacz w Centrum Henry’ego L. Stimsona i ekspert ds. bezpieczeństwa 

w Zatoce Perskiej. „Jeżeli sprawy pogarszają się, mają oczywisty powód, aby działać 

wspólnie”.169 Spośród wszystkich czterech graczy w regionie: Syrii, Iranu, Hamasu i 

Hezbollahu, Syria jest ogniwem najsłabszym, twierdzi Hokayem. Hezbollah wydaje się być 

wygranym od 2000 roku, kiedy Izrael wycofał się z Libanu, a Hamas wygrał wybory. Iran 

broni swej siły, ale legitymacja Bashar jest jedną z tych, która jest najbardziej 

kwestionowana. Dla niego jest to tylko legitymacja przez współuczestniczenie w tej grupie. 

„Iran prowadzi dobrą, religijną grę, ale ma na celu pracę z rządami dla wspólnych celów” - 

mówi Berman. Związek z szyickim Iranem daje Syrii religijną legitymację, której potrzebuje. 

Kraje mają także różny status globalny i regionalny. Syria jest młodym partnerem, 

niepewnym swej przyszłości i skoncentrowanym na regionalnej dynamice. Iran jest reżimem 

pewnym siebie, którego partnerami mogą być Rosja czy Chiny, i prowadzi politykę na wielką 

skalę. Eksperci podkreślają, że liderzy niektórych państw sunnickich w regionie obawiają się 

wzrostu wpływów szyickiego Iranu. Jeżeli w regionie wybuchłaby wojna pomiędzy sunnitami 

a szyitami, Syria miałaby problem, po której stronie się opowiedzieć, uważa Hokayem. 

Irańczycy są bowiem głównie szyiccy, podczas gdy elity rządzącej Syrii są alawitami, 

pochodnym odłamem szyickiego islamu. Zdecydowana większość Syryjczyków jest jednak 

sunnitami.  

         Wśród obu państw Syria wydaje się krajem bardziej pragmatycznym i skłonnym do 

poprawy stosunków z Zachodem. Prezydent Syrii wielokrotnie powtarzał, że chciałby 

lepszych stosunków z Waszyngtonem, w szczególności w kontekście działań na rzecz 

uregulowania konfliktu syryjsko-izraelskiego. Senator John Kerry, przewodniczący senackiej 

Komisji Spraw Zagranicznych, który 21 lutego 2009 roku spotkał się z al-Assadem w 

Damaszku, stwierdził, że syryjski prezydent wyraził gotowość wznowienia negocjacji 

pokojowych z Izraelem i ponownego poparcia arabskiej inicjatywy pokojowej wobec Izraela z 

2002 roku, oferującej państwu żydowskiemu pełne uznanie i stały pokój w zamian za 

opuszczenie terytoriów zajętych po 1967 roku. „Syria chciałaby bezpośredniego 

amerykańskiego uczestnictwa w tych rozmowach pokojowych” - dodał Kerry170. „Nie ma 

                                                           
168 Ronnefeldt, Clemens: Syrien, Iran, Nordkorea - Wer ist als Nächster dran? http://www.uni-

kassel.de/fb5/frieden/regionen/USA/ronnefeldt.html, 25.04.2003.  

169 Ibid. 

170 Eberhardt, Oliver: Seltsame Nordkorea-Syrien-Connection, Immer neue Versionen über Zweck des 

Eindringens israelischer Kampfflugzeuge, Neues Deutschland, 18.09.2007. 

http://www.stosunkimiedzynarodowe.info/artykul,132,Syryjsko-izraelskie_rozmowy_pokojowe_-_q_and_a.html
http://www.stosunkimiedzynarodowe.info/artykul,132,Syryjsko-izraelskie_rozmowy_pokojowe_-_q_and_a.html
http://www.uni-kassel.de/fb5/frieden/regionen/USA/ronnefeldt.html
http://www.uni-kassel.de/fb5/frieden/regionen/USA/ronnefeldt.html
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substytutu dla roli Waszyngtonu w bliskowschodnich wysiłkach pokojowych” - powiedział al-

Assad brytyjskiemu „The Guardian” 17 lutego171.  

W toku pozytywnych wypowiedzi wysokich przedstawicieli obu państw przełom w 

stosunkach z Syrią mógłby wydawać się dla USA dość prostym zadaniem, w porównaniu z 

wyzwaniem jakie przedstawia Iran. Ale nieśmiałe na razie zaangażowanie Syrii szybko 

zostało poddane wielu testom, unaoczniającym jak wiele różnych interesów dzieli oba 

państwa. Dla Syrii podstawową korzyścią z poprawy stosunków z USA byłoby 

wynegocjowanie z Izraelem pokoju, w ramach którego nastąpiłby zwrot Wzgórz Golan, 

straconych w wojnie w 1967 roku. Chociaż Izrael w przeszłości nieraz sygnalizował 

gotowość oddania Wzgórz Golan, osiągnięcie porozumienia może być bardzo trudne - od 

nowego rządu izraelskiego kierowanego przez lidera prawicy Benjamina Netanyahu należy 

spodziewać się wzmożonego sceptycyzmu w tej kwestii - Netanyahu jest zdania, że „pokój 

zawiera się z silnymi, nie słabymi; Izrael jest silnym państwem ze [Wzgórzami] Golan”.172 Tel 

Awiw na pewno będzie chciał gwarancji, że Wzgórza Golan nie podzielą losu poprzedniego 

oddanego przez Izrael terytorium, czyli Strefy Gazy, która stała się prawdziwą wyrzutnią 

rakiet spadających na państwo żydowskie. W związku z tym Izrael i USA będą domagać się 

od Syrii ograniczenia poparcia dla Iranu i ekstremistów z Hezbollahu i palestyńskiego 

Hamasu, na co trudno jednak liczyć dopóki na horyzoncie nie pojawi się realistyczna 

perspektywa pokoju na Bliskim Wschodzie. 

Oprócz tego jest jeszcze kwestia podejrzanych działań nuklearnych Syrii: 19 lutego 

2009 roku Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) poinformowała o znalezieniu 

kolejnych śladów uranu w Dair Alzour, w obiekcie który stał się celem nalotu izraelskiego 

lotnictwa we wrześniu 2007 roku i mógł być tajnym reaktorem atomowym. MAEA odrzuciła 

stanowisko syryjskie, że uran w Dair Alzour pochodził z izraelskich rakiet i oświadczyła, że 

Syria niewystarczająco współpracuje z agencją, jeśli chodzi o dostarczanie informacji i 

dokumentacji173. Ambasador USA przy MAEA Gregory Schulte stwierdził, że raport MAEA to 

kolejny wkład w „rosnące dowody tajnej działalności nuklearnej Syrii”, która musi zostać 

wyjaśniona174. 

                                                           
171 Ibid. 

172 Einav, Hagai: Netanyahu: We Are Rooted in Golan, 02.08.2009, http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-

3668393,00.html 

173Implementation of the NPT Safeguards Agreement in the Syrian Arab Republic, Report by the Director General  

of IAEA, 19.02.2009, http://isis-online.org/publications/syria/IAEA_Report_Syria_Feb_2009.pdf 

174 Ibid. 

http://www.stosunkimiedzynarodowe.info/artykul,100,Oskarzenia_o_wspolprace_nuklearna_Syrii_z_Korea_Polnocna_-_q_and_a.html
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3668393,00.html
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3668393,00.html


ROZDZIAŁ 3 – POZYCJA ISLAMSKIEJ REPUBLIKI IRANU W REJONIE ZATOKI PERSKIEJ 

76 

 

Syryjskie powiązania w regionie są skomplikowane, czasem wręcz wydają się 

wzajemnie wykluczać. Syria, zdeklarowany sojusznik Iranu, prowadzi np. rozmowy z 

Izraelem, o czym już wspomniano (za pośrednictwem Turcji). Jednak, jako jeden z 

pierwszych krajów, poparła wkroczenie wojsk rosyjskich do Gruzji (sierpień 2008 roku), mimo 

że miesiąc wcześniej prezydent al-Assad gościł w Pałacu Elizejskim na zaproszenie 

prezydenta Sarkozego. Sarkozy zaprosił al-Assada na spotkanie Unii Śródziemnomorskiej w 

Paryżu - projektu, który ma zbliżyć kraje Maghrebu w myśl francuskich aspiracji, jest jednak 

krytykowany za brak pomysłu na działanie, szczególnie w chwili, gdy w regionie panuje 

kryzys175.  

Iran i Syria, która jest samotnym sojusznikiem Iranu w samym sercu świata 

arabskiego, wykorzystują terrorystów, aby destabilizować sytuację w innych krajach. Tworzą 

organizacje i struktury terrorystyczne, np. nie atakują Izraela wprost, ale wspierają Hezbollah 

atakujący go z południowego Libanu. Były minister spraw zagranicznych, polski dyplomata 

Adam Rotfeld ocenia, że ten trend będzie największym zagrożeniem XXI wieku.176   

 

3.4. Izraelskie plany ataku na Iran. 

 

Upadek monarchii w Iranie w latach 1978-79 spowodował, że w kraju pojawiły się 

hasła antyamerykańskie, nastąpiła zmiana wektorów polityki. Zerwano stosunki z USA oraz 

Izraelem, uważając kraje te za głównych sprawców zła na świecie. Tendencje te zostały 

tymczasowo zahamowane podczas wojny irańsko-irackiej w latach 1980-88. Wówczas to 

minister spraw zagranicznych Izraela Szymon Peres apelował do Stanów Zjednoczonych o 

zniesienie embarga na dostawy broni oraz na ponowne przyłączenie Iranu do „strefy państw 

prozachodnich”. W 1982 roku minister obrony Izraela Ariel Szaron powiadomił, że pomimo 

embarga USA na broń, Izrael będzie kontynuował jej sprzedaż Iranowi. Był to moment, kiedy 

Teheran na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych zgłaszał rezolucje mające na celu 

wykluczenie Izraela z uczestniczenia w jej strukturach. Rząd z Tel Awiwu odpowiedział 

zwiększeniem dostaw broni dla reżimu Chomeiniego. W tym okresie cele strategiczne Iranu i 

jego retoryka kolidowały ze sobą; wielokrotnie myśl rewolucjonistów islamskich była 

spychana na bok przez chłodną kalkulację i realizm. W efekcie działania przeciw Izraelowi 

były bardzo niewielkie. Wszystko zmieniło się w połowie lat 90. XX wieku, po zakończeniu 

„zimnej wojny”. Cele ideologiczne oraz strategiczne Iranu zaczęły upodabniać się do siebie, 

                                                           
175 Al-Assad, jako honorowy gość, wziął udział w obchodach rocznicy zdobycia Bastylii. Efektem wizyty było 

historyczne obwieszczenie: Syria nawiąże stosunki dyplomatyczne z Libanem. Kiedy na początku września 

Sarkozy składał rewizytę, notowania Syrii jeszcze bardziej podskoczyły. 

176 Rotfeld, Adam Daniel: Dokąd zmierza świat?, Warszawa 2008.  
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co spowodowało antyizraelskie hasła poparte działaniami, między innymi budową tajnych 

kompleksów naukowych w Syrii i wspieraniem Hezbollahu. Priorytetem Iranu było 

doprowadzenie do załamania pokoju arabsko-izraelskiego i związanych z nim następstw, 

chociażby zmaterializowania wizji Peresa „nowego Bliskiego Wschodu”, która miała izolować 

Iran oraz wykluczyć go jako gracza w regionie. Stosunki irańsko-izraelskie uległy 

ochłodzeniu.  

W październiku 1992 roku rząd Szymona Peresa oraz Izaaka Rabina przedsięwziął 

kampanię wymierzoną przeciw szyickim fundamentalistom, wspieranym finansowo przez 

Iran. Teheran stał się potężnym regionalnym graczem, który mógł zagrozić Izraelowi. 

Zgodnie z doktryną wojskową Tel Awiwu, potencjalne groźby mogą przerodzić się w realne, 

dlatego muszą zostać potraktowane poważnie i jako już zaistniałe. Wielu badaczy podkreśla, 

że Izrael bez amerykańskiej pomocy w postaci technologii wojskowej oraz dyplomatycznej 

(również ekonomicznej, ale w ograniczonym stopniu, zwłaszcza w momencie kryzysu 

światowego) nie jest w stanie zapewnić sobie bezpieczeństwa. Iran poprzez wspieranie 

Hezbollahu oddziałuje na sytuację wewnątrz Izraela, czego świadectwem była druga wojna 

libańska. Prezydent Ahmadinedżad niejednokrotnie powtarzał, że Stany Zjednoczone oraz 

syjonistyczny reżim w Izraelu dobiegają końca swoich dni. Retoryka i ataki irańskiego 

prezydenta podgrzewają antyizraelskie i antysemickie nastroje w regionie. Ripostą Izraela 

jest groźba ataku militarnego. Ahmadinedżad z kolei szuka przyjaciół w arabskim świecie, 

próbuje uśmierzyć konflikt pomiędzy szyitami i sunnitami i skierować jego energię na 

wspólnego wroga, jakim jest Izrael. Liczy się także z faktem, że Izrael posiada broń 

atomową, choć nikt otwarcie tego nie potwierdził. Trudno oszacować dokładną liczbę 

izraelskich bomb atomowych, przyjmuje się liczbę pomiędzy 100 a 200 sztuk. Z takim 

potencjałem Izrael mieści się za pięcioma mocarstwami atomowymi: USA, Rosją Chinami, 

Francją i Wielką Brytanią, a przed Indiami i Pakistanem177.    

Izrael lubi trzymać świat w niepewności, a już na pewno w stanie ciągłego 

„domyślania się”. Okryty tajemnicą jest jego program atomowy, którego początki sięgają lat 

50. Francja i Izrael podpisały 23 października 1957 roku umowę na dostawę reaktora 

jądrowego, który miał był wybudowany w Dimonie na pustyni Negev. Ważne części 

porozumień nie zostały ustalone nawet pisemnie. Francja zastrzegła, że reaktor w Dimonie 

ma mieć jedynie pokojowy charakter. Ścisła współpraca pomiędzy Francją i Izraelem była 

także tłem wspólnych antyarabskich interesów, szczególnie w momencie uzyskiwania 

niezależności przez byłe kolonie francuskie. Jako odwzajemnienie dla dostaw francuskich 

samolotów bojowych i czołgów, Izrael wspomagał politykę kolonialną Francji w północnej 

                                                           
177 Mellenthin, Knut: Israel, Iran und Atomwaffen, Junge Welt, 19.10.2005. 
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Afryce. Podczas głosowań na forum ONZ głosował przeciwko niezależności francuskich 

kolonii Maghrebu: Algierii, Maroka i Tunezji178.  

W grudniu 1958 roku prezydentem Francji został Charles do Gaulle. Celem jego 

polityki było naprawienie zrujnowanych stosunków ze światem arabskim, a to zakładało 

także rewizję relacji izraelsko-francuskich. 13 maja 1960 roku zawiadomił on ministra spraw 

zagranicznych rządu izraelskiego, że atomowa współpraca zostaje wstrzymana i może być 

kontynuowana jedynie po spełnieniu następujących warunków: Izrael podaje do publicznej 

wiadomości informacje o istnieniu reaktora Dimona, wyjaśnia także jego cywilny charakter 

pracy, a Dimona musi zostać skontrolowana przez międzynarodową inspekcję, jak chociażby 

przez inspektorów z MAEA.  

Izraelski rząd odrzucił te warunki i zagroził upublicznieniem nazw francuskich firm i 

nazwisk zamieszanych w sprawę. Atomowa współpraca zakończyła się w 1967 roku, a de 

Gaulle zakazał nowych dostaw broni do Izraela. Aby zrozumieć to niezbyt przychylne 

francuskie nastawienie, należy przypomnieć sobie o izraelskiej współpracy z Organizacją 

Tajnej Armii OAS179. Organizacja roznieciła nie tylko dwa powstania w Algierii, ale 

utrzymywała także sieć we Francji i była odpowiedzialna za próbę przeprowadzenia 

zamachu na życie de Gaulle’a. W 1962 roku Izrael przedefiniował więc swoją politykę 

zagraniczną i zbliżył się do Stanów Zjednoczonych. Była w tym jednak pewna trudność: USA 

dążyły do porozumienia z ZSRR, które miało na celu ograniczenie liczby głowic nuklearnych. 

W czerwcu 1960 roku prezydent Dwight D. Eisenhower oraz rząd po raz pierwszy zajęli się 

reaktorem Dimona, który został sfotografowany przez amerykańskiego satelitę 

szpiegowskiego. Izrael wyjaśnił wówczas, że chodzi o fabryki wyrobów włókienniczych. 

Kiedy jednak wokół sprawy zrobiło się głośniej, izraelski rząd zaprzeczył, że prowadzi w 

ukryciu program nuklearny, a Dimona stała się instytutem badawczym flory i fauny pustyni. 

W styczniu 1961 roku prezydentem USA został John F. Kennedy. Wezwał on Izrael, 

aby rzekomo próbny reaktor oddać pod kontrolę inspektorom MAEA. Tel Awiw odrzucił 

propozycję, składając własną ofertę inspekcji reaktora przez amerykańskich naukowców. 

Dyplomatyczna gra koncentrowała się wokół szczegółów. Izrael utrzymywał, że inspekcje nie 

mogą być częstsze niż raz w roku, (USA obstawały przy dwóch rocznie), ilość kontrolujących 

osób nie mogła przekraczać trzech, inspekcja była ograniczona do jednego dnia, miała swój 

                                                           
178 Maroko i Tunezja uzyskały niepodległość w 1956 roku, a Algieria w 1962. 

179 Organizacja powstała w 1961 roku. Zwalczała ideę przyznania Algierii niepodległości. Kiedy w 1962 roku 

Algieria uzyskała niepodległość, działania OAS były prowadzone głównie we Francji. 
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program i zazwyczaj odbywała się w święta, tak że nie było możliwości zasięgnięcia 

informacji u kogokolwiek180.            

W czerwcu 1963 roku Kennedy zaostrzył kłótnię wokół częstości i sposobów 

odwiedzin inspektorów. Krótko po tym Ben Gurion, patriarcha izraelskiej socjaldemokracji, 

wycofał się z polityki. Prawdopodobnie powodem była właśnie kłótnia wokół izraelskiego 

programu atomowego, która widocznie była głębsza niż wykazuje urzędowa wymiana listów. 

Śmierć Kennedy’ego 22 listopada 1963 roku w Dallas zakończyło tę kontrowersję. Jego 

następca Lyndon B. Johnson miał dużo łagodniejszy stosunek do izraelskiego programu. W 

1967 roku podczas wojny czerwcowej prawdopodobnie po raz pierwszy izraelska broń 

atomowa była gotowa do działania. Rok później podczas podpisywania układu NPT izraelska 

strona ogłosiła, że ma pewne zarzuty do umowy i takie stanowisko utrzymuje do dzisiaj. 

Każdego roku arabskie państwa składają wniosek przed MAEA, aby zbadać izraelską broń 

atomową, ponieważ dotychczas pozostaje ona poza wszelką kontrolą. Wniosek ten składany 

jest od 1987 roku.   

Ideologiczna wojna pomiędzy Iranem a Izraelem trwa do dzisiaj - konflikt odbywa się 

głównie na płaszczyźnie retorycznej i demagogicznej. Brytyjski „Sunday Times” w 2008 roku 

donosił, że Izrael ma plany zbombardowania irańskich zakładów wzbogacania uranu. Gazeta 

ogłosiła, cytując izraelskie źródła wojskowe, że dwa izraelskie eskadry sił powietrznych 

szkolą się, aby zniszczyć zakład w Natanz. W tym celu są wykonywane próbne loty do 

Gibraltaru. Zniszczeniu miałyby ulec także zakłady w Isfahan i Arak. Przygotowania były 

obserwowane przez Eliezera Shkedi, dowódcę izraelskich sił powietrznych. Sporządzono 

mapę zawierającą trzy możliwe trasy do Iranu, jedna z nich wiedzie przez Turcję. Aby  

zaatakować Iran, Izrael musiałby wkroczyć w iracką strefę powietrzną, kontrolowaną przez 

Amerykanów. Naukowcy ostrzegają także, że tony radioaktywnych mieszanin uranu 

zostałyby uwolnione do atmosfery, atak więc miałby być przeprowadzony w taki sposób, by 

uniknąć, albo chociażby zmniejszyć ryzyko radioaktywnego rezultatu nalotów.  

Napoleon powiedział: „aby zrozumieć politykę kraju, trzeba przyjrzeć się tylko jego 

mapie”. Niektórzy badacze twierdzą, że kiedy zrobimy to, widać, że nie ma przekonującej 

podstawy dla wojny między Izraelem i Iranem. Przeciwnie, przez długi czas sądzono w 

                                                           
180 Należy zdać sobie sprawę z tego, że np. kontroli irańskich urządzeń atomowych dokonują oddziały 

inspektorów. Pobierają oni próbki, nie mają ograniczonego czasu i zaglądają do wszystkich drażliwych miejsc. 

Mimo to Izrael utrzymuje, że nie jest to niezawodna gwarancja dla irańskiego programu atomowego o charakterze 

cywilnym.   
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Jerozolimie, że kraje są naturalnymi sprzymierzeńcami. Uri Avnery181 przekonuje, że  

geografia będzie miała prędzej czy później głos i irańsko-izraelskie stosunki będą 

kształtować się na daleko bardziej pozytywnej płaszczyźnie. Inni badacze, w tym także 

żydowscy (David Ben Gurion), popierali „sojusz peryferyjny” i sądzili, że Izrael powinien 

szukać swoich sprzymierzeńców wśród Turcji, Iranu, Etiopii, Czadu etc., wspólnot, które nie 

są sunnickie. 

Plany izraelskie są podyktowane informacjami Mossadu, które donoszą, że Iranowi 

wystarczą dwa lata, aby wyprodukować broń nuklearną. Izraelscy dowódcy wojskowi wierzą, 

że konwencjonalne ataki mogą już nie wystarczyć, by unicestwić coraz bardziej dobrze 

zorganizowane i wyposażone irańskie systemy obronne. Izraelscy i amerykańscy urzędnicy 

spotykali się parę razy, aby omówić to zagadnienie. Wojskowi analitycy jednak stwierdzili, że 

ujawnienie planów mogło być celowe, by wywrzeć nacisk na Teheran, przypochlebić się 

Ameryce albo zmiękczyć opinię świata o izraelskim ataku. 

Izrael zidentyfikował trzy pierwsze cele na południe od Teheranu: 

 Natanz, gdzie instalowanych jest tysiące wirówek do wzbogacenia uranu, 

 Isfahan, gdzie, według stwierdzenia irańskiego wiceprezydenta, wprowadzono do 

tuneli 250 ton gazu do procesu wzbogacenia, 

 Arak, gdzie w przyszłości można wyprodukować wystarczającą ilość plutonu do 

stworzenia bomby.  

Robert Gates, sekretarz obrony USA, nazwał wojskowe działanie przeciw Iranowi 

„ostatecznym rozwiązaniem”182. Z kolei Ephraim Sneh, zastępca izraelskiego ministra 

obrony, podkreślał, że nadchodzi czas, kiedy Izrael i międzynarodowa społeczność będzie 

musiała zdecydować, czy powziąć wojskowe działanie przeciw Iranowi, nie chciał go więc 

wykluczać jaki ostatecznego rozwiązania183. „Berliner Zeitung” donosił, że izraelscy politycy 

nie przekreślili prewencyjnego ataku przeciw Iranowi teoretycznie i fakt, że Izrael już 

zbombardował obcą jądrową instalację w Iraku w 1981 roku (chociaż konwencjonalnymi 

środkami), mówi o powadze całej sprawy184. Z drugiej strony zastanawiające jest, o czym już 

                                                           
181 Uri Avnery – izraelski pisarz i założyciel ruchu pokojowego Gush Shalom. Jest przekonany, że pokój można 

osiągnąć jedynie przez sprawiedliwość i pojednanie. 

182 Paech, Norman: Über dieses Wasser musst du gehen. Politik der Vorbedingungen: Ein sicherer Weg, um im 

Nahen und Mittleren Osten zu scheitern, Freitag 11, 16.03.2007. 

183 Iran Complains to UN Security Council over Sneh Comments, Haaretz Service and Associated Press, 

02.03.2008, haaretz.com.  

184 Massarrat, Mohssen: Noch ein endloser Blitzkrieg?, Iran: Atlantische Geschlossenheit dient dazu, die EU in 

eine US-Intervention zu verwickeln - Russlands Kompromiss wäre ein Ausweg, Freitag 16, 21.04.2006. 
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wspomniano, czy artykuł nie został opublikowany celowo. Oficjalnie Izrael dwuznacznie 

wypowiada się o swej polityce jądrowej. Czy więc Izrael testuje tylko reakcję Zachodu, czy to 

groźby skierowane w stronę Iranu? Konserwatywny „Die Welt” pisał: „Nagłówki o 

domniemanych planach ataku Izraela przeciw Iranowi mogą wyraźnie zostać postrzegane 

jako broń psychologiczna. To uświadamia Irańczykom konsekwencje ich polityki i zachęca 

świat do tego, aby nie akceptować jądrowego programu Iranu. (...)”185. Istotną kwestią jest to, 

czy Izrael jest gotowy, by użyć siły. To oczywiste, że wojskowy atak mógłby być ostatecznym 

rozwiązaniem, gdy inne środki zostaną wyczerpane. Żaden kraj nie będzie przyglądał się 

reżimowi, który chce wymazać Izrael z mapy. Izrael zadziała, jeżeli państwa zachodnie i USA 

nie zdołają powstrzymać Teheranu przed rozwijaniem programu. Jednakże antagonizm 

zapewne nie zostanie rozwiązany przez pojedynczy atak militarny. Bardziej prawdopodobny 

jest długotrwały i krwawy konflikt. Zachód i Ameryka powinny więc powstrzymać Izrael od 

działania w pojedynkę, choć, jeśli będzie to konieczne, Izrael będzie działać przeciwko 

Teheranowi nawet bez mandatu ONZ. Prof. Norman Paech, były rzecznik niemieckiej lewicy 

w Bundestagu, jest zdania, że izraelski rząd szacuje irańskie zagrożenie. Kiedy państwa 

zachodnie oraz USA przykręcają skalę sankcji, a Rosja i Chiny ją zahamowują, wojskowa 

interwencja zawsze posuwa się o krok dalej. To, że Iran w spokoju może nadal wzbogacać 

uran jest także nie do przyjęcia. 6 września 2007 roku Izrael zniszczył urządzenia atomowe 

w Syrii. Zademonstrował w ten sposób, że jest w stanie z powodzeniem przeprowadzać takie 

operacje. Akcja ta pozostała praktycznie bez echa i bez sankcji ze strony ONZ. Kiedy 7 

czerwca 1981 roku Izrael zaatakował reaktor w Iraku – Osirak, Rada Bezpieczeństwa uznała 

akt za bezprawny, choć Izrael nie poniósł żadnych bezpośrednich konsekwencji. Było to 

także efektem pewnych braków w prawie międzynarodowym (rezolucja 487)186.    

Do irańskiego programu atomowego należy więcej niż dwadzieścia urządzeń, 

niektóre z nich są zainstalowane pod ziemią. Nie oznacza to, że wszystkie te urządzenia 

podczas ataku prewencyjnego musiałyby zostać rozbite. Amerykańskie studia wojskowe 

wskazują na to, że musiałyby zostać zniszczone urządzenia w Natanz, Arak, Isfahan i 

Ardekan187. W Natanz znajduje się wirówka do wzbogacania uranu, a ten może być użyty do 

produkcji broni. Kompleks Natanz jest bardzo rozległy, znajduje się częściowo pod ziemią 

pod grubą na metr ochroną betonową. Leży w centrum Iranu, 300 km na południe od 

Teheranu. W Araku znajduje się fabryka ciężkiej wody. Według niektórych badaczy, budowa 

reaktora może otworzyć drogę do wytwarzania plutonu, z którego Iran mógłby 

                                                           
185 Ibid. 

186 Rezolucja RB ONZ ostro potępiła ten akt, a USA zawiesiły dostawy samolotów bojowych F-16. Zakaz ten 

został zniesiony już w sierpniu. 

187 Mellenthin, Knut: Droht „Präventivschlag” gegen Irans Atomanlagen?, Junge Welt, 23.09.2004. 
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wyprodukować dwie bomby rocznie. Arak leży 200 kilometrów na południowy zachód od 

Teheranu, na zachodzie kraju. W Isfahan, na południe od Teheranu w centrum Iranu 

położone jest najważniejsze atomowe centrum badawcze. Pracuje tam ok. 3000 naukowców. 

Poza tym w pobliżu wznoszona jest fabryka, w której wykonuje się pręty paliwowe dla 

elektrowni jądrowych. Należy wspomnieć także o fabryce w Ardekan, która produkuje tzw. 

yellow cake – koncentrat rudy uranu, konieczny do jego wzbogacania. Ardekan leży w 

irańskiej centralnej prowincji Yazd, w pobliżu pokładów uranu188. 

Ewentualna akcja militarna przeciwko Iranowi byłaby zdecydowanie trudniejszą niż w 

przypadku ataku na iracki Osirak. Dalszym argumentem, przytaczanym w niektórych 

studiach przeciw opcji izraelskiego samotnego rajdu, jest to, że Izrael będzie musiał prosić o 

zgodę na przelot przez przestrzeń powietrzną Iraku, Jordanii lub Arabii Saudyjskiej. 

Doświadczenia amerykańskie wskazują na to, że musiałyby być przeprowadzone 

wielokrotne ataki z dużą liczbą samolotów. Poza tym tak ważne reaktory jak Buszer 

strzeżone są przez silną obronę przeciwlotniczą. Pierwsza fala ataków (zapewne 

kilkudniowych) musiałaby więc wyłączyć radary i obronę przeciwlotniczą Iranu. Stratedzy 

musieliby także rozważyć zburzenie najważniejszych irańskich portów lotniczych. Wszystko 

to znaczy, że specjalny efekt uderzenia prewencyjnego, a wraz z nim osiągnięcie efektu 

zaskoczenia, w przypadku Iranu nie będzie możliwe. Ponadto Irańczycy mogą odpowiedzieć 

drastycznie na izraelski atak: rakiety średniego zasięgu Szahab-3 o zasięgu 1300 km mogą 

dotrzeć do każdego miejsca w Izraelu. Generał brygady Muhammad Baker Zolkadr, 

zastępca szefa Gwardii Rewolucyjnej, głosił, że kiedy Izrael wystrzeli rakietę na Buszer, 

może się pożegnać ze swoimi urządzeniami atomowymi w Dimona189. Taka operacja  

prawdopodobnie skończyłaby się masowymi atakami odwetowymi Izraela i być może 

przyłączeniem się do operacji USA. Irańczycy są  dumnym, zdecydowanym i wysoko 

umotywowanym narodem. Pierwszą reakcją na amerykański atak byłoby zamknięcie 

cieśniny Ormuz i dostępu do zatoki. To zdławiłoby jedną piątą światowego transferu ropy i 

spowodowałoby kryzys gospodarczy o światowym zasięgu. Aby otworzyć cieśninę (jeżeli 

byłoby to w ogóle możliwe), armia amerykańska musiałby zdobyć duże obszary kraju. Czy 

jednak Stany Zjednoczone myślą teraz o ataku na kraj cztery razy większy od Iraku i z 

trzykrotnie większą liczbą ludności? 

                                                           
188 Warto jeszcze wspomnieć o reaktorze wody lekkiej w Buszer. Jest on budowany przy pomocy Rosji, która pod 

wpływem USA zwleka z zakończeniem budowy. Reaktor leży na zachodzie Iranu, przy Zatoce Perskiej, sto 

kilometrów od irackiego miasta Basra. 

189 Mellenthin, Knut: Pragmatische Außenpolitik, unerträgliche Propaganda. Der iranische Präsident und die 

Haltung Teherans zum Staat Israel - Was Ahmadinedschad wirklich sagte und was nicht, Junge Welt, 

07.04.2006. 
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Niektórzy analitycy wskazują, że jedynym wyjściem z atomowego wyścigu zbrojeń 

byłoby wszechstronne konsekwentne rozbrojenie – w Izraelu, Pakistanie, Indiach czy w USA. 

Mahmoud Ahmadinedżad w ciągu ostatnich paru lat tak obronił irański program atomowy, że 

wyrzeczenie się go teraz byłoby politycznym samobójstwem. Konflikt izraelsko-irański może 

doprowadzić cały region do katastrofy i swoimi rozmiarami przewyższyć skalę konfliktu po 11 

września 2001 roku. Francuski minister spraw zagranicznych Bernard Kouchner powiedział 

na początku października 2008 roku, w wywiadzie dla izraelskiej gazety „Haaretz”, że jest 

całkowicie nie do przyjęcia, żeby Iran wybudował broń atomową, a Izrael spokojnie czekał, 

aż Iran się w nią uzbroi. Ale w tym przypadku uderzenie militarne nie jest żadnym 

rozwiązaniem190. Nie ma wątpliwości, że „elity obojga państw siedzą w jednym czółnie na 

gwałtownym oceanie naszego świata” – taką obrazową metaforę stosuje Mohssen Massarrat 

w książce „Kapitalismus – Machtungleichheit – Nachhaltigkeit. Perspektiven Revolutionärer 

Reformen”191.  

George W. Bush, zaliczając Iran do państw „osi zła”, sygnalizował, że kraj ten jest na 

celowniku Stanów Zjednoczonych. Ariel Sharon twierdził, że Iran powinien być potraktowany 

po Iraku jako najpilniejsza sprawa do załatwienia192. John McCain oraz Hillary Clinton 

podczas prawyborów w Stanach Zjednoczonych w 2008 roku potwierdzili swą lojalność 

przed zgromadzonym lobby izraelsko-amerykańskim (Lobby American Izrael Public Affairs 

Committee), zrobił to także Barack Obama. Sprawdzają się tezy politologów Johna 

Mearsheimera i Stephena Walta, że amerykańskie rządy są sojusznikiem Izraela – nawet 

bez izraelskiego lobby. USA i Izrael są mocno ze sobą związane, nie tylko poprzez wspólne 

interesy. Badacz pokoju Gerd Krell, sądzi, ze zarówno w USA, jak również w Izraelu, religia 

odgrywa ważną rolę i symbolikę. Oba kraje powstały w niepewnych czasach i walczyły o 

swój byt w trudnych walkach o niepodległość. Oba społeczeństwa są multikulturalne. Oba 

zawdzięczają swoje istnienie wygnaniu Indian w USA oraz Palestyńczyków z Palestyny, a 

umocnione zostały przez istnienie ciągłego zagrożenia zewnętrznego. Pierwotnie byli to dla 

Ameryki Indianie, później komunizm w czasach zimnej wojny, w końcu islam i 

międzynarodowy terroryzm. Dla Izraela tym zagrożeniem był najpierw Al-Fatah193, potem 

rewolucja irańska i jej gwardia, a później fundamentaliści islamscy jak Hamas i Hezbollah, 

                                                           
190 Paech, Norman: Israel – Iran: Gefährliche Feindschaften, Neues Deutschland, 08.10.2008.  

191 Massarrat, Mohssen: Kapitalismus – Machtungleichheit – Nachhaltigkeit. Perspektiven Revolutionärer 

Reformen, Hamburg 2006. 

192 Hall, Xanthe: Wird Israel iranische Atomanlagen bombadieren?, IPPNW-Hintergrundpapier, Oktober 2004, 

http://www.ippnw.de/frieden/israel/hintergrundiran.htm 

193 Palestyński Ruch Wyzwolenia Narodowego. Jedna z największych palestyńskich partii politycznych i 

największa frakcja Organizacji Wyzwolenia Palestyny. 

http://www.ippnw.de/frieden/israel/hintergrundiran.htm
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czyli także międzynarodowy terroryzm. Uri Avnery niedawno napisał, że: „Izrael jest małą 

Ameryką – i USA są dużym Izraelem”194. Wielu Amerykanów odczuwa moralną potrzebę, aby 

strzec egzystencji Izraela, co prowadzi do tego, że każda krytyka izraelskiej polityki, wojny i 

planów wojennych jest dyskredytowana „antysemicko”. Tony Judt (dyrektor Instytutu 

Remarque na Uniwersytecie Nowojorskim) pisał, że każdemu krytykowi działań izraelskich 

zarzuca się antysemityzm, nawet wtedy, kiedy Izrael plądruje ludność w sąsiedzkich 

obszarach195.   

Oprócz wymienionych czynników historycznych, kulturalnych i politycznych 

zbliżających USA i Izrael to, co łączy te dwa kraje to jakby niespokojny wzór polityki USA, 

która destabilizuje region. A i Izrael stroni od pokoju, ponieważ oznaczałoby to proces, 

podczas którego Izrael musiałby zwrócić zagarnięte wcześniej terytoria196.  

 

3.5. Miejsce Iranu w globalnej gospodarce energetycznej. 
 

Pod koniec XX wieku ważną bronią krajów Bliskiego Wschodu stała się ropa naftowa. 

Państwa te szybko zdały sobie sprawę z tego, jakim orężem dysponują i spostrzegły 

narastające uzależnienie Zachodu i Japonii od eksportowanej przez nie ropy. Jednym z tych  

krajów był Iran – czwarty producent ropy naftowej na świecie, który zawdzięczał swą pozycję 

nie tylko ogromnym złożom ropy naftowej, ale także gazu ziemnego. Ponadto upadek reżimu 

Saddama Husajna i przejęcie fotela prezydenckiego w Iranie przez ambitnego Mahmouda 

Ahmadinedżada otworzyło przed islamską republiką szansę umocnienia swoich wpływów w 

regionie. Dążenie do stworzenia własnego programu nuklearnego wzmocniło linię 

prowadzonej przez prezydenta polityki. Napotkało jednak opór ze strony Stanów 

Zjednoczonych i Zachodu, co ma odzwierciedlenie w nakładanych na Iran sankcjach, przede 

wszystkim ekonomicznych, które hamują rozwój niektórych gałęzi gospodarki (np. w 

transporcie powietrznym). Warto jednak podkreślić, iż Iran jest jednym z nielicznych państw 

muzułmańskich, które oprócz wydobycia ropy naftowej rozwija inne gałęzie przemysłu, a 

jego gospodarka jest jedną z najdynamiczniejszych w regionie. 

Irański program prywatyzacyjny został wprowadzony pod koniec lat 90. ubiegłego 

wieku pod rządami Mahometa Chatamiego. W opublikowanym przez Międzynarodowy 

Fundusz Walutowy w maju 2008 roku tzw. „artykule-4-konsultacji” znajdują się pochwały 

                                                           
194 Leukefeld, Karin: Blockfreie geben Teheran Rückendeckung. Bewegung der Nichtpaktgebundenen um Profil in 

weltpolitischen Fragen bemüht, Neues Deutschland, 01.08.2008. 

195 Ibid. 

196 Massarrat, Mohssen: Bombardiert Israel iranische Atomanlagen ..., ... dann in der sicheren Annahme, dass die 

USA nicht zögern werden, ebenfalls in den Krieg zu ziehen, Freitag 27, 04.07.2008. 
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programu prywatyzacyjnego Teheranu, który jest przeprowadzany w sposób ciągły i 

efektywny. Podjęte środki prywatyzacji wskazywały na to, że Iran był gotowy, aby 

zagraniczny kapitał  przejął kontrolę nad niektórymi sektorami irańskiej gospodarki. W 

międzyczasie państwowa Kompania Telekomunikacyjna Iranu (Telecommunication 

Company of Iran TCI) oświadczyła, że rząd będzie sprzedawać swoje udziały. TCI ma w 

Iranie monopol dla rynku sieciowego i poprzez swoją spółkę-córkę jest największym 

operatorem sieci komórkowych. Inne sektory gospodarcze, jak eksploatacja i wydobycie 

aluminium, miedzi, żelaza i przemysł stalowy, zostały włączone ostatnio w proces 

prywatyzacyjny i ich akcje dostępne są na teherańskiej giełdzie (TSE). Eksperci ostrzegają, 

że proces ten ma swoje drugie dno. Iran postępuje w ten sposób, aby czynić zadość 

żądaniom Stanów Zjednoczonych, a wprowadzenie sankcji oznaczałoby sparaliżowanie 

handlu i obrotu płatniczego. Wstrzymaniu uległby także program prywatyzacyjny, a przejęcie 

irańskiego majątku przez obcy kapitał zostałoby udaremnione197.   

W 2007 roku, dwa lata po niespodziewanym zwycięstwie w wyborach prezydenckich 

Mahmouda Ahmadinedżada, nastąpił skok inflacji, a bezrobocie wzrosło. W kraju bogatym  

w zasoby ropy naftowej rząd musiał wprowadzić reglamentację paliw. Krytycy prezydenta 

ostrzegali, że nie ma on żadnego jasnego planu gospodarczego, bazuje na zasobach 

naturalnych, a poprzez obietnicę wymazania Izraela z mapy i kłamliwe stwierdzenia 

dotyczące Holocaustu niepotrzebnie zwiększył impas w stosunkach z Zachodem. W tym 

samym roku niemieckie banki zaczęły wycofywać się z Iranu, głównie ze strachu przed 

narastającym konfliktem ze Stanami Zjednoczonymi. Irański Bank Centralny ostrzegał 

wówczas niemieckie banki przed konsekwencjami takiego czynu. Zastępca dyrektora banku 

Mahomet Dschafar Modscharrad powiedział wówczas: „Nie jesteśmy zadowoleni z decyzji 

banków. Nie ma żadnej gwarancji, że będzie można powrócić tu znowu. Nasze stosunki 

gospodarcze opierają się na zaufaniu i bardzo ciężko odbudować to zaufanie, jeśli zostało 

ono raz nadszarpnięte”198. Niemieckie banki Commerzbank, Dresden Bank stopniowo 

ograniczały swoją aktywność w Iranie. Obawiały się utraty ogromnie dla ich ważnych 

interesów ze Stanami Zjednoczonymi. USA bowiem od lat starają się wykluczyć Iran z 

międzynarodowego ruchu płatniczego – głównie ze względu na jego program atomowy. 

Także banki francuskie i angielskie zawieszały obrót płatniczy z Iranem. Niemcy wycofały się 

także z budowy szybkiej linii kolejowej w Iranie. Projekt zainicjowany przez byłego 

bawarskiego ministra gospodarki Otto Wiesheu miał liczyć 850 km i przebiegać od Teheranu 

                                                           
197 Chossudovsky, Michel: Iran: War or Privatization: All Out War or ,,Economic Conquest”?, 

http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=9501   

198 Iran droht deutschen Banken, Welt online/dpa, 23.08.2007, 

http://www.welt.de/finanzen/.../Iran_droht_deutschen_Banken.html. 
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aż po Maschhad. Rocznie kolej miała przewozić około 15 milionów pasażerów, głównie 

pielgrzymów. Inwestycja na kwotę ok. 1,1 mld euro (1,5 mld dolara) została wstrzymana199. 

Rzecznik ministerstwa spraw zagranicznych Iranu Mohammad-Ali Hosseini powiedział, że 

„nie byłoby miłe, jeśli projekty gospodarcze miałaby być przysłonięte przez politykę”, lecz 

Angela Merkel oznajmiła, że „niemiecka pomoc przy budowie kolei w kraju, w którym 

prezydent oświadcza, ze chce zniszczyć Izrael jest nie do przyjęcia”200.   

Iran nie chcąc być dłużej zależnym od zachodnich koncernów, takich jak Philip 

Brothers, Cargill, Taurus, w lutym 2008 roku otworzył giełdę ropy naftowej na wyspie Kish 

(planował jej otwarcie już w marcu 2006 roku) 201. Niektórzy wskazują bowiem, że wysokie 

ceny ropy naftowej nie są pochodną działań OPEC, lecz wynikiem działań spekulantów w 

Europie i Stanach Zjednoczonych, od których Ahmadinedżad pragnął się odciąć202. Reżim 

nie mógł zrobić nic popularniejszego, niż trwać w bohaterskim oporze przeciwko groźbom 

Zachodu. Stany Zjednoczone przez nałożenie sankcji na Iran utrudniły prowadzenie wymiany 

z innymi krajami, ale nie mogły jej całkowicie wyeliminować. Sankcje ekonomiczne dotknęły 

przede wszystkim europejskie przedsiębiorstwa, które współpracowały z Iranem (niemiecki 

Siemens), natomiast importerem irańskiej ropy stała się Japonia. 

Podczas gdy amerykańskich firm brakuje na liście zagranicznych inwestorów w 

Iranie, Niemcy, Włochy i Japonia mają znaczne inwestycje w sektorze olejowym i gazowym, 

w przemyśle petrochemicznym, wytwarzaniu energii, sektorze budowlanym i bankowym. 

Państwa te, wraz z Chinami i Rosją, są głównymi beneficjentami programu 

prywatyzacyjnego. Kolejne kraje to między innymi: Francja, Indie, Norwegia, Korea 

Południowa, Szwecja i Szwajcaria. Szwedzka Svedala Industri bierze udział w programie 

rozwoju irańskich kopalni miedzi. Francja, Japonia i Korea działają w przemyśle 

samochodowym na podstawie  umów licencyjnych z irańskimi producentami 

samochodowymi. Do tego należy dołączyć także brytyjsko-holenderski Shell, działający w 

sektorze gazu ziemnego oraz włoski koncern ENI działający na polach naftowych. Iran nie 

pozwala sobie jedynie na sprzedaż państwowych przedsiębiorstw naftowych. Innymi słowy, 

program prywatyzacji Teheranu nie służy gospodarczym i strategicznym interesom USA203.  

                                                           
199 Merkel lehnt Transrapid für Iran entschieden ab, Welt online/dpa, 02.06.2007, 

http://www.welt.de/.../Merkel_lehnt_Transrapid_fuer_Iran_entschieden_ab.html. 

200 Iran will deutsche Unterstützung beim Transrapid, Welt online/dpa, 06.06.2007, 

http://www.welt.de/.../Iran_will_deutsche_Unterstuetzung_beim_Transrapid.html. 

201 Krätke, Michael R.: Abschied vom Petrodollar, Junge Welt, 23.07.2008.   

202 Ibid. 

203Chossudovsky, Michel: Krieg oder …, op.cit.    



ROZDZIAŁ 3 – POZYCJA ISLAMSKIEJ REPUBLIKI IRANU W REJONIE ZATOKI PERSKIEJ 

87 

 

Gospodarczo Iran podatny jest na zewnętrzne oddziaływania. Bezrobocie jest dużym 

problemem i wynosi ok. 20%, przede wszystkim wśród ludzi młodych. Rewolucyjny rząd nie 

był w stanie poprowadzić ekonomii w kierunku tworzenia nowych miejsc pracy. Aby utrzymać 

wzrost gospodarczy Iranu konieczny jest napływ masowego kapitału z zagranicy. Dlatego 

sankcje odcinające Iran od inwestorów i eksportu mogą pozbawić kraj potrzebnego kapitału, 

a w konsekwencji wzrostu.  

W 2003 roku dochody rządu z eksportu ropy naftowej stanowiły 40-50% ogólnego 

dochodu i wartość ta tworzyła około 80% całkowitego eksportu Iranu204. Żeby pozostał 

korzystnym źródłem dochodu, przemysł musi zostać zmodernizowany, należy także 

poszukiwać nowych zasobów ropy naftowej. Iran wydaje rocznie 5 mld USD na obce 

inwestycje, które mają na celu rozwijanie przemysłu naftowego i odkrywanie nowych złóż. 

Potrzeby wahają się pomiędzy 8 a 10 mld USD. Podobnie Iran wydaje rocznie około 1 mld 

USD na import benzyny, ponieważ brakuje infrastruktury i technologii, aby wytwarzać ją u 

siebie205. Iran posiada też drugie pod względem wielkości naturalne zasoby gazu na świecie. 

Chociaż obecnie brakuje mu zdolności i infrastruktury do eksportu znaczących ilości gazu, 

może zostać wiodącym eksporterem tego surowca. Sankcje nałożone na eksport gazu nie 

osłabiłyby gospodarki Iranu w krótkim okresie. Po odcięciu obcych inwestycji w ten przemysł, 

dramatycznie powiększyłby się koszt niezastosowania się Iranu do żądań międzynarodowej 

społeczności. 

Wbrew amerykańskim groźbom kilka krajów już zainwestowało znaczące sumy w 

przemysł energetyczny Iranu, a Narodowe Przedsiębiorstwo Irańskiej Ropy (National Iranian 

Oil Company) oferuje nowe kontrakty „buyback”206. Światowe zapotrzebowanie na energię 

również dokona przesunięcia od ropy do gazu. Szacuje się, że w Ameryce Północnej, 

Europie i Azji wzrośnie ono o 60%. Iran spodziewa się, iż stanie się wówczas kluczowym 

dostawcą europejskich i azjatyckich krajów. Należy jednak zaznaczyć, że Iran potrzebuje 

zagranicznych inwestycji, aby wybudować rurociągi i tankowce do transportu skroplonego 

naturalnego gazu (LNG). Ponadto spora część umów inwestycyjnych jest nadal 

negocjowana i zawiera opcję wstrzymania inwestycji na wypadek nieprzewidzianych 

trudności.  

Wstrzymanie projektów, które są w fazie realizacji i powstrzymanie kluczowych 

potencjalnych przedsiębiorców od inwestycji w przemysł energetyczny mogłoby przysporzyć 

                                                           
204 Iran Country Analysis Brief, Energy Information Administration, November 2003. 

205 Ibid. 

206 Działania takie były możliwe od 1987 roku. Wówczas wszystkie działania operacyjne zostały przeniesione do 

Narodowego Przedsiębiorstwa Irańskiej Ropy.  
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Iranowi trudności. O ile sankcje takie mogłyby nałożyć Europa i Stany Zjednoczone, nie ma 

pewności, czy postąpiłyby tak inne państwa. Przykładowo, Chińska Korporacja Chemiczna  

i Ropy Naftowej (China Petroleun & Chemical Corporation SNP) stwierdziła, że nie podda się 

waszyngtońskiej presji. Ponadto przedsiębiorstwa Total (Francja) i Petronas (Malezja) 

zgodziły się zainwestować 2 mld USD, aby utworzyć przedsiębiorstwo Pars LNG, mające 

zarządzać produkcją 8 milionów ton gazu rocznie. 

 

Tabela 1. Zagraniczne inwestycje w irańskim sektorze energetycznym (w mln dolarów)207 

Rok Kraj Przedsiębiorstwo Obszar Wartość 

1999 Francja Elf Aquitaine/Totalfina Doroud 1000 

1999 Francja&Kanada Elf Aquitaine&Bow 

Valley 

Balal 300 

1999 Wlk.Br. &Holandia Royal Dutch&Shell Soroush&Nowruz 800 

2000 Włochy ENI South Pars, 4&5 3800 

2000 Norwegia Statoil Salman 850 

2000 Norwegia Norsk Hydro Aranan bd 

2001 Wlk. Brytania Enterprise Oil South Pars, 6,7&8 bd 

2001 Szwecja GVA Consultans Caspian Sea 226 

2001 Włochy ENI Darkhovin 550-1000 

2001 Japonia Japex, Indonesia 

Petroleum&Tomen 

Azadegan 2500 

2002 Kanada Sheer energy Masjid-e-Soleman 80 

2002 Korea Płd. LG Engineering Group South Pars, 9&10 1600 

2002 Norwegia Statoil South Pars, 6,7&8 300 

2002 Korea Płd. Hyundai Processing Trains 1000 

2002 Hiszpania CEPSA&OMV* Cheshmeh-Khosh 300 

2003 Japonia Japanese Consortium South Pars, 6,7&8 1200 

2004 Japonia Japanex, Indonesia 

Petroleum&Tomen 

Azadegan 2500 

2004 Francja&Malezja Total&petronas Pars LNG 2000 

2005 Chiny Zhuhai Zhenrong Co. LNG Deal 20000 

*Cepsa&OMV anulowały kontrakt po 3 latach negocjacji. 

                                                           
207 Sokolski, Henry; Clawson, Patrick (red.): Getting Ready for a Nuclear Iran, 

http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/pub629.pdf, 
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Kluczowymi odbiorcami irańskiej ropy są: Japonia, Chiny, Korea Południowa, Tajwan, 

Francja, Niemcy i Włochy. Kraje te są największymi importerami ropy naftowej na świecie i 

dziennie przyjmują wspólnie 1,2-2,6 mln baryłek irańskiego eksportu208. Chociaż Niemcy i 

Francja zmniejszyły popyt na irańską ropę w ostatniej dekadzie, zwiększyły go Japonia, 

Chiny i Korea Południowa, Włochy natomiast nadal importują około 8,8% ropy naftowej z 

Iranu. Dlatego nałożenie sankcji na Iran wiązałoby się z przekonaniem tychże krajów, aby 

zaprzestały handlu z Iranem, albo przynajmniej znacząco go zmniejszyły. Ich zgoda  

równałaby się ze zdobyciem alternatywnych źródeł zaopatrywania w ropę.  

 

Tabela 2. Główni importerzy irańskiej ropy naftowej (milion baryłek dziennie)209. 

 1991 2001 

Japonia 5,548 5,324 

Chiny bd. Bd 

Korea Płd. 1,384 2,831 

Francja 2,166 2,241 

Niemcy 2,829 2,922 

Włochy 2,168 2,129 

 

W przybliżeniu 1,2 mln baryłek dziennie musiałoby zostać zastąpione eksportem  

z innego kraju210. Możliwym źródłem jest Arabia Saudyjska, która ma wydajność 1,4-1,9 

milion baryłek dziennie z własnych zasobów (dane z roku 2003)211. Również Wenezuela 

sprostałaby temu zadaniu z produkcją ok. 1 miliona baryłek dziennie i wsparciem obcych 

inwestycji212. Inne kraje Organizacji Państw Eksportujących Ropę Naftową (OPEC)213 takie 

jak Zjednoczone Emiraty Arabskie (UAE), Kuwejt, Nigeria i Libia posiadają zdolność 

zwiększenia produkcji bez ponoszenia znacznych dodatkowych kosztów214. Ponadto, kraje 

nie należące do OPEC jak Norwegia, Meksyk i - co ważniejsze - Rosja, byłyby pierwszymi 

                                                           
208 Stany Zjednoczone są na szczycie listy z Hiszpanią i Indiami odpowiednio na 7 i 8 miejscu.  

209 International Petroleum Monthly, Energy Information Administration, December 2003, tabele 411, 413, 414, 

415, 416; Chinese Oil Imports to Hold Steady, Alexander’s Gas and Oil Connections, 30.10.2002. 

210 Przyjęto poziom produkcyjny z 2003, nie włączając danych Tajwanu.  

211 The New Geopolitics of Oil, The National Interest, Winter 2003/04. 

212 International Energy Outlook, Energy Administration Information, May 2003, s.29-45. 

213 OPEC skupia następujące kraje: Algierię, Indonezję, Iran, Irak, Kuwejt, Libię, Nigerię, Katar, Arabię Saudyjską, 

Wenezuelę i Zjednoczone Emiraty Arabskie. 

214 International Energy Outlook, op.cit. 



ROZDZIAŁ 3 – POZYCJA ISLAMSKIEJ REPUBLIKI IRANU W REJONIE ZATOKI PERSKIEJ 

90 

 

źródłami dodatkowych zapasów ropy naftowej. Wówczas prawie połowa irańskiej ropy 

straciłaby rynki zbytu.  

 

Tabela 3. Główni importerzy pozostałych dóbr irańskich (bez ropy naftowej) -   

w mln dolarów215. 

 1997-1998 2001-2002 

Zjednoczone Emiraty 

Arabskie 

286 641 

Niemcy 392 313 

Azerbejdżan 194 314 

Włochy 276 192 

Chiny 62 177 

Indie 95 187 

Japonia 104 239 

Ukraina 84 142 

USA 5 108 

Inne 1,412 2,252 

Ogółem 2,910 4,565 

 

Sankcjonowanie irańskiego eksportu ropy naftowej wymagałoby od jego importerów, 

aby dali wyższość dzisiejszym tendencjom nieproliferacyjnym zamiast codziennej ekonomii. 

Należałoby więc wytłumaczyć obywatelom,  że ważniejsze od ich kosztów życia jest to, czy 

Iran będzie posiadał broń atomową, czy nie. Główni azjatyccy importerzy irańskiej ropy 

prawdopodobnie czuliby się mniej zagrożeni przez irańską broń nuklearną i byliby mniej 

skłonni do przyjęcia tych sankcji. To spowodowałby, że sankcje, mające być sankcjami 

międzynarodowymi, stałyby się głównie amerykańskimi. Dlatego tak ważne jest, aby 

działania były wspólne i podejmowane jednomyślnie przez Radę Bezpieczeństwa ONZ.  

Inne towary, które państwa importują z Iranu tworzą ok. 15% całkowitego dochodu 

eksportu kraju (około 6 miliardów USD w 2003 roku). Te produkty to dywany, owoce, orzechy  

i substancje chemiczne. Głównymi ich odbiorcami są: Zjednoczone Emiraty Arabskie, 

Niemcy, Azerbejdżan, Włochy, Japonia, Chiny i Indie. Ograniczenie importu tych produktów 

z Iranu nie wpłynęłoby w znaczącym stopniu na kondycję ekonomiczną kraju.   

                                                           
215 Islamic Republic of Iran, Statistical Appendix, Country Report, nr 03/280, International Monetary Fund, 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2003/cr03280.pdf. 
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Być może wstrzymanie eksportu do Iranu byłoby dotkliwą sankcją. Poprzednie takie 

działania zmusiły go do poszukiwania nowych dostawców, jednak koszty, jakie poniósł on w 

związku z całym procesem, szczególnie w dostawach technologii, były znaczące. Kraj jest 

zmuszony importować maszynerię, pojazdy transportowe, substancje chemiczne, żelazo i 

stal. W roku 2004 głównymi dostawcami były: Unia Europejska (UE) z 37,2 proc. całkowitego 

importu Iranu, Rosja z 5,6 proc., Zjednoczone Emiraty Arabskie z 5,5 proc. i Japonia z 5 

proc.216. 

 

Tabela 4. Wartość importu według produktów (w mln dolarów)217 

 

                                                           
216 EU Bilateral Trade and Trade With The World, 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113392.pdf. 

217 Sokolski, Henry; Clawson, Patrick (red.): Getting Ready…, op.cit. 

Produkt 1997-1998 2001-2002 

Jedzenie i żywe zwierzęta, 2,508 2,106 

  w tym: nasiona i pochodne 1,705 1,472 

Napoje i tytoń 8 18 

Produkty surowe 647 675 

Produkty minerlane, 

naftowe, paliwo i pochodne 
265 578 

Produkty roślinne i 

zwierzęce, krótkotrwałe 
434 388 

Produkty chemiczne 1,890 2,384 

Kompozyty, 2,720 3,319 

 w tym: żelazo i stal 1,290 1,895 

Pojazdy transportowe, 

maszyny i narzędzia, w tym: 
5,045 7,565 

-maszyny nieelektryczne 2,672 4,051 

-mechanizmy, maszyny i       

urządzenia elektryczne 
1,444 1,819 

-pojazdy transportowe 929 1,696 

Różne produkty gotowe 384 535 

Inne 295 57 

Ogółem 14,196 17,626 
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Osiągnięcie porozumienia pomiędzy krajami zaangażowanymi we współpracę  

z Iranem z jednej strony, a także nieproliferacją broni masowego rażenia z drugiej strony jest 

trudne do przewidzenia, ponieważ ważniejsze mogą okazać się bilateralne stosunki 

międzypaństwowe. Włochy, na przykład, nie tylko okazały wielką niechęć do ograniczania 

handlu z Iranem, ale też stały na stanowisku, że Iran powinien otrzymać rekompensatę za 

współpracę w dziedzinie programu nuklearnego218.  

Jako kraj popierający terroryzm, od 1984 roku Iran nie otrzymywał pożyczek  

z amerykańskich wkładów międzynarodowych instytucji finansowych. Stany Zjednoczone 

naciskały także na inne kraje, aby w ten sposób ograniczyły własne dotacje. Od 7 lat Stany 

Zjednoczone z powodzeniem współpracują w tym zakresie z członkami Grupy Banku 

Światowego. W okresie pomiędzy majem 1993 roku a lipcem 2000 roku koalicja G7 

zablokowała wszystkie dotacje dla Iranu pochodzące z Banku Światowego. Konsensus  

załamał się, kiedy kraje europejskie zaadaptowały strategię porozumienia z Iranem. Od tego 

czasu Bank Światowy przyznał Iranowi cztery pożyczki: o wartości 145 milionów USD  dla 

projektu Teheranu Sewerage, o wartości 87 milionów USD dla poprawy opieki zdrowotnej  

i odżywiania, o wartości 20 milionów USD dla wsparcia zarządzania środowiskowego  

i o wartości 180 milionów USD dla stworzenia systemu ratownictwa w przypadku trzęsienia 

ziemi219. Ponadto 150 milionów USD zostało przeznaczonych na założenie funduszu 

rozwoju, 80 milionów USD dla projektu kanalizacyjnego, 120 milionów USD dla projektu 

zaopatrzenia w wodę i 295 milionów USD dla projektu „deurbanizacyjnego”220. Europejskie 

kraje mają więc okazję, aby zmusić Iran do przestrzegania zobowiązań wynikających z 

traktatu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej. Warto zaznaczyć, że przez ostatnie 3 dekady 

Iran nie złożył wniosku o pomoc do Międzynarodowego Funduszu Walutowego, wprowadził 

bowiem żmudne reformy strukturalne, które w dłuższym okresie mają zapewnić wzrost 

gospodarczy221. 

Ewentualna akcja militarna USA i Izraela przeciw Iranowi wywołałaby zapewne 

dalekosiężne skutki gospodarcze i finansowe nie tylko w Iranie, ale wśród wielu 

                                                           
218 Włoski minister spraw zagranicznych Franco Frattini po spotkaniu z irańskim ministrem spraw zagranicznych 

mówił, iż decyzja o podpisaniu dodatkowego protokołu do układu NPT powinna zachęcić Europę do jakiegoś 

gestu w stronę Iranu. Frattini, EU Should Made Return Gesture Toward Iran, AGI, 27.01.2004. 

219 Projects & Programs, The World Bank Group,  

http://web.worldbank.org/external/default/main?menuPK=312991&pagePK=141143&piPK=399272&theSitePK=3

12943 

220 Przemówienie zastępcy sekretarza skarbu USA Williama E. Schuercha przed Podkomisją Finansów nt. 

krajowej i międzynarodowej polityki monetarnej, handlu i technologii z 29.10.2003, Implementation of United 

States Policy on Multilateral Development Bank Lending to Iran, http://www.treas.gov/press/releases/js952.htm. 

221 O’Sullivan, Meghan L.: Shrewd Sanctions, Washington, DC: Brookings Institution Press, 2003, str. 70. 

http://www.treas.gov/press/releases/js952.htm
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sprzymierzeńców USA, m.in. w Niemczech, Włoszech, Francji i Japonii. Zaproponowane 

sankcje ekonomiczne rozniecają więc celowo atmosferę niepewności o światowym zasięgu i 

wprowadzają gospodarczy chaos. Zyskują na tym instytucjonalni spekulanci w Londynie, 

Chicago i Nowym Jorku, którzy manipulują stawkami surowców naturalnych. Iran jest więc 

graczem liczącym się na tej zawiłej arenie stosunków gospodarczych, które są wypadkową 

postępów negocjacyjnych w sprawie programu nuklearnego.   
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ROZDZIAŁ 4 – ROLA BRONI NUKLEARNEJ W POLITYCE IRANU  
I JEJ SKUTKI DLA POLITYKI ŚWIATOWEJ 
 

4.1. Ewolucja polityki Stanów Zjednoczonych wobec Iranu w 
latach 1957-2008. 

 

Historia stosunków amerykańsko-irańskich pozwala wyodrębnić  fazy od poparcia 

reżimu szacha Rezy Pahlaviego, przez potępienie rewolucji islamskiej i „politykę tamowania“ 

Billa Clintona do otwartego kursu konfrontacyjnego prezydenta George’a Busha.  

  

4.1.1. Stosunki amerykańsko-irańskie do 1979 roku. 

 

W sierpniu 1941 roku Amerykanie i Brytyjczycy doprowadzili do abdykacji szacha 

Rezy Pahlaviego, w związku z wyraźnymi sympatiami proniemieckimi tego władcy. Na tronie 

zasiadł 21-letni syn szacha, a Iran przejął funkcje brytyjsko-amerykańskich pomocniczych 

dostaw dla Związku Radzieckiego, który od czerwca 1941 roku walczył przeciwko 

niemieckim siłom zbrojnym.         

Dwanaście lat po objęciu rządów przez szacha, w sierpniu 1953 roku, Amerykanie i 

Brytyjczycy ocalili podczas puczu jego panowanie. W trakcie prowadzonej przez 

amerykańską CIA i tajną brytyjską służbę wywiadowczą MI6 (Military Intelligence section 6) 

tajnej operacji pod kryptonimem Ajax, obalony został premier kraju Mahomet Mossadek222. 

Wydarzenie to stało się źródłem stałych napięć w stosunkach między USA a Iranem. Pod 

jego rządami nasilił się w Iranie na początku lat 50. ruch na rzecz nacjonalizacji złóż 

naftowych. Z pokładów ropy naftowej korzystała Angielsko-Irańska Kompania Naftowa 

(Anglo-Iranian Oil Company), późniejszy BP, która otrzymała 85% wpływów, przyznając 

Iranowi jedynie 15%. Proces nacjonalizacji został wstrzymany wraz z upadkiem Mossadeka, 

jednak go nie cofnięto, tak że Iran zapewnił sobie kontrolę nad złożami ropy i dzielił 

przychody 50:50 z międzynarodowym konsorcjum, 40% udziałów którego posiadał AIOC. 

Szach stworzył autorytatywny reżim, którego tajną służbą i centralnym instrumentem 

wykonawczym władzy została brutalna tajna policja Savak, utworzona przy wsparciu 

amerykańskich i izraelskich specjalistów. Dziesiątki tysięcy Amerykanów pojawiło się w 

Teheranie i pełniło funkcję doradców aparatu partyjnego w dziedzinie gospodarczej i 

militarnej. Efektem tego było wypchnięcie Wielkiej Brytanii z Iranu, która jako mocarstwo 

kolonialne od XIX w. miała w nim przewagę.    

                                                           
222 Zob. Johnson, Paul: Historia…., op.cit.  
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Dzięki wsparciu USA w latach 60. Iran stał się „regionalnym policjantem” nad Zatoką 

Perską, a perspektywicznie miał stać się nim na całym arabskim półwyspie. Ważną 

podstawą ku temu była decyzja Wielkiej Brytanii z początku 1968 roku o zrezygnowaniu z 

kolonii i punktów militarnych na wschód od Suezu. Dużą rolę obok czynnika kosztowego 

grały tutaj uzbrojone ruchy wyzwoleńcze w brytyjskich koloniach, także na półwyspie 

arabskim. Zgodnie z wolą amerykańską Iran zajął miejsce ustępującej Wielkiej Brytanii. 

Razem z Izraelem wysyłał irackim Kurdom broń, która miała być wykorzystana przeciwko 

reżimowi w Bagdadzie.  

W latach 70. rozpoczął się napływ najnowocześniejszej, amerykańskiej broni do 

Iranu. Szach otrzymał systemy, które mogły być dostarczone najlepszym sprzymierzeńcom z 

NATO lub Izraelowi (np. supernowoczesne samoloty bojowe). Henry Kissinger, doradca ds. 

bezpieczeństwa narodowego prezydentów Johna Kennedy’ego i Lyndona Johnsona oraz 

sekretarz stanu w administracji prezydenta Richarda Nixona i Geralda Forda, wyraził to w ten 

sposób: „Szach zrobił wszystko, co chcieliśmy. I otrzymał od nas wszystko, co chciał”223. 

Ważnym warunkiem tej współpracy był  wzrost cen ropy naftowej po wojnie Jom Kippur w 

1973 roku. Przychody Iranu z tej gałęzi gospodarki w ciągu kilku lat wzrosły czterokrotnie.  

W styczniu 1978 roku prezydent USA James Carter przebywał z wizytą w Teheranie, 

którą odebrano jako potwierdzenie wpływów amerykańskich w Iranie. Nie było to jednak 

dalekowzroczne. Na początku września tego samego roku w Teheranie i innych irańskich 

miastach doszło do masowych demonstracji przeciw reżimowi szacha Mahometa Rezy 

Pahlaviego. Szacuje się, że w demonstracjach brało udział setki tysięcy, a w grudniu nawet 

miliony Irańczyków. 16 stycznia, niecały rok po odwiedzinach Cartera, szach uciekł z 

Teheranu. Dwa tygodnie później z wygnania z Paryża wrócił już prawie osiemdziesięcioletni  

ajatollah Chomeini. Po referendum, które odbyło się w marcu 1979 roku Iran stał się 

Islamską Republiką, rządy objęło duchowieństwo, nieprzygotowane do rządzenia, a 

najwyższym autorytetem w państwie został ajatollah, który był zwolennikiem radykalnego 

kursu w polityce zagranicznej224.  

Islamska rewolucja była dla amerykańskiego rządu i panujących kół gospodarczych 

USA kłopotliwą sytuacją. Odtąd USA różnymi metodami będą wspierać cel jakim jest zmiana 

reżimu w Teheranie. Staną wówczas na szczycie szerokiej koalicji państwowej, choć 

czasami, w imię swoich interesów, będą podejmować działania samodzielne. Szach bowiem 

sporo dla nich znaczył. Wraz z jego upadkiem dobiegła końca imperialna, amerykańska 

geostrategia na Bliskim i Środkowym Wschodzie. Upadła największa tajna służba i centrum 

                                                           
223 Mellenthin, Knut: Zur Geschichte der Beziehungen zwischen USA und Iran, Junge Welt, 17-18.10.2006 .   

224 Ibid. 
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kontroli USA oraz możliwość zbliżenia się do granic Rosji. Sam ajatollah Chomeini po 

triumfalnym przybyciu do Iranu wycofał się do miasta Qom, wyznaczając prowizoryczny rząd 

obsadzony przez świeckich politycznych liderów, którzy towarzyszyli mu na wygnaniu. 

Zwycięstwo irańskiej rewolucji w lutym 1979 roku było godziną narodzenia reżimu, który był 

unikatem na skalę światową. Pierwszy raz w historii islamskiego świata szyicki kler przejął 

prowadzenie państwa. Rewolucja zmieniła twarz Iranu, Bliskiego Wschodu i światowej 

polityki. Iran pod rządami szacha był po Izraelu największym sprzymierzeńcem Ameryki w 

regionie. Szach troszczył się jak „żandarm” w Zatoce Perskiej o spokój i porządek i 

zabezpieczył krajom zachodnim wolny dopływ energii. Jego długie granice służyły jako 

bastion przeciwko Moskwie. Upadek monarchii wydobył reżim, który ideologicznie i 

politycznie stwarzał zagrożenie światowe225. Islamska republika oparła się na zasadzie 

Velayat - e Faqih (panowanie uczonego prawa). Jest to pewne novum w szyickiej historii, 

które wprowadził ajatollah Chomeini. Według szyickiej doktryny, każde panowanie jest 

oczekiwaniem 12 imama Mahdiego. Wprowadzona do konstytucji zasada Velayat - e Faqih 

daje przewodnikowi religijnemu nieograniczone kompetencje władzy, które stawiają go de 

facto nad konstytucją.  

W trakcie rewolucyjnych protestów prezydent Carter domagał się użycia siły wobec 

rewolucjonistów. Szach jednak zwlekał, co było efektem nie tylko jego stanu zdrowia – był 

chory na raka226, lecz przede wszystkim było efektem rozpadu armii. Na niekorzystny dla 

Amerykanów rozwój sytuacji nałożyło się zajęcie amerykańskiej ambasady przez 

rewolucjonistów islamskich 4 listopada 1979 roku. Wśród okupantów ambasady było wielu 

studentów, m.in. Mahmoud Ahmadinedżad, obecny prezydent Iranu i Habibollah Bitaraf, były 

minister energii. Zajęcie ambasady zostało przyjęte z entuzjazmem przez Irańczyków, setki 

tysięcy osób wyszły na ulicę, aby zademonstrować swą radość. Był to bowiem symbol 

wygnania z kraju amerykańskiej dominacji. 12 listopada 1979 roku irańskie ministerstwo 

spraw zewnętrznych przekazało 4 warunki uwolnienia zakładników, po pierwsze: powrót 

szacha do Iranu, celem wytoczenia mu uczciwego procesu, po drugie: zwrot majątku 

zagranicznego Iranowi, po trzecie: koniec mieszania się USA w sprawy Iranu i po czwarte: 

przeproszenie za wcześniejsze amerykańskie zbrodnie przeciw Iranowi. Strona 

amerykańska rozpatrywała wówczas wiele opcji: naloty przeciw wojskowym i gospodarczym 

celom w Iranie, okupacja części kraju, zaminowanie i blokada irańskich portów lub wojskowa 

akcja odbicia zakładników z rąk terrorystów. Prezydent Carter zdecydował się wreszcie na 

akcję odbicia zakładników. Miała ona miejsce 25 kwietnia 1980 roku i skończyła się fiaskiem. 

                                                           
225 Khosrozodeh, Behrouz: Über Allem stht die Islamische Republik, Neues Deutschland, 11.10.2008.  

226 Schorowanego szacha przyjęto w USA, zmarł 27 lipca 1980 roku w Egipcie. 
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Podczas międzylądowania śmigłowiec i samolot transportowy zderzyły się w okolicy pustyni 

irańskiej. Śmierć poniosło osiem osób i operacja została odwołana. Warto dodać, że 

niepowodzenie to było główną przyczyną przegranej Cartera w kolejnych wyborach 

prezydenckich. Zakładników uwolniono dopiero 20 stycznia 1981 roku, parę godzin po 

zaprzysiężeniu nowego republikańskiego prezydenta Ronalda Reagana. Tego samego dnia 

podpisano umowę, na mocy której umorzono irańskie należności warte miliardy dolarów, a 

„zamrożone” za czasów Cartera. Na próżno Abolhassan Bani - Sadr, irański minister w 

ówczesnym rządzie, wybrany prezydentem w 1980 roku, i Sadegh Ghotzbadeh, minister 

spraw zagranicznych, próbowali złagodzić wydźwięk całej sytuacji, publicznie potępiając 

studentów. Było już na to za późno: Bani - Sadr w końcu został ogłoszony szpiegiem i uciekł 

do Paryża; Ghotzbadeh został zatrzymany i stracony w 1982 roku227. 

 

4.1.2. Zarys wzajemnych relacji w latach 1979-2002. 

 

Zmiany jakie zaszły w Iranie miały także swój wydźwięk zewnętrzny. 22 września 

1980 roku irackie dywizje uderzyły na Iran. Głównym celem Saddama Husajna był w 

pierwszej kolejności podbój południowozachodniej prowincji Khusestan, gdzie znajduje się 

większa część irańskich zapasów ropy. Hussajn miał nadzieję, że silna arabska grupa w tej 

części kraju będzie solidaryzować się z jego oddziałami, co się jednak nie stało.  

Irackie oddziały były liczniejsze i technicznie przewyższały uzbrojenie irańskie. Poza 

tym wojsko irańskie było w stanie rozkładu, po tym jak podczas rewolucji islamskiej 

opowiedziało się przeciwko szachowi. Tylko dzięki źle wykształconym i słabo uzbrojonym 

ochotnikom, Iran mógł ustabilizować front po jego przełamaniu przez wojsko irackie. W 

czerwcu 1982 roku iracka inwazja została odbita do granicy kraju. Saddam Husajn 

zaproponował wówczas zawarcie pokoju. Ajatollah Chomeini zdecydował, aby walczyć nadal 

aż do upadku Saddama (liczył przy tym na szyitów w południowym Iraku i pomylił się tak 

samo jak Saddam Husajn względem Arabów w Khusestan). Przez tę dość kontrowersyjną 

decyzję Chomeiniego wojna trwała jeszcze sześć lat, do lipca 1988 roku, zanim podpisano 

umowę o zawieszeniu broni na zasadzie status quo ante. Straty obojga stron oszacowano na 

ok. 1-2 miliony ofiar śmiertelnych. 

Niektórzy badacze wskazują, że Amerykanie dali Husajnowi zielone światło do 

interwencji w Iranie. W tym aspekcie przywołuje się tzw. doktrynę Cartera, przytoczoną 

podczas przemówienia prezydenta USA do narodu 23 stycznia 1980 roku: „Każda próba 

zdobycia kontroli nad Zatoką Perską, będzie uważana przez nas za atak na żywotne interesy 

                                                           
227 Bowden, Mark: Playing to the Home Crowd in Iran, International Herald Tribune, 05.05.2006. 
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USA. Taki atak zostanie odparty wszystkimi możliwymi środkami, łącznie z akcją 

militarną”228. Oficjalnie doktryna Cartera odnosiła się do radzieckiej interwencji w 

Afganistanie, która rozpoczęła się miesiąc wcześniej. Jednak Afganistan nie graniczy z 

Zatoką Perską i zarzut zdobycia nad nią kontroli nijak ma się do zamiarów Moskwy. 

Afganistan był już od dziesięcioleci pod wpływem Związku Radzieckiego, a interwencja w 

grudniu 1979 roku miała defensywny, zachowujący charakter229. Doktryna Cartera odnosiła 

się raczej do Iranu, który bezpośrednio graniczył z Zatoką Perską. Odczytywano ją w ten 

sposób, że w rejonie Zatoki Perskiej nie może istnieć siła wroga Stanom Zjednoczonym. A 

Iran był jedynym, niezależnym od ambicji panujących polityków, krajem o znaczącej 

przewadze w regionie ze względu na liczbę ludności, potencjał gospodarczy i społeczny. 

Wplątanie Iranu w długą wojnę z Irakiem było najprostszą drogą, aby osłabić kraj i być może 

spowodować zmianę reżimu230.  

Pierwszą oznaką zbliżenia amerykańsko-irackiego podczas wojny iracko-irańskiej 

było wykreślenie Iraku w lutym 1982 roku z listy państw wspierających terroryzm. Dyrektywa 

obronna nr 114 z 26 listopada 1983 roku, której dokładna treść jest trzymana do dzisiaj w 

tajemnicy, stanowiła, że USA przedsięwezmą wszystkie środki, które będą potrzebne i 

legalne, aby zapobiec irackiej klęsce. Każdy większy zwrot na niekorzyść Iraku będzie 

odebrany jako strategiczna klęska Zachodu. Donald Rumsfeld, ówczesny pełnomocnik 

Reagana ds. Środkowego Wschodu, odbył w grudniu 1983 roku podróż do Iraku. Zapadła 

wówczas decyzja o szybkim i ponownym nawiązaniu stosunków dyplomatycznych. Iracka 

armia zamierzała za kilka tygodni rozpocząć masową operację na froncie z użyciem 

chemicznych środków bojowych i zamiar ten był już ogólnie znany. Nowe partnerstwo nie 

pokrzyżowało tych planów.  

Amerykanie zaczęli także finansowo wspierać Irak. Udzielono mu setek milionów 

dolarów kredytu, które mogły być wykorzystane do celów wojskowych. Stany Zjednoczone 

organizowały dostawy broni z krajów trzecich. Irak otrzymał od USA zdjęcia satelitarne i 

rozległą tajną wiedzę, która była pomocna podczas ataków rakietowych. Amerykańskie, ale 

także niemieckie i francuskie przedsiębiorstwa, dostarczały Irakowi technologię podwójnego 

zastosowania (dual-use-technology), użyteczną zarówno do produkcji cywilnej, ale także do 

                                                           
228 Ibid. 

229 Ibid. 

230 Niektórzy badacze zaznaczają, że Saddam Husajn sądził, że ma także zielone światło ze strony USA, kiedy w 

sierpniu 1990 roku zajął Kuwejt. Jednak mylił się. Rada Bezpieczeństwa ONZ potępiła Irak i zażądała wycofania 

oddziałów wojskowych. Wcześniej zachowała milczenie, kiedy Irak zaatakował Iran w 1980 roku i kilkakrotnie 

używał broni chemicznej. Irańczycy nie bez podstaw krytykują „podwójny standard” w stosunkach 

międzynarodowych.  
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produkcji wojskowej, np. broni chemicznej. Amerykański rząd kontynuował wsparcie Iraku do 

zakończenia walk w 1988 roku. 

Warto przy okazji wspomnieć o jednym epizodzie, tzw. aferze irańskiej. W latach 

1985-86 Iran otrzymywał dostawy amerykańskiej broni, także z Izraela. Były to m.in. 

przeciwpancerne pociski TOW, rakiety przeciwlotnicze typu Hawk, jak również części 

zapasowe dla amerykańskiej broni, w którą w większości wyposażona była armia irańska. 

Afera wyszła na jaw w listopadzie 1986 roku, kiedy cała sprawa została opublikowana w 

libańskiej gazecie. Dostawy te uzasadniano w różnoraki sposób. Niektórzy badacze 

wskazywali, że było to celowe działanie Amerykanów, mające na celu przeciąganie wojny 

między Irakiem a Iranem.  

Politykę rządu Clintona (1993-2001) w stosunku do Iranu można określić jako „dual 

containment”. Co dokładnie miało to oznaczać, oznajmił jego twórca, Martin Indyk, 18 maja 

1993 roku podczas przemówienia na konferencji Waszyngtońskiego Instytutu Polityki 

Bliskowschodniej (Washington Institute for Near East Policy WINEP). William Clinton był 

wówczas od 4 miesiący prezydentem. Indyk był kierownikiem Działu Bliskiego Wschodu i 

Azji Południowej w Narodowej Radzie Bezpieczeństwa, a więc najważniejszym doradcą 

Clintona w sprawach Bliskiego i Środkowego Wschodu231. Podczas przemówienia 

wygłoszonego w Waszyngtońskim Instytucie Polityki Bliskowschodniej mówił o konieczności 

ukształtowania regionu Bliskiego Wschodu od nowa, tym bardziej po zakończeniu zimnej 

wojny, przy czym z pojęciem regionu wiązał obszar od wschodnich obszarów Morza 

Środziemnego do radzieckich republik Azji Środkowej. Reżimy w Iranie i Iraku uznał za 

wrogów amerykańskich interesów w regionie. Indyk wskazywał w wykładzie na to, że 

podczas wojny w 1991 roku nie tylko tradycyjnie Izrael, lecz także Egipt, Arabia Saudyjska, 

arabskie państwa Zatoki oraz Turcja opowiedziały się przeciw Irakowi. „Koalicja, która 

walczyła przeciw Saddamowi, pozostanie razem tak długo, dopóki jesteśmy w stanie 

utrzymać naszą wojskową obecność w regionie i dopóki zatrzymujemy z powodzeniem 

militarne ambicje Iraku i Iranu”232. Poprzez zniszczenia wojenne w Iraku oraz sankcje 

                                                           
231 Zanim w 1985 roku założył on WINEP, którego był później przez osiem lat szefem, wcześniej pracował trzy 

lata dla AIPAC (American- Izrael Public Affairs Committee), które było oficjalnym proizraelskim lobby. WINEP jest 

organizacją frontową AIPAC, a to oznacza, że zajmuje się proizraelską polityką, jednak oficjalnie występuje jako 

naukowy, politycznie niezależny instytut badawczy. Większość członków WINEP w latach 90. należała 

równocześnie do AIPAC. W czasie prezydentury Clintona Indyk był dwukrotnie, w latach 1995-97 i 2000-2001, 

ambasadorem USA w Izraelu. Obecnie jest dyrektorem Saban Centrum Polityki Środkowego Wschodu, które jest 

finansowane przez izraelsko - amerykańskiego miliardera i przedsiębiorcę medialnego Haima Sabana. 

232 Paech, Norman: Über dieses Wasser musst du gehen. Politik der Vorbedingungen: Ein sicherer Weg, um im 

Nahen und Mittleren Osten zu scheitern, Freitag 11, 16.03.2007. 
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nałożone przez Radę Bezpieczeństwa ONZ regionalna  równowaga między Irakiem i Iranem 

została decydująco zachwiana. Aby ją przywrócić, konieczne stało się wprowadzenie sankcji 

przeciwko Iranowi, a Indyk domagał się od innych państw, aby się do nich przyłączyły: 

„Dopóki nie ma dramatycznych zmian w irańskim postępowaniu, będziemy energicznie 

pracować nad tym, aby naszych europejskich i japońskich sprzymierzeńców, jak również 

Rosję i Chiny, przekonać do tego, aby nie wspierać Iranu podczas starań o zdobycie broni 

nuklearnej lub broni konwencjonalnej, co mogłoby stać się regionalnym zagrożeniem. Nie 

jest też w interesie tych krajów wspieranie gospodarcze Iranu poprzez utrzymywanie 

normalnych stosunków handlowych”233.  

Według niego, w ciągu pięciu lat Iran mógłby stać się niebezpieczny dla Izraela, 

państw arabskich oraz zachodnich interesów na Bliskim Wschodzie. Szansą było to, że po 

ośmioletniej wojnie z Irakiem kraj był osłabiony i w złej pozycji handlowej, głównie ze 

względu na postępujące zadłużenie. Krótko mówiąc, był i miał być złym miejscem dla 

inwestycji, zarówno pod względem polityczno-handlowym, jak i strategicznym, nie tylko dla 

USA, lecz także dla innych członków międzynarodowej wspólnoty. Zabieg ten nie udał się do 

końca. W Unii Europejskiej ogłoszono bowiem politykę „krytycznego dialogu” w stosunku do 

Iranu. Jej zasadniczą ideą było odbudowanie stosunków z Iranem, także handlowych i 

zintensyfikowanie kontaktów, których celem było wypracowanie wpływu na irańską politykę 

zagraniczną i wewnętrzną. Było to zasadniczo wbrew temu, co praktykowali Amerykanie od 

1979 roku i wbrew doktrynie „dual containment”.  

6 maja 1995 roku Clinton podpisał rządowe rozporządzenie234, które zakazywało 

handlu z Iranem (importu, eksportu, reeksportu jakichkolwiek dóbr czy technologii), 

finansowych transakcji, jak również prowadzenia innych interesów235. Iran został posądzony 

o wspieranie terroryzmu, próby pozyskania broni jądrowej oraz wrogie nastawienie do 

procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie. Poprzez nową ustawę handel między USA i 

Iranem został zredukowany niemal do zera.  

Kolejnym krokiem amerykańskiego rządu był Irańsko-Libański Akt Sankcji (Iran-Libya 

Sanctions Act, ILSA), który Clinton podpisał 5 sierpnia 1996 roku. Kongres wezwał 

prezydenta, aby wprowadzić natychmiast dyplomatyczne wysiłki, zarówno na arenie 

międzynarodowej, na forum ONZ, jak również dwustronne, aby przeforsować multilateralne 

sankcje przeciw Iranowi. Miały to być środki, które ograniczyłyby rozwój irańskiego 

                                                           
233 Ibid. 

234 Po raz pierwszy Clinton oznajmił ten zamiar 30 kwietnia 1995 roku podczas Światowego Kongresu 

Żydowskiego. 

235 Executive Order 12959,  The White House, Office of the Press Secretary, 08.05.1995. 
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przemysłu naftowego. Akt ten przewidywał sankcje przeciwko każdemu amerykańskiemu 

przedsiębiorstwu, które w okresie powyżej 20 miesięcy zainwestuje w irańską ropę więcej niż 

20 milionów dolarów. Przeciw takim przedsiębiorcom na amerykańskim rynku miały być 

podjęte gospodarcze i finansowe kroki. Sankcje Stanów Zjedonoczonych nie przeszły bez 

echa w Iranie i pozostawiły w 66-milionowym społeczeństwie głębokie ślady recesji236. W 

maju 1997 roku wybory prezydenckie wygrał Mohammad Chatami. Obrał on kierunek 

łagodzenia społecznych napięć i ulepszania więzi z Zachodem. Wyborcy poparli jego 

politykę, okazując mu swoje zaufanie podczas kolejnych wyborów prezydenckich w czerwcu 

2001 roku.  

 
4.1.3. Wpływ wydarzeń 11 września 2001 roku na wzajemne 
stosunki. 

 

W podpisanej i zaostrzonej przez prezydenta Georga W. Busha wersji Irańsko-

Libijskiego Aktu Sankcji, znalazły się zapisy przewidujące sankcje dla zagranicznych 

przedsiębiorstw. Zapisy te odnosiły się do takiej formy współpracy, która mogłaby wspomóc 

Iran w zdobyciu broni atomowej. Reżim sankcji miał bowiem na celu przerwać wspieranie 

międzynarodowego terroryzmu oraz przeszkodzić Iranowi w staraniach o zdobycie broni 

masowego rażenia (również broni chemicznej i biologicznej oraz systemów przenoszenia). 

Domniemane plany dotyczące broni atomowej stały się centralnym tematem, a MAEA 

podkreślała, że nie można udowodnić istnienia irańskiego programu jądrowego ze 

stuprocentową pewnością237.  

Sporadyczne plotki, że Iran mógłby użyć broni atomowej pojawiły się po raz pierwszy 

w 1987 roku w izraelskich mediach. Żył wówczas jeszcze ajatollah Chomeini, główna postać 

islamskiej rewolucji. To on podobno starał się rozwinąć program broni atomowej i prace nad 

nią wznowił w 1987 roku. Cztery lata później, w 1991 roku, CIA i Mossad przepowiadały, że 

Iran do końca dekady, więc najpóźniej do roku 2000, będzie dysponować bronią atomową. 

Zachodnie media donosiły, że Iran zatrudnił tuzin bezrobotnych radzieckich uczonych 

atomistów, aby przyspieszyć rozwój broni. Meldunki mówiły także o sprzedaży przez 

Kazachstan czterech jądrowych głowic bojowych. Jeżeli jednak dać wiarę tym doniesieniom, 

Iran powinien już dysponować bronią. Tymczasem niektórzy są zdania, że nie opanował 

                                                           
236 Według danych irańskiej izby handlowej z 1995 roku, ok. 40% ludności żyło poniżej granicy biedy. W Iranie 

przebywało wówczas około 2,5 miliona zbiegów z Afganistanu. Irańskie społeczeństwo znajdowało się w bardzo 

powolnym i trudnym procesie transformacji. 

237 Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow skomentował sprawę, że takie jednostronne 

postępowanie karne USA może przeszkodzić w poszukiwaniu wspólnej polityki względem Iranu i bardziej 

komplikuje sytuację. 
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jeszcze techniki wzbogacania uranu. Niektórzy analitycy wskazują, że Iran osiągnie bojową 

zdolność atomową w 2015 roku, żaden kraj jednak nie potrzebował aż tyle czasu, aby ją 

stworzyć. Po raz pierwszy Iran oficjalnie wspomniał o broni atomowej podczas konferencji 

prasowej w październiku 2004 roku, kiedy to prezydent Chatami przyznał: „Iran nie 

dysponuje jeszcze technologią atomową (…). Równocześnie odczuwamy troskę z tego 

powodu, że inne kraje ją mają i produkują”238. W styczniu 2005 roku rząd waszyngtoński 

wezwał wszystkie przedsiębiorstwa z amerykańskim kapitałem do wycofania się w przeciągu 

miesiąca z Iranu, także wówczas, jeżeli ich interesy nie kolidują z nałożonymi sankcjami239.  

Waszyngton i Teheran mają interes w stabilizacji Iraku: Iran ponieważ potrzebuje 

stabilnej granicy na zachodzie kraju i obawia się upadku sąsiada, co miałoby szczególne 

konsekwencje dla Kurdów w Iranie; Waszyngton z uwagi na zmniejszenie kosztów samej 

operacji wojskowej i strat w ludziach. Dlatego Iran wsparł wybory parlamentarne w 2005 r., 

naturalnie także we własnym interesie, szczególnie ze względu na wygraną w nich szyitów i 

utworzenie pierwszego, niezależnego od USA rządu. Iracko-irańskie zbliżenie ma także 

służyć zminimalizowaniu ryzyka amerykańskiego ataku na irańskie urządzenia atomowe. Z 

powodu wielu rodzinnych powiązań pomiędzy Iranem i Irakiem240 oraz szczególnie dużego 

wpływu na większość szyicką w Iraku, w przypadku amerykańskiego ataku na Teheran Iran 

mógłby wykorzystać „iracką kartę”: jeżeli bojownicy irańscy wezwaliby do wzmocnionego 

oporu przeciwko wojskom amerykańskim w Iraku, liczba ofiar po stronie amerykańskiej z 

pewnością zwiększyłaby się.  

W niedawnej historii były także momenty odprężenia w stosunkach irańsko-

amerykańskich, które sprzyjały zniesieniu sankcji i bardziej dyplomatycznym stosunkom. W 

wywiadzie telewizyjnym w 1998 roku prezydent Chatami chwalił „wspaniałą amerykańską 

cywilizację” i pośrednio przepraszał także za pojmanie zakładników w 1979 roku. Po atakach 

11 września 2001 roku w Teheranie odbyły się spontaniczne demonstracje, wyrażające 

solidarność ze społeczeństwem amerykańskim. Waszyngton i Teheran zjednoczyły się w 

walce przeciw Talibom i Al-Kaidzie. Wielu wysokich rangą członków organizacji 

terrorystycznych przebywa w Iranie w areszcie domowym. Rząd w Teheranie dostarczył 

logistycznego wsparcia podczas bombardowań obozów Al-Kaidy w Afganistanie.  

                                                           
238 Massarrat, Mohssen: Atom-Konflikt auf Raten, [w:] Blätter für deutsche und internationale Politik, nr 1/2005.  

239 Iran od pewnego czasu oblicza eksport ropy naftowej nie w dolarach, lecz w euro, co wywołało niezadowolenie 

prezydenta Busha. Powodem podjęcia decyzji mogły też być plany budowy irańsko-indyjskiego rurociągu przez 

Pakistan. 

240 Ajatollah Ali al-Sistani z irackiego Nadżafu jest urodzonym Irańczykiem, natomiast minister sprawiedliwości 

Iranu ajatollah Haszemi Schahrudi jest urodzonym Irakijczykiem.   
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W październiku 2002 roku 70% irańskiej społeczności poparło podjęcie bardziej 

dyplomatycznych stosunków z USA. Rząd w Teheranie zlecił ankietę nie spodziewając się 

żadnych rewelacji. Mullahowie jednak zareagowali gniewnie na wyniki tej ankiety i nakazali 

aresztować dyrektorów instytutów badań opinii publicznej, które ją przeprowadzały. Między 

aresztantami był również Abbas Abi, prominentny członek ruchu reformatorskiego, ten sam, 

który kierował zajęciem ambasady amerykańskiej w Teheranie w 1979 roku. Na wiosnę 2003 

roku Abbas Abdi spotkał się z dawnym amerykańskim zakładnikiem (w Paryżu) i przed 

kamerą wyciągnął dłoń do pojednania241. Od dawna istnieją też nieformalne kontakty 

pomiędzy Teheranem a Waszyngtonem. Po trzęsieniu ziemi w Bam w 2003 roku, które 

spowodowało dziesiątki tysięcy ofiar śmiertelnych, USA zaoferowały pomoc humanitarną, 

którą Iran przyjął. Przed objęciem urzędu przez prezydenta Ahmadinedżada było więc 

wystarczająco dużo punktów stycznych, aby zakończyć „epokę lodowcową”242.  

Nowo wybrany prezydent budził sporo kontrowersji. 26 października 2005 roku miał 

powiedzieć, że Izrael powinien zostać wymazany z mapy. Jedne źródła wskazują na słowo 

„wymazać” (AFP), inne natomiast na „wyplenić” (dpa). W rzeczywistości powiedział on: „in 

rezhim-e eshghalgar bayad az safhe - ye ruzgar mahv shavad”. Co oznacza: „Ten reżim 

okupanta musi zniknąć ze stron historii”243.  

Mahmoud Ahmadinedżad wkrótce przypieczętował upadek ruchu reformy i ślubował 

kontynuować jądrowy program, podkreślając jego pokojowy charakter. W kwietniu 2006 roku 

Iran ogłosił, że wzbogacił uran na małą skalę. Miesiąc później Wielka Brytania i Francja, 

poparte przez Stany Zjednoczone, zgodziły się na przekazanie sprawy Radzie 

Bezpieczeństwa, wymagając od Iranu zaprzestania wzbogacania uranu, a w przypadku 

niewykonania zaleceń nałożenie nań sankcji.  

„New York Times” w czerwcu 2008 roku, powołując się na wysokiego rangą 

współpracownika CIA Raya McGoverna, donosił o planach ataku Białego Domu na Iran. 

Bush bowiem obiecał, że przed końcem swego okresu urzędowania rozwiąże kwestię Iranu, 

wykorzystując do tego wszystkie środki – dyplomatyczne bądź nie244. Musiał się jednak liczyć 

z tym, że rozpoczęcie wojny przeciw Iranowi bez poparcia Kongresu wszczęłoby procedurę 

impeachmentu. Ponadto wojna mogłaby być zatrzymana przez falę publicznych protestów. 

                                                           
241 Massarrat, Mohssen: Das Spiel mit dem Feuer. Iran: Militärschläge der USA und Israels sind nicht mehr 

auszuschließen - Mitverantwortung der EU, Freitag 45, 29.10.2004. 

242 Ku zaskoczeniu, Ahmadinedżad wygrał wybory prezydenckie 17 czerwca 2005 roku. 

243 Mellenthin, Knut: Am Tag danach. Die USA haben die militärische Konfrontation mit dem Iran verschoben, 

aber nicht abgesagt, Junge Welt, 06.12.2007.  

244 Rupp, Rainer: Mit allen Mitteln, Junge Welt, 03.06.2008. 
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Podczas przemówienia 31 sierpnia 2006 roku, mówił: „Wiemy, ile śmierci i cierpienia 

spowodowało irańskie wsparcie dla terrorystów i możemy sobie wyobrazić, co oznaczałoby 

posiadanie przez Iran broni jądrowej. Wiele narodów współpracuje, aby rozwiązać ten 

problem. Stany Zjednoczone wydały postanowienie, które żąda wstrzymania wzbogacania 

uranu przez Iran. Termin upływa dzisiaj (…). Kiedy Iran przyjmie tę ofertę i zrezygnuje z celu, 

jakim jest zdobycie broni nuklearnej, może to oznaczać polepszenie stosunków. Jednakże 

reżim w Iranie jak dotąd reaguje z oporem na propozycje. Nadejdzie czas, że będzie musiał 

podjąć decyzję. My podjęliśmy naszą decyzję: będziemy współpracować z sojusznikami, aby 

znaleźć dyplomatyczne rozwiązanie i nie możemy pozwolić Iranowi rozwinąć broń 

nuklearną245”. 

W debacie politycznej przed wyborami prezydenckimi w 2008 roku kandydat 

republikanów John McCain opowiadał się za ostrzejszymi sankcjami przeciw Teheranowi, 

podczas gdy jego rywal, Barack Obama był bardziej skłonny do kompromisu. Obama w 2007 

roku głosował w Senacie przeciwko zaszeregowaniu irańskiej gwardii rewolucji jako 

„organizacji terroru”. Rzecznicy Obamy podczas kampanii prezydenckiej podkreślali, że 

Obama nie był temu przeciwny merytorycznie, a jedynie zgłaszał sprzeciw wobec zbyt 

agresywnej retoryki w postanowieniu senackim. Stanowisko Obamy spotkało się z krytyką ze 

strony obozu McCaina, który był zdania, że prowadzenie rozmów z Iranem nie jest najlepszą 

odpowiedzią na irańskie zagrożenie, lecz współpraca z europejskimi sojusznikami i 

regionalnymi ugrupowaniami. 4 czerwca podczas konferencji AIPAC (The American Izrael 

Public Affairs Committee) przed 7-tysięczną widownią Obama walczył o głosy wyborców. 

Podczas przemówienia podkreślił, że izraelsko-amerykański sojusz jest wpisany w doktrynę 

państwa. Każde „zagrożenie Izraela” jest zagrożeniem Stanów Zjednoczonych. „Związek 

pomiędzy Izraelem i Zjednoczonymi Stanami jest nierozłączny – dzisiaj, jutro i na zawsze”246. 

Skrytykował politykę zagraniczną rządów Busha, który nie zrobił wystarczająco wiele, aby 

Izrael mógł czuć się pewnie. Ostro i agresywnie wypowiadał się o Iranie, bronił ostrzejszych 

sankcji także bez udziału ONZ i nie zostawił wątpliwości co do tego, że przyszły prezydent 

Obama nie wyklucza także wojskowej opcji: „Niebezpieczeństwo, pochodzące z Iranu jest 

realne i moim celem jest usunięcie tego niebezpieczeństwa”. Dodał także, że „zrobi 

wszystko, co w jego mocy, aby zapobiec stworzeniu nuklearnej broni w Iranie”247. Mówił: 

„Wiedzieliśmy, że Iran miał nielegalny jądrowy program. Ale zamiast tworzenia strategii 

                                                           
245 President Bush Addresses American Legion National Convention, whitehouse.gov, 31.08.2006, 

http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2006/08/20060831-1.html 

246 Mowa senatora i kandydata na prezydenta Baracka Obamy przed proizraelskim lobby, 04.06.2008, 

www.barackobama.com 

247 Ibid. 

http://www.barackobama.com/
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zignorowaliśmy to, najechaliśmy i zajęliśmy Irak. Kiedy sprzeciwiłem się wojnie, ostrzegłem, 

że może to wzniecić płomienie ekstremizmu na Środkowym Wschodzie. To jest dokładnie to, 

co zdarzyło się w Iranie - twardogłowi ruszyli do boju i Mahmoud Ahmadinedżad został 

wybrany prezydentem w 2005 roku. Wojna jednak ma swoje koszty. W wojnie przeciwko 

Irakowi USA straciły 3 biliony dolarów, tyle samo cały pozostały świat248. Jeśli jednak jedni 

tracą, to inni zyskują. Korzyści odniosły przede wszystkim przedsiębiorstwa, szczególnie ze 

wzrostu cen ropy”249. Odniósł się także do wydarzeń z 2001 roku: „Ataki terrorystyczne z 11 

września zmieniły zasadniczo stosunki bezpieczeństwa i konstelację polityki obronnej. Było 

jasne, że międzynarodowy terroryzm jest jednym z głównych wyzwań przyszłości. Są głosy, 

które mówią, że niebezpieczeństwo terroryzmu istniało przed 11 września. To prawda. 

Jednakże, należy przyznać, że kraje nie były świadome skali niebezpieczeństwa i nie 

wyobrażały sobie takiego terroru, jaki miał miejsce w Nowym Jorku i Waszyngtonie. 11 

września był historycznym punktem zwrotnym. Kraje musiały przeegzaminować gruntownie 

swoje przygotowanie z polityki bezpieczeństwa. I odkryły, że na to zadanie przygotowały się 

nieodpowiednio”250.   

Były niemiecki minister spraw zagranicznych Joschka Fischer wyraził opinię, że nie 

jest możliwe, aby Irańczycy zamrozili program nuklearny na czas trwania negocjacji. 

Europejskie spojrzenie na sprawę musi zawierać nową zachętę, a propozycją jest 

zaprzestanie produkcji nowych wirówek w zamian za zatrzymanie dalszych sankcji 

przeciwko Iranowi, czyli osiągnięcie elementu pośredniego251. Dodał, że Amerykanie są 

głęboko podzieleni w sprawie Iranu. Niektórzy urzędnicy są zaniepokojeni wizją wojskowego 

ataku, podczas gdy inni myślą, że jest on nieunikniony252. Fischer dodał, że zna 

Europejczyków, ale nie ma żadnego pomysłu, jak to zagadnienie będzie przyjęte wśród 

Amerykanów.  

                                                           
248 Dane do marca 2008 roku.  

249 Krammik, Ilja: Fünf Jahre US-Invasion: Erst Irak und dann Iran?, Russische Nachrichtenagentur RIA Novosti, 

20.03.2008, http://de.rian.ru 

250 Mowa senatora i kandydata na prezydenta B.Obamy, op.cit. 

251 Hersh, Seymour M.: Preparing the Battlefield. The Bush Administration Steps Up Its Secret Moves Against 

Iran, The New Yorker, 07.07.2008. 

252 Trzy osoby z naczelnego dowództwa wojskowego USA - wiceadmirał Jack Shanahan (Marynarka Stanów 

Zjednoczonych Ameryki), dr Lawrence Korb oraz były sekretarz stanu do spraw obrony i generał dywizji Robert 

G. Gard, 11 lipca 2008 roku wezwali kongres amerykański, aby zrezygnować z rezolucji 362, ponieważ prowadzi 

ona do blokady bądź użycia przemocy przeciw Iranowi i potencjalnie jest niebezpieczna. Punktem wyjścia były 

sankcje ekonomiczne nałożone na Iran, wprowadzenie których wiązało się albo z blokadą Iranu, albo z użyciem 

siły. Bez rezolucji Rady Bezpieczeństwa taki akt mógłby być odebrany jako akt wojny. Ponadto mogłoby to 

zaszkodzić amerykańskim operacjom w Iraku i Afganistanie oraz spowodować dalszy wzrost cen ropy. Zob. 

Rupp, Rainer: Potenziell gefährlich, Junge Welt, 14.07.2008. 

http://de.rian.ru/
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4.1.4. Przyjęcie Narodowej strategii bezpieczeństwa 2002 (National 
Security Strategy 2002). Doktryna obronna „uprzedzającego 
uderzenia” (doctrine of preemptive strike). 

 

Narodowa strategia bezpieczeństwa została ogłoszona 20 września 2002 roku. 

Odrzucała w istocie koncepcję odstraszania, która zdominowała politykę amerykańską 

podczas zimnej wojny, a podejmowała temat strategii wobec grup terrorystycznych i państw 

wrogich. Równocześnie miała na celu rozszerzenie pomocy na rzecz rozwoju i wolnego 

handlu, promowanie demokracji, walki z chorobami HIV/AIDS i dostosowanie amerykańskiej 

armii do wyzwań XXI wieku. We wstępie zaznaczono, że obrona Stanów Zjednoczonych jest 

pierwszą i podstawową zasadą bezpieczeństwa. Głównym zagrożeniem dla państwa są 

ugrupowania terrorystyczne oraz państwa zbójeckie. Przeciwdziałanie tym zagrożeniom 

wymaga od USA użycia każdego narzędzia, jakie znajduje się w jego arsenale, w tym także 

siły wojskowej. Pozostałe narzędzia to: poprawa systemu ochronnego kraju, działania 

prawne, wywiadowcze i utrudnianie finansowania terroryzmu. George Bush podkreślił, że 

uzyskanie broni masowego rażenia przez terrorystów i państwa zbójeckie wymaga od USA 

identyfikacji i likwidacji wszelkich zagrożeń terrorystycznych, zanim dotrą one do Stanów 

Zjednoczonych. USA powinny uczynić wszystko, aby utrzymać pozycję jedynego 

supermocarstwa, poprzez wzmocnienie potencjału wojskowego. Dokument przedstawia 

także strategię polityki współpracy z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi 

celem rozwiązywania konfliktów regionalnych, zapobiegania wojnom z wykorzystaniem broni 

masowego rażenia, wspierania i promowania nowej ery światowego wzrostu gospodarczego 

w ramach wolnego rynku i wolnego handlu, budowy infrastruktury demokratycznej. USA 

zobowiązały się również do wspierania takich organizacji jak ONZ, NATO, Światowa 

Organizacja Handlu i Organizacja Państw Amerykańskich.  

W związku ze wzrostem zagrożenia konfliktem asymetrycznym, strategia postulowała 

zmiany w narodowej doktrynie obrony. Co więcej, przewidywała nie tylko działania o 

charakterze obronnym, lecz także możliwość przeprowadzenia akcji prewencyjnej, tzw. 

„uprzedzającego uderzenia” (preemptive strike). Miały to być akcje podejmowane w obliczu 

zagrożenia bezpieczeństwa narodowego. W załączniku do strategii przedstawiono podjęte 

przez administrację prezydenta Busha, sektor prywatny oraz obywateli działania po 

zamachach wrześniowych 2001 roku. Wynikiem ich było zwiększenie obrony naziemnej i 

przestrzeni powietrznej oraz monitorowanie punktów strategicznych kraju.      

Ze względów politycznych warto wspomnieć także o Proliferation Security Initiative 

(tzw. inicjatywa krakowska - PSI), ogłoszonej przez prezydenta Busha na Wawelu 31 maja 

2003 roku, a przyjętej w Paryżu 3 sierpnia 2003 roku. Jest to globalna inicjatywa, mająca na 
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celu zatrzymywanie transportów broni masowej zagłady (WMD) oraz systemów 

przenoszenia. Strategia rozpoznaje potrzebę aktywniejszych działań przeciwko 

rozprzestrzenianiu WMD i identyfikuje obszary szczególnie nią zagrożone.   

Celem PSI było utworzenie bardziej dynamicznego, bardziej twórczego i 

proaktywnego podejścia do zapobiegania rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia. 

Działania podjęte przez PSI miały być zgodne z prawem krajowym każdego państwa doń 

należącego oraz prawem międzynarodowym. W wrześniu 2003 roku, 11 krajów (Australia, 

Francja, Hiszpania, Japonia, Holandia, Niemcy, Portugalia, Włochy, Wielka Brytania, USA i 

Polska) uzgodniło i opublikowało Statut PSI. Obecnie grono krajów należących i 

współpracujących w ramach inicjatywy liczy 94 państwa. Zbiór zasad określa dzisłania w 

celu skutecznego zapobiegania transportom i handlowi WMD. Poparcie dla PSI było 

uznaniem potrzeby stworzenia silniejszych środków do pokonania proliferacji poprzez 

współpracę z innymi krajami. Inicjatywa została pomyślnie zaadaptowana przez Radę 

Bezpieczeństwa, która wezwała wszystkie kraje do podjęcia działań, mających zapobiec 

handlowaniu bronią masowego rażenia. 

 

4.1.5. Amerykańska strategia dla Bliskiego i Środkowego Wschodu -  
14 sierpnia 2006 roku. 

 

Podczas konferencji prasowej prezydenta George’a Busha w Ministerstwie Spraw 

Zagranicznych 14 sierpnia 2006 roku po raz kolejny pojawiła się kwestia Iranu. W 

przemówieniu dotyczącym wojen w Libanie i Iraku, a także strategii amerykańskiej dla 

Bliskiego i Środkowego Wschodu, Bush akcentował, że Iran musi przestać wspierać 

terroryzm253. W strategii zaznaczono, że rezolucja Rady Bezpieczeństwa w sprawie Libanu 

była ważnym krokiem, który przyczynił się do zakończenia przemocy. Wezwała do 

wspierania sił demokratycznych celem odzyskania władzy demokratycznego rządu na całym 

terytorium Libanu. Miała także na celu zapobieżenie działaniom Hezbollahu, który 

przeprowadzał ataki terrorystyczne na ludność cywilną. Bush dodał, że odpowiedzialność za 

działania Hezbollahu ponoszą także Syria i Iran. Reżim w Iranie wspiera militarnie i 

finansowo Hezbollah, a zagraniczni sponsorzy Hezbollahu osłabiają szanse na pokój na 

Bliskim Wschodzie. Strategia ma wspierać narodziny młodych demokracji od Bagdadu do 

Bejrutu. Podczas wystąpienia inaugurującego Bush zwrócił uwagę, że niektórzy sądzą, iż to 

Stany Zjednoczone wywołały obecny brak stabilności na Bliskim Wschodzie. Zaznaczył, iż 

                                                           
253 „Also haben wir im Nahen und Mittleren Osten eine zukunftsorientierte Strategie der Freiheit eingeleitet“. 

Grundsatzerklärung von US-Präsident George W. Bush zur Außen- und Militärpolitik der USA insbesondere im 

Nahen Osten, 17.08.2006, http://www.whitehouse.gov/news/releases/2006/08/20060814-3.html 

http://www.whitehouse.gov/news/releases/2006/08/20060814-3.html
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przed atakami na World Trade Center sytuacja przedstawiała się inaczej. Historia bowiem 

pokazuje, że program wolności, postulowany przez USA, nie stworzył terrorystów i ich 

ideologii, lecz program ten może pomóc w pokonaniu ich. Bliski Wschód stoi w obliczu 

decydującego momentu w historii. Stany Zjednoczone nie kierują się w tym względzie 

żadnymi roszczeniami terytorialnymi. Chcą natomiast promować wolność na Bliskim 

Wschodzie, ponieważ od bezpieczeństwa w tym regionie zależy bezpieczeństwo Stanów 

Zjednoczonych254.          

Podobne akcenty pojawiły się w mowie prezydenta Busha 27 maja 2006 roku w 

Wojskowej Akademii West Point z okazji nadania stopni oficerskich. Bush przytoczył 

przykład Arabii Saudyjskiej, która wcześniej była krajem wspierającym terroryzm, a teraz 

wspiera walkę przeciw niemu.255 

 

4.2. Europejskie negocjacje w sprawie Iranu i ich kulminacja w 
sierpniu 2005 roku – propozycje Trojki UE porzucenia aspiracji 
nuklearnych w zamian za polityczną i ekonomiczną współpracę.  

 

W latach 80. i 90. stosunki irańsko-europejskie były bardziej intensywne niż stosunki 

irańsko-amerykańskie. Polityka europejska, w przeciwieństwie do niektórych głosów 

amerykańskich, nie wywodziła się z rewolucji lub eksplozji systemu politycznego w Iranie, 

lecz oparta była na procesie transformacji. Państwa europejskie do 1997 roku prowadziły z 

Iranem tzw. krytyczny dialog. Miał on miejsce w szczególności w stosunkach niemiecko-

irańskich i zakończył się w 1997 roku, kiedy berliński sąd okręgowy stwierdził, że 

współodpowiedzialne za zamordowanie opozycjonistów kurdyjskich w berlińskiej restauracji 

Mykonos na jesieni 1992 roku są irańskie najwyższe polityczne sfery rządowe. Nałożone w 

roku 1995 przez prezydenta Clintona sankcje na Iran umocniły jeszcze bardziej niezależną 

politykę UE w stosunku do Iranu. Na wiosnę 1998 roku rządy Francji, Wielkiej Brytanii i 

Niemiec, jako Trojka UE rozpoczęły, pod hasłem „konstruktywnego dialogu”, bezpośrednie 

rozmowy z Iranem. Punktem centralnym rozmów były nie tylko kwestie polityczne, ale 

bezpieczeństwa i przestrzegania praw człowieka.  

Wizyty prezydenta Chatamiego we Włoszech, Francji i Niemczech (lipiec 2000), jak 

również w Austrii i Grecji (obie w marcu 2002), a także rewizyty europejskich głów państw 

potwierdzają tę tendencję. Znalazła ona swe odzwierciedlenie podczas ankiety 

przeprowadzonej w Iranie we wrześniu 2002 roku, podczas której 80,9% ludności 

                                                           
254 Ibid. 

255 President Delivers Commencement Address at the United States, Academy at West Point, 27.05.2006, 

http://www.whitehouse.gov/news/releases/2006/05/20060527-1.html  
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opowiedziało się za intensyfikacją irańsko-europejskich stosunków, 71,4% odrzuciło warunek 

UE uznania Izraela przez Iran, 14,4% przyjęło go, 44,6% nie było gotowych sprostać 

wymaganiom UE dotyczącym zrezygnowania z programu broni masowego rażenia, z kolei 

za jego zrzeczeniem się opowiedziało się 41,8%256.  

Kiedy 15 sierpnia 2002 roku irańska grupa opozycyjna Mudżahedinów Narodowych 

(Volksmudschahedin) przekazała światu informację o dwóch tajnych urządzeniach 

atomowych, które mogą służyć do produkcji broni atomowej (urządzenie do wzbogacania 

uranu w Natanz i fabryka wzbogacania ciężkiej wody w Araku), wywołało to konsternację 

zachodniego świata. Urządzenia tego typu są zgodnie z układem NPT dozwolone, o ile są 

poddane kontroli MAEA. Irańskie urządzenia nie były zgłoszone, ponieważ, jak donosił 

Teheran, ich budowa nie była jeszcze ukończona.   

21 października 2002 roku Rada UE postanowiła zainicjować dialog na temat praw 

człowieka z Iranem. Ówczesny irański minister sprawiedliwości ajatollah Schahrudi 

powiedział komisarzowi UE Chrisowi Pattenowi podczas jego wizyty w lutym 2003 roku w 

Iranie, że Iran planuje znieść karę śmierci przez ukamieniowanie dla cudzołożnic257. Przed 

jego wizytą wypuszczono z więzień więźniów politycznych jako gest dobrej woli. Irański 

reżim zezwolił także delegacji ONZ ds. praw człowieka zbadać konkretne zarzuty dotyczące 

tortur i dowolnych zaaresztowań. Wydarzenia te zostały ocenione wewnątrz UE jako sukces 

podjętego dialogu. Iran i UE rozpoczęły negocjacje 12 grudnia 2002 roku na temat handlu i 

współpracy, i formalnie zostały one w lipcu 2003 roku przekazane do Rady UE. Handel 

między państwami UE i Iranem wzrósł od 1999 roku do 2001 roku z 8,6 do 13,2 miliarda 

euro. 

W związku z doniesieniami o irańskim programie atomowym, podczas obradującej w 

Salonikach w czerwcu 2003 roku Rady UE, wezwano Iran do współpracy z MAEA. 12 

września 2003 roku MAEA wystosowała pierwsze ultimatum. Żądała w nim przerwania prac 

budowlanych w Natanz. Iran poddał się żądaniom 21 października i ogłosił moratorium.  

W październiku 2003 roku ministrom spraw zagranicznych Francji, Wielkiej Brytanii i 

Niemiec udało się odbyć wspólną podróż do Teheranu, aby przekonać irański rząd do 

podpisania Protokołu dodatkowego (Additional Protocol) do umowy NPT z 16 maja 1997 

roku w celu pełnej kooperacji z Międzynarodową Organizacją Energii Atomowej (MAEA) i do 

dobrowolnego zawieszenia wzbogacania uranu. 10 listopada 2003 roku MAEA odnotowała, 

                                                           
256 Reissner, Johannes: Iran nach dem Irak-Krieg. Zwischen amerikanischem Druck und europäischer 

Annäherung, SWP-Studie, Berlin 2003.  

257 Ronnefeldt, Clemens: Krieg gegen Iran? Hintergründe und Perspektiven, 24.03.2005, 

www.versoehnungsbund.de 

http://www.versoehnungsbund.de/


ROZDZIAŁ 4 – ROLA BRONI NUKLEARNEJ W POLITYCE IRANU I JEJ SKUTKI DLA POLITYKI ŚWIATOWEJ 

110 

 

że „jest oczywiste, że Iran nie ma w wielu przypadkach dłuższego okresu czasu, aby 

wywiązać się ze swoich zobowiązań, wynikających z umowy dotyczących gwarancji w 

odniesieniu do sprawozdawczości materiałów jądrowych, ich przetwarzania i stosowania, jak 

również oświadczenia o obiektach, w których takie materiały zostały poddane obróbce i 

przechowywane”258. Na pytanie, czy Iran dysponuje ukrytą bronią jądrową, raport MAEA z 

listopada 2003 roku stwierdza, że nie ma dowodów, które wskazywałyby na nielegalną 

działalność Iranu, ale nie ma także dowodów, że program ten wykorzystywany jest jedynie w 

celach pokojowych. MAEA zadeklarowała, że Iran nie zdołał wywiązać się z zobowiązań 

„odnośnie zgłaszania materiału jądrowego, dalszego jego przetwarzania, użycia i deklaracji, 

gdzie materiał został zgromadzony i przetworzony” (Iran był zobowiązany do informowania 

MAEA o imporcie uranu z Chin, dalszym wykorzystaniu tego materiału i działań związanych 

ze wzbogacaniem uranu. Był także zobowiązany do przekazywania oświadczeń o stanie 

oddzielenia plutonu)259. W odpowiedzi na pytania MAEA Iran ostatecznie ujawnił 18-letni 

tajny program jądrowy, zaprzeczył jednak pogłoskom o jego powiązaniach z niesławną siecią 

A.K. Khana260. Irańczycy utrzymywali, że nigdy nie zamierzali nabyć broni nuklearnej, ale 

raczej przyśpieszyć cywilny program energii jądrowej261.  

Po wizycie szefa MAEA Mohameda ElBaradei 6 kwietnia 2004 roku i delegacji 

inspektorów, MAEA zajmowała się nadal irańskim programem nuklearnym262, ponieważ w 

czerwcu 2004 roku rozpoczęto budowę IR-40, 40-megawatowego reaktora na ciężką wodę  

w Araku. 18 września 2004 roku MAEA wystosowała ultimatum, w którym żądała zrzeczenia 

się przez Iran programu wzbogacania uranu oraz wszystkich związanych z tym działań 

towarzyszących. Iran przyjął to ultimatum 14 listopada i zgodził się na rozszerzenie 

moratorium. W tym samym dniu zawarto porozumienie paryskie. Główny negocjator do 

spraw broni jądrowej Iranu ogłosił dobrowolne i czasowe zawieszenie programu 

wzbogacania uranu (wzbogacenie to nie narusza NPT) oraz wdrożenie protokołu 

dodatkowego, po naciskach Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, działających w imieniu Unii 

Europejskiej. Ponadto zobowiązał się do wznowienia negocjacji TCA (umowy o handlu i 

współpracy). Miał to być krok do budowy zaufania i dalszego kontynuowania negocjacji z 

                                                           
258 Implementation of the NPT Safeguards Agreement in the Islamic Republic of Iran, IAEA, 10.11.2003, 

GOV/2003/75, www.iaea.org/Publications/Documents/.../2003/gov2003-75.pdf 

259 Implementation of the NPT Safeguards Agreement In the Islamic Republic of Iran, IAEA, 06.06.2003, 

GOV/2003/40, http://www.iaea.org/Publications/Documents/Board/2003/gov2003-40.pdf. 

260 Por. Preez, Jean du; Nakamura, Maya: Iran and the IAEA: A Troubling Past with a Hopeful Future?, NTI Issue 

Brief, Grudzień 2003, http://www.nti.org/e_research/e3_35.html. Zob. także Chubin, Shahram: Iran’s Nuclear 

Ambitions (Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace, 2006) 

261 Zob. Implentation of…, GOV/2003/40, op.cit. 

262 Ibid. 

http://www.iaea.org/Publications/Documents/Board/2003/gov2003-40.pdf
http://www.nti.org/e_research/e3_35.html
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Trojką UE. Dziesięć dni później, 24 listopada, Iran starał się o zmianę warunków umowy z 

UE i wyłączenia z niej kilku urządzeń, które miały być przeznaczone do prac badawczych. 

Wniosek ten został odrzucony. Według  Hosseina Mousaviana, rzecznika irańskiego 

jądrowego zespołu negocjacyjnego w latach 2003-2005, Irańczycy dali przez to jasno do 

zrozumienia, że nie będą rozpatrywać trwałego zaprzestania wzbogacania uranu. 

Przedstawiciele UE natomiast chcieli uzyskać pewność, że irański program jądrowy nie 

zostanie przeformułowany do celów wojskowych263. 

13 grudnia 2004 roku rozpoczęły się rozmowy Iranu z Trojką UE na temat 

całkowitego i stałego zawieszenia wzbogacania uranu w zamian za korzyści ekonomiczne. 

Jednocześnie po szczycie UE-USA w Brukseli w lutym 2005 roku zawarte zostało 

porozumienie, na mocy którego Trojka UE miała poprzeć amerykańskie żądanie skierowania 

kwestii irańskiego programu nuklearnego do RB ONZ, jeżeli Teheran wznowi proces 

wzbogacania uranu, a tym samym europejska misja dyplomatyczna zakończy się fiaskiem. Z 

kolei Waszyngton zobowiązał się do praktycznego wsparcia unijnych negocjacji (zgoda na 

rozpoczęcie przez Iran rozmów dotyczących akcesji do WTO i pozwolenie na zakup części 

do samolotów pasażerskich). Różnice stanowisk w rozmowach zaznaczały się jednak coraz 

wyraźniej264. 

W lutym 2005 roku Iran domagał się wznowienia rozmów z Wielką Brytanią, Francją i 

Niemcami. Rozmowy te przyniosły niewielki postęp ze względu na rozbieżność stanowisk265. 

Podczas czerwcowego posiedzenia MAEA domagała się od przedstawicieli UE, aby kwestię 

Iranu zgłosić do Rady Bezpieczeństwa ONZ. Po wyborze na prezydenta Ahmadinedżada (17 

czerwca) Iran usunął plomby z urządzeń wzbogacania uranu w Isfahan, co urzędnicy 

brytyjscy nazwali „naruszeniem porozumienia paryskiego”, choć UE również je naruszyła, 

żądając od Iranu wstrzymania programu wzbogacania uranu266. Kilka dni później Trojka UE 

zaoferowała Iranowi pakiet korzyści politycznych, handlowych i strategicznych (dostawy 

materiałów jądrowych i zapewnienie o nieagresji ze strony UE, ale nie USA) w zamian za 

zaprzestanie prób wzbogacania uranu. Mohammad Saeedi, zastępca szefa Irańskiej 

Organizacji Energii Atomowej, odrzucił jednak tę ofertę nazywając ją „obraźliwą i 

poniżającą”. Rzeczywiste wznowienie irańskiego programu zbiegło się z wyborem na 

                                                           
263 Mousavian, Seyyed Hossein: Iran And the West: The Path to Nuclear Deadlock, Global Dialogue, 

Winter/Spring 2006, http://www.comw.org/pda/fulltext/06mousavian.pdf 

264 Ćwioro, Barbara: Międzynarodowe wysiłki na rzecz powstrzymania irańskiego program nuklearnego, MSZ, 

http://www.bbn.gov.pl/download.php?s=1&id=2526. 

265 Langenbach, Anna: EU3-Iranian Negotiations: A New Approach, July 2005, 

http://www.wagingpeace.org/articles/2005/07/00_langenbach_eu3-iran-approach.htm. 

266 Ryan, Rosalind: Iran Resumes Uranium Enrichment, Environment, guardian.co.uk, 26.10.2008. 
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prezydenta Ahmadinedżada oraz mianowania Ali Laridżaniego na stanowisko głównego 

irańskiego negocjatora do spraw broni jądrowej267.  

5 sierpnia 2005 roku Trojka UE przekazała Iranowi kolejną propozycję obietnicy 

ekonomicznej i politycznej współpracy, jeżeli Teheran zarzuci niepokojącą działalność 

jądrową268. Jednakże motywacje zawarte w „europejskiej paczce”, bez podobnego 

zaangażowania ze strony USA, okazały się niewystarczające dla Irańczyków. Dojście do 

władzy bardziej radykalnego od swych poprzedników prezydenta Mahmouda 

Ahmadinedżada także nie pomogło rozwiązaniu spraw269. Iran wypowiedział moratorium w 

sprawie uranu 8 sierpnia. UE natychmiast przerwała negocjacje. MAEA przyjęła rezolucję 

uznającą, że Iran nie stosuje się do zaleceń wynikających z Układu o nierozprzestrzenianiu 

broni jądrowej i że zaniechania te są podstawą skierowania sprawy do kompetencji Rady 

Bezpieczeństwa ONZ270. 

Propozycje z 2005 roku kładły nacisk na obszerne regionalne podejście do kwestii 

bezpieczeństwa, uwzględniające szacunek dla suwerenności i bezpieczeństwa narodowego, 

a także technicznej i ekonomicznej współpracy między UE a Iranem. Badacze zjawiska 

wskazują jednak, że zrzeczenie się programu wzbogacania uranu przez Iran byłoby bardziej 

prawdopodobne, jeżeli USA przystąpiłyby wraz z UE do dyplomatycznych negocjacji, 

ponieważ wspólnie mogłyby zaproponować Iranowi gwarancje bezpieczeństwa i zniesienie 

embarga, a mullahowie są zainteresowani przełamaniem izolacji kraju i poprawą sytuacji 

gospodarczej w Iranie, jak także przyjęciem Iranu do WTO.  

„Im mocniej USA są zaangażowane politycznie i dyplomatycznie, tym większe są 

nasze widoki na sukces” - mówił niemiecki minister spraw zagranicznych Joschka Fischer, 

dodając: „Istnieje realna szansa, aby rozwiązać konflikt na drodze negocjacji”.271 Wiele osób 

pokładało także nadzieję w wyborach prezydenckich w 2005 roku, nie ukrywając, że Akbar 

                                                           
267 Middle East, Iran Restarts Nuclear Programme, BBC News, 08.08.2005. 

268 Zob. tekst propozycji http://www.basicint.org/countries/iran/IranIAEA20050808.pdf. Paul Ingram 

scharakteryzował ofertę jako „niewyraźną w motywacjach i ciężką w żądaniach”, ponieważ zawierała mało 

konkretnych ofert. Zob. Ingram, Paul: Preliminary analysis of E3/EU proposal to Iran, BASIC Notes (11.08.2005), 

http://www.basicint.org/pubs/Notes/BN050811-IranEU.htm. 

269 Horovitz, Liviu; Peranteau, David: Iran and the IAEA: The Road to “Gridlock” and an Uncertain Path Forward, 

14.10.2008, http://cns.miis.edu/stories/081014_iran_iaea.htm 

270 Mimo, iż prace MAEA toczyły się dalej, w sierpniu 2005 roku grupa amerykańskich ekspertów rządowych oraz 

międzynarodowych naukowców stwierdziła, że ślady uranu na bombie znalezionej w Iranie pochodzą z Pakistanu 

i nie są dowodem nielegalnego programu atomowego. We wrześniu 2005 roku dyrektor generalny MAEA 

Mohammed ElBaradei stwierdził, że ślady te pochodziły z importowanych części składowych wirówek, uznając 

tym samym roszczenia Iranu, że były one spowodowane zanieczyszczeniem.  

271 Grobe, Karl: Politischer Erdrutsch in Iran, Frankfurter Rundschau, 27.06.2005.  

http://www.basicint.org/countries/iran/IranIAEA20050808.pdf
http://www.basicint.org/pubs/Notes/BN050811-IranEU.htm
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Haszemi-Rafsanjani, zwolennik pragmatyzmu w polityce zagranicznej i jej umiarkowanej linii, 

będzie godnym następcą Chatamiego.  

Niektórzy badacze podkreślali, że pierwszym krokiem dla cywilnego, 

dyplomatycznego rozwiązania kłótni wokół irańskiego programu atomowego miało być 

uznanie atomowej równowagi w regionie Bliskiego i Środkowego Wschodu przez USA i UE, 

a celem stworzenie strefy wolnej od broni ABC od Izraela do Indii. Zamysły takie nigdy 

jednak nie były brane na poważnie272. 

 

4.2.1. Plan działania partnerstwa przeciw terroryzmowi, przyjęty 
podczas szczytu praskiego na posiedzeniu w Pradze, 22 listopada 
2002 roku. 

 

Podczas praskiego szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego w listopadzie 2002 roku, 

państwa członkowskie wyszły poza koncepcję stosowania TMD (systemy obrony rakietowej) 

do ochrony rozmieszczonych sił i postanowiły „zbadać opcje dotyczące ochrony terytorium, 

sił i zbiorowisk ludności w państwach Sojuszu przed całym spectrum zagrożeń związanych z 

bronią rakietową.” Przyjęty 22 listopada 2002 roku Plan działań partnerstwa przeciw 

terroryzmowi zakładał m.in. polityczne konsultacje i wymianę informacji, współpracę 

naukową w celu identyfikacji nowych wyzwań i zagrożeń oraz stworzenie planu działań w 

nagłych wypadkach.  

W Deklaracji szczytu praskiego, przyjętej przez szefów państw i rządów, 21 listopada 

2002 roku w Pradze czytamy o poparciu przyjętej koncepcji wojskowej obrony przed 

terroryzmem: „Koncepcja jest elementem pakietu środków, mających na celu umocnienie 

zdolności NATO w dziedzinie walki z międzynarodowym terroryzmem, co obejmuje również 

wymianę informacji oraz tworzenie wspólnych planów reagowania kryzysowego. Terroryzm, 

który kategorycznie odrzucamy i potępiamy we wszelkich jego formach, jest źródłem 

poważnego i rosnącego zagrożenia dla ludności, terytorium i żołnierzy Sojuszu oraz dla 

bezpieczeństwa międzynarodowego. Jesteśmy zdecydowani walczyć z terroryzmem tak 

długo, jak to będzie konieczne. Aby skutecznie zwalczać terroryzm, musimy podjąć działania 

na wielu płaszczyznach. Współpracując z naszymi partnerami, zobowiązujemy się 

                                                           
272 Volker Perthes twierdził, że godne uwagi byłyby okrągłe stoły: dot. gospodarczej współpracy, współpracy w 

przypadku katastrof (ratunek w przypadku niebezpieczeństwa na morzu, ostrzeżenie wczesne przy awariach 

ropnych), do koordynacji środków zwalczania przestępczości zorganizowanej (szczególnie przemytu narkotyków) 

i przede wszystkim dot. dyskusji na temat zwalczania terroryzmu. Z takich forów z czasem mógłby powstać 

mechanizm regionalnej współpracy. Zob. Volker Perthes, Bewegung im Mittleren Osten, SWP-Studie, Berlin, 

2004. 
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wprowadzić w życie plan działań w zakresie planowania obrony cywilnej w sytuacjach 

zagrożeń nadzwyczajnych (CEP), w celu poprawy stanu gotowości obrony cywilnej w 

przypadku ataków wymierzonych w ludność cywilną z użyciem środków chemicznych, 

biologicznych lub radiologicznych (CBR). Będziemy zwiększać naszą zdolność do 

zapewnienia wsparcia, jeśli tylko będzie ono potrzebne, w celu udzielenia pomocy władzom 

państwowym z zamiarem rozwiązania problemów powstałych na skutek ataków 

terrorystycznych, także z użyciem CBR, wymierzonych przeciwko infrastrukturze krytycznej, 

jak przewidziano w Planie działań CEP. Potwierdzamy, że rozbrojenie, kontrola zbrojeń oraz 

nieproliferacja w zasadniczy sposób przyczyniają się do zapobiegania rozpowszechnianiu i 

użyciu broni masowej zagłady (WMD) oraz środków jej przenoszenia. Podkreślamy 

znaczenie przestrzegania i umacniania istniejących wielostronnych reżimów nieproliferacji i 

kontroli eksportu oraz międzynarodowej kontroli zbrojeń i porozumień rozbrojeniowych”.273 

 

4.2.2. Rola Niemiec w europejskich negocjacjach w sprawie Iranu. 

 

Ważną rolę wśród państw europejskich, prowadzących negocjacje z Iranem, 

odgrywały Niemcy. Stosunki między obydwoma państwami uległy polepszeniu w roku 2000 

(po ich pogorszeniu w 1997 roku, w związku z ogłoszeniem wyroku we wspomnianym 

procesie Mykonos), kiedy to prezydent Chatami złożył wizytę w Niemczech. W 2003 roku 

wizyty w Iranie złożyli Komitet Praw Człowieka niemieckiego Bundestagu, Komitet Spraw 

Zagranicznych i były prezydent Niemiec Richard von Weizsäcker. Podczas wizyt ministra 

spraw zagranicznych Joschki Fischera w Teheranie, w październiku 2003 roku i irańskiego 

ministra spraw zagranicznych Kamala Charazziego w Berlinie w maju 2004 roku, 

dyskutowano o irańskim programie nuklearnym i położeniu Iranu w rejonie Środkowego 

Wschodu.  

Niemcy zajmują specjalne miejsce, zarówno w gospodarczym zasięgu UE, jak także 

światowym, co nie pozostaje bez wpływu na stosunki z Iranem. Już od lat Iran do żadnego 

kraju nie eksportuje tyle produktów nie-ropnych co do Niemiec (ok. 10% całego eksportu). 

Wartość tego eksportu w 2001 roku wyniosła 1,9 mld euro, w 2002 roku 2,2 mld euro, a w 

2003 roku 2,6 mld euro. Eksport z Niemiec do Iranu wzrósł z 2,7 mld euro w 2003 roku do 3 

mld euro w roku 2004. Około 5000 niemieckich przedsiębiorstw utrzymuje współpracę 

handlową z Iranem, ok. 2000 z nich posiada własne biura w Iranie274. 

                                                           
273 Deklaracja Szczytu Praskiego, op.cit. 

274 W 2003 roku Pentagon zagroził przedsiębiorstwu ThyssenKrupp, że zostanie on wpisany na „czarną listę” z 

powodu dużego pakietu akcji znajdującego się w posiadaniu irańskim. Aby uniknąć tych ograniczeń, 
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Także w zakresie kulturalnym Niemcy pełnią specjalną rolę w Iranie. W Teheranie 

znajduje się Niemiecki Instytut Archeologiczny, niemiecka szkoła przy Ambasadzie Republiki 

Federalnej Niemiec oraz Niemiecki Instytut Językowy. Ewangelicka gmina kościelna w 

Teheranie jest prowadzona przez niemieckiego proboszcza. Na festiwalu kulturowym Fadjr w 

2004 roku ze strony niemieckiej brał udział teatr Mülheim. Na Teherańskich 

Międzynarodowych Targach Książki w 2003 roku stoisko z literaturą niemiecką miało dużą 

klientelę. Rok później na tych samych targach Niemcy po raz kolejny prezentowały swój 

dorobek. Na jesieni 2003 roku z powodzeniem zorganizowano niemiecko-francuski tydzień 

kultury w Esfahan. Występowali m.in. teatr Marienbad oraz grupa muzyczna FisFüz. W maju 

2004 roku w teherańskim muzeum odbyła się wystawa sztuki współczesnej Gerharda 

Richtera. Rozwinęła się także współpraca pomiędzy miastami partnerskimi, np. pomiędzy 

Esfahan i Freiburgiem. 

Punktem ciężkości niemiecko-irańskich stosunków jest także wymiana naukowa. Od 

lat irańscy naukowcy zatrudniani są w niemieckich szkołach wyższych. Kamieniem milowym 

było podpisanie w 2003 roku umowy partnerstwa między Szkołą Wyższą w Aachen i 

Uniwersytetem Sharif w Teheranie w celu stworzenia niemieckiego studium w Teheranie. We 

wrześniu 2003 roku odbyło się pierwsze sympozjum studenckie irańsko-niemieckie z 

inicjatywy uniwersytetów w Kassel, Marburg i Göttingen, przy udziale związkowego 

Ministerstwa Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz DAAD. Spotkanie rewanżujące 

odbyło się w kwietniu 2004 roku w Esfahan.  

Irańsko - niemiecki dialog mediacyjny, w którym brali udział przedstawiciele rządu i 

państwowych instytucji, jak także mediów, rozpoczął się na spotkaniu w Teheranie w 2002 

roku i był kontynuowany w grudniu 2003 roku w Berlinie. Homaira Moshirzadeh, profesor 

stosunków międzynarodowych na uniwersytecie w Teheranie wyjaśnił, że „wspólna 

podstawa wartości może powstać tylko w jakimś równouprawnionym i pozbawionym 

przemocy dialogu między kulturami, w którym wszystkie strony otwarte są na argumenty 

innych”275. 

Bardzo dużo o prawach człowieka oraz wewnętrznych procesach społecznych mówiła 

irańska laureatka pokojowej Nagrody Nobla Schirin Ebadi, która wielokrotnie otrzymywała 

zaproszenia do Niemiec  i innych krajów. Wart wspomnienia jest także uczący w Niemczech 

politolog irańskiego pochodzenia Mohssen Massarrat. Niemiecki Instytut Orientalny w 

                                                                                                                                                                                     

przedsiębiorstwo z Düsseldorfu odkupiło akcje w maju 2003 roku za ponad 400 mln euro (trzykrotność 

ówczesnego kursu).    

275 Weihe, Thomas: Iran: Der Atomkonflikt ist nur die Spitze des Eisbergs, in: Internationale Politik, 11-12/2004. 

Zob. także: www.bergedorfer-gespraechskreis.de  
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Hamburgu pod przewodnictwem profesora Udo Steinbacha ma bardzo dobre kontakty z 

Iranem i regularnie publikuje aktualne wiadomości o sytuacji w Iranie.  

Warto wspomnieć także o innym aspekcie niemieckich wpływów na Bliskim i 

Środkowym Wschodzie. Niektórzy podkreślają, że zamiast organizować konferencje o 

współpracy i bezpieczeństwie na Bliskim i Środkowym Wschodzie, który w związku z 

amerykańską wojną w Afganistanie i Iraku oraz naciskami na Syrię i Iran stoi przed kolejną 

rundą zbrojeń, rząd federalny eksportuje broń w rejon kryzysu: Zjednoczone Emiraty 

Arabskie otrzymały z Niemiec 32 czołgi. Specjalizująca się w technice pomiarowej i 

urządzeniach radiowych firma Rohde Und Schwarz z Monachium ma unowocześnić system 

komunikacyjny sił zbrojnych UAE, zgodnie z wymogami techniki wojennej. Rheinmetall 

Borsig (Düsseldorf) dostarcza marynarce Emiratów nowy system MASS do obrony 

rakietowej. Kuwejt, Oman i Bahrajn są zainteresowane nabyciem czołgów i nowego 

niemieckiego wynalazku „GTK Boxer”, kołowego transportera opancerzonego. Oman 

chciałby pójść dalej i zakupić za prawie miliard euro europejskie śmigłowce szturmowe, 

Kuwejt interesuje się niemieckimi ścigaczami i haubicami, a Arabia Saudyjska czołgami 

leopard i korwetami. Stocznia Lürssen w Bremen otrzymała od Jemenu dopłatę do dziesięciu 

łodzi patrolowych (100 milionów euro). Przedstawiciele Siemensa i EADS podróżowali w 

marcu 2005 roku z niemieckim kanclerzem federalnym przez rejon Zatoki, oferując system 

kontroli granic276. Na dostawy łodzi podwodnych klasy delfin czeka jeszcze Izrael, już 

dostarczone łodzie podobno zostały uzbrojone w broń atomową. Frankfurter Allgemeine 

Zeitung pisał 5 marca 2005 roku: „Zieloni przypominają chętnie o tym, że Niemcy prowadzą 

restrykcyjną politykę eksportową. Poziom eksportu zbrojeniowego rośnie i rósł od czasu 

zmiany rządu w 1998 roku (…) Schröder chce uniknąć wrażenia, że podróżuje na Bliski 

Wschód jako handlarz bronią”.   

 

4.3. Przejęcie rozmów przez Radę Bezpieczeństwa ONZ. 

 

Ku zaskoczeniu negocjatorów, Iran nie odpowiadał na propozycje EU Trojki, a 

zamiast tego w sierpniu 2005 roku zawiadomił, że zamierza wznowić wzbogacanie uranu. 

Ciśnienie, jakie wywierały USA, istnienie kilku poważnych, a bez odpowiedzi pozostawionych 

pytań o jądrową przeszłość Iranu i nagły koniec negocjacji nie pozostawiły MAEA wielkiego 

wyboru. Już we wrześniu 2005 roku Rada Gubernatorów MAEA zarzucała Iranowi 

niedotrzymanie umów i działania niezgodne ze statutem. Nie zdecydowała się jednak 

                                                           
276 Ronnefeldt, Clemens: Krieg gegen Iran? Hintergründe und Perspektiven, 24.03.2005, https://www.uni-

kassel.de/fb5/frieden/regionen/Iran/ronnefeldt.html.  
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jeszcze na przekazanie sprawy do Rady Bezpieczeństwa ONZ. W listopadzie 2005 roku 

rozpoczęły się w Moskwie negocjacje na temat rosyjsko-irańskiego joint venture, zgodnie z 

którym uran miałby być wzbogacany w Rosji. Rozmowy jednak pozostały bez wyniku.  

W roku 2006 trwał okres intensywnych dyplomatycznych działań, które z jednej strony 

miały na celu wstrzymanie rozwoju irańskiego programu, a z drugiej przekazanie sprawy 

Radzie Bezpieczeństwa ONZ. 10 stycznia 2006 roku Iran podjął prace przygotowawcze do 

wzbogacania uranu w Natanz, kładąc kres dwuletniemu okresowi zamrożenia działań 

związanych ze wzbogacaniem uranu. Wobec tego 4 lutego 2006 roku spośród 35 państw 

Rady Gubernatorów MAEA 27 członków zagłosowało za przekazaniem sprawy irańskiego 

programu nukleranego pod obrady Rady Bezpieczeństwa ONZ. Głównymi inicjatorami były 

Wielka Brytania, Francja i Niemcy, przy wsparciu USA. Dwóch stałych członków Rady, Rosja 

i Chiny, zgodziły się na odesłanie raportu, jedynie pod warunkiem, że RB ONZ nie podejmie 

żadnych działań przed marcem. Trzech członków głosowało przeciwko, były to Wenezuela, 

Syria i Kuba277. Pięciu członków wstrzymało się: Algieria, Białoruś, Indonezja, Libia i RPA. W 

odpowiedzi na ten krok 6 lutego 2006 roku, Iran zawiesił dobrowolne wykonanie Protokołu 

dodatkowego (AP) do układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (który został podpisany, 

ale jeszcze niezatwierdzony) i wszystkie inne dobrowolne i niewiążące prawnie kwestie 

współpracy z MAEA278. Tymczasem dyrektor generalny MAEA Mohammed ElBaradei w 

lutym 2006 roku złożył Iranowi ofertę, na mocy której  Iran zrezygnuje ze wzbogacania na 

skalę przemysłową, ograniczając program do małych instalacji pilotażowych i wyrazi zgodę 

na import paliwa jądrowego z Rosji. Irańczycy oświadczyli, że są gotowi  rozważyć 

rozwiązanie kompromisowe, jednak nie są skłonni do rezygnacji z prawa do wzbogacania 

uranu. W marcu 2006 roku administracja Busha dała jasno do zrozumienia, że nie 

zaakceptuje żadnych programów wzbogacających w Iranie.  

11 kwietnia 2006 roku, Ahamdinedżad oświadczył, że Iran z powodzeniem wzbogacił 

uran. W telewizyjnym wystąpieniu powiedział, że „Iran dołączył do grupy tych krajów, które 

posiadają technologię jądrową. Udało się wzbogacić uran do poziomu 3,5% przy 

zastosowaniu ponad stu wirówek”279. Jak podała irańska agencja informacyjna IRNA, 

wiceminister spraw zagranicznych Iranu Ali-Reza Szeik Attar poinformował, że w ośrodku 

nuklearnym w Natanz pracują już niemal cztery tysiące wirówek służących do wzbogacania 

                                                           
277 Implementation of the NPT Safeguards Agreement in the Islamic Republic of Iran, IAEA, 02.04.2006, 

GOV/2006/14, www.iaea.org/Publications/Documents/Board/.../gov2006-14.pdf   

278Implementation of the NPT Safeguards Agreement in the Islamic Republic of Iran, 27.02.2006, GOV/2006/15, 

www.iaea.org/Publications/Documents/Board/.../gov2006-15.pdf 

279 Rudolf, Peter: Die Iran-Politik der Bush-Administration. Konfrontative Eindämmung und ihre Konsequenzen, 

SWP-Aktuell 2007, April 2007, http://www.swp-berlin.org 

http://www.swp-berlin.org/
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uranu280. W wywiadzie dla irańskiej telewizji dodał, że w Natanz montowane są kolejne trzy 

tysiące wirówek281. W kwietniu 2006 roku prezydent Mahmoud Ahmedinedżad obiecał 

zainstalowanie następnych sześciu tysięcy w ciągu najbliższego roku. Irańscy urzędnicy 

potwierdzili w lutym, że choć koniem pociągowym programu wzbogacania uranu jest wirówka 

P-1, zaczęli używać wirówki IR-2, która może wzbogacać uran dwa do trzech razy 

szybciej282. Dość powiedzieć, że suma 3000 wirówek jest zwykle przyjętą liczbą dla 

jądrowego programu wzbogacenia, który jest po doświadczalnej fazie i może zostać użyty 

jako platforma dla w pełni przemysłowego programu, zdolnego do wyprodukowania 

wystarczającej ilości wzbogaconego materiału do produkcji broni nuklearnej.  

13 kwietnia 2006 roku sekretarz stanu USA Condoleezza Rice powiedziała, że Rada 

Bezpieczeństwa musi rozważyć „mocne kroki”, aby skłonić Teheran do zmiany kursu w 

atomowych ambicjach prezydenta Ahmadinedżada. Prezydent Iranu oświadcza na to: „Nie 

będziemy rozmawiać z nikim o prawie narodu irańskiego do wzbogacania uranu”283. 

14 kwietnia 2006 roku Instytut Nauki i Międzynarodowego Bezpieczeństwa (Institute 

for Science and International Security ISIS) opublikował serię zdjęć satelitarnych urządzeń w 

Natanz i Esfhan. Na zdjęciach (niektóre datowane na rok 2002) widać wejście do tunelu w 

Esfhan i nową konstrukcję w Natanz (miejsce wzbogacaniu uranu). Ponadto, zdjęcia 

pokazywały podziemne urządzenia. Obydwa miejsca stały się od razu przedmiotem 

zainteresowania inspektorów MAEA. Rząd USA wystąpił z propozycją bezpośrednich 

negocjacji w maju 2006 roku z warunkiem wstępnym zawieszenia wzbogacania uranu. Iran 

jednak odmówił, przyspieszając badania jądrowe i program wzbogacania uranu.  

5 czerwca 2006 roku podczas wizyty szefa unijnej dyplomacji Javiera Solany UE 

przekazuje Iranowi, także w imieniu Chin, Rosji i USA, nowy pakiet ofert. Zawiera on dostęp 

do lekkowodnych reaktorów (na potrzeby cywilnej energetyki), możliwość zakupu nowych 

samolotów pasażerskich, i poparcie starań o członkostwo w WTO. USA ze swej strony 

zapowiedziały zniesienie części sankcji gospodarczych i podjęcie bezpośrednich rozmów z 

Iranem. Brak odzewu ze strony Iranu był bezpośrednią przyczyną przyjęcia pierwszej 

rezolucji. 

 

 

                                                           
280 Wirówki wykorzystywane są do rozdzielania atomów uranu, tak by uzyskać na tyle wzbogacony uran, by mógł 

zostać on wykorzystany do produkcji broni nuklearnej w procesie łańcuchowej reakcji rozszczepiania jąder 

ciężkich pierwiastka. Wzbogacenie uranu do niskiego poziomu służy wyprodukowaniu paliwa jądrowego.  

281 Rudolf, Peter: Die Iran-Politik…, op.cit.  

282 Reynolds, Paul: Long summer of confrontation with Iran, BBC News, 09.05.2006. 

283 Rudolf, Peter: Die Iran-Politik…, op.cit.  
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4.3.1. Przyjęcie rezolucji 1696 (2006). 

 

Pod koniec lipca 2006 roku Rada Bezpieczeństwa ONZ uzgodniła pierwszą rezolucję, 

która była najłagodniejsza w swej wymowie. Rezolucja została przyjęta na 5500 posiedzeniu 

RB ONZ, przy głosowaniu 14-1 (Katar). Przedstawiciel Kataru oświadczył, że głosował 

przeciwko rezolucji, ponieważ jest to region „zapalny” i mimo, że jego kraj całkowicie dąży do 

nierozprzestrzeniania broni atomowej na Bliskim Wschodzie, nie poparł rezolucji284. Zgodnie 

ze stanowiskiem USA, Iran przeciwstawił się społeczności międzynarodowej poprzez dalsze 

prace nad programem jądrowym. Przedstawiciel Iranu zapewnił, że irański program atomowy 

ma charakter pokojowy i nie stwarza żadnego zagrożenia dla międzynarodowego pokoju i 

bezpieczeństwa, a tym samym rozwiązywanie tej kwestii przez RB ONZ jest nieuzasadnione 

i pozbawione jakiejkolwiek podstawy prawnej lub użyteczności praktycznej, nie odzwierciedla 

opinii społeczności międzynarodowej i zdecydowanej opinii państw członkowskich285. Dodał, 

że przyjęcie przez RB rezolucji jest naruszeniem prawa międzynarodowego o 

nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (NPT) i rezolucji MAEA, a jedynym powodem przyjęcia 

jej jest decyzja Iranu o wznowieniu niezbywalnego prawa do technologii nuklearnej dla celów 

pokojowych po ponad 2 latach286. W preambule rezolucji powołano się na szereg rezolucji 

MAEA: GOV/2006/14, GOV/2006/27, GOV/2006/38, z których wynika, że Agencja po ponad 

trzech latach działalności nie ma jasności co do irańskiego programu nuklearnego, że są 

wątpliwości co do istnienia materiałów jądrowych w Iranie i niezgłoszonej działalności, a w 

raporcie z dnia 8 czerwca 2006 roku (GOV/2006/38) podkreśla się, że Iran nie podjął kroków 

wymaganych przez Radę Gubernatorów MAEA, które są niezbędne do budowy zaufania, w 

szczególności w kontekście ogłoszenia decyzji o dalszym zawieszeniu współpracy z 

MAEA287. 15-osobowe ciało wezwało Iran do bezzwłocznego podjęcia czynności 

wymaganych przez Radę Gubernatorów MAEA w rezolucji GOV/2006/14. „RB ONZ poparła 

propozycje Chin, Francji, Niemiec, Rosji, Wielkiej Brytanii i USA, przy wsparciu wysokiego 

przedstawiciela Unii Europejskiej dla długoterminowego rozwiązania kompleksowego, które 

pozwoliłoby na rozwój stosunków z Iranem, opartych na wzajemnym szacunku i utworzeniu 

międzynarodowego zaufania dla wyłącznie pokojowego charakteru irańskiego programu 

jądrowego”288. W rezolucji 1696 z 31 lipca 2006 roku Rada Bezpieczeństwa ONZ domagała 

się wstrzymania wszelkich prac związanych ze wzbogacaniem uranu do dnia 31 sierpnia, 
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285 Ibid. 

286 Ibid. 

287 Ibid. 

288 Ibid. 



ROZDZIAŁ 4 – ROLA BRONI NUKLEARNEJ W POLITYCE IRANU I JEJ SKUTKI DLA POLITYKI ŚWIATOWEJ 

120 

 

podjęcia rozmów w tej sprawie oraz współpracy z MAEA289. Iran otrzymał jeden miesiąc, aby 

dostosować się do wymagań rezolucji, w przeciwnym razie zostaną nałożone na niego 

sankcje dyplomatyczne i gospodarcze. Rosyjska propozycja (6 marca 2006 roku) dotycząca 

założenia przedsiębiorstwa joint-venture do wzbogacania uranu w Rosji była nadal aktualna, 

a Rosjanie wychodzili z założenia, że oferta ta powinna wiązać się z innymi środkami 

towarzyszącymi, wśród których wskazywali na powrót do rozmów w kwestii przyjęcia 

Protokołu dodatkowego.  

30 sierpnia 2006 roku Gholam-Ali Haddad-Adel, spiker irańskiego parlamentu 

oświadczył, że Iran ma prawo do rozwijania pokojowego programu atomowego i wszystkie 

osoby decyzyjne w państwie zgadzają się z tym: „Iran otworzył drzwi do negocjacji z 

Europejczykami i ma nadzieję, że spotkają się przy jednym stole.”   

 

4.3.2. Rezolucja 1737 (2006). 

 

Iran nie podporządkował się żądaniom rezolucji 1696. Wobec tego RB ONZ uchwaliła 

rezolucję 1737 23 grudnia 2006 roku. Przy jednogłośnym przyjęciu rezolucji na podstawie 

artykułu 41 rozdziału VII Karty, Rada zdecydowała, że Iran powinien bezzwłocznie zawiesić 

wszystkie prace związane ze wzbogacaniem i ponownym przetwarzaniem uranu, w tym 

badania i rozwój oraz wszystkie projekty związane z wodą ciężką, w tym budowę reaktora 

badawczego moderowanego ciężką wodą. Postępy w pracach nad zaprzestaniem rozwoju 

programu miały być weryfikowane przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej. RB 

ONZ zadecydowała, że wszystkie państwa powinny zapobiegać dostarczaniu, sprzedaży lub 

przekazywaniu, do wykorzystania przez lub na rzecz Iranu, sprzętu i technologii, jeżeli 

miałoby się to przyczynić do wzbogacania i ponownego przetwarzania uranu, działań 

związanych z ciężką wodą bądź rozwojem systemu przenoszenia broni jądrowej. Sankcje 

dotyczyły transferu technologii nuklearnej i balistycznej i zamrożenia aktywów 12 osób i 10 

instytucji związanych z irańskim programem nuklearnym. Były lżejsze niż zakładały to Stany 

Zjednoczone, które zapowiedziały, że uznają rezolucję za pierwszy krok, po którym muszą 

nastąpić kolejne, jeśli Iran nie zmieni swojego stanowisko w ciągu 60 dni. Jeżeli Iran przyjmie 

te warunki, Rada Bezpieczeństwa zakończy swoje prace, jeśli nie, będzie podejmować 

dalsze i dodatkowe decyzje. Dyrektor MAEA został zobowiązany do przedstawienia 

sprawozdania odnośnie wypełniania żądań przez Iran w terminie 60 dni. Ustanowiono także 

nowy komitet składający się ze wszystkich członków Rady, który miał monitorować 

wdrażanie rezolucji i określać ewentualne dalsze instytucje i osoby, co do których należy 
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zastosować sankcje. Rezolucja wymieniała także podmioty oraz osoby zaangażowane w 

program nuklearny i balistyczny, objęte sankcjami.  

Przedstawiciel Federacji Rosyjskiej zapewnił, że jest przekonany, że rozwiązanie 

spornej kwestii można znaleźć jedynie w sferze politycznej i dyplomatycznej i w tym 

kontekście należy podjąć środki, zgodnie z art. 41 rozdziału VII Karty NZ. Przedstawiciel 

Chin zapewnił, że rezolucja ma być środkiem do nakłonienia Iranu, aby powrócił do 

negocjacji, a zawarte w niej warunki mają pobudzić nową serię zabiegów dyplomatycznych. 

Przedstawiciel Iranu natomiast stwierdził, że jest to „smutny” dzień dla nierozprzestrzeniania, 

bowiem zostały nałożone sankcje na kraj, będący sygnatariuszem traktatu o nieproliferacji 

broni jądrowej290.   

Podczas 43 Monachijskiej Konferencji na temat Polityki Bezpieczeństwa (11 luty 2007 

roku) główny negocjator Iranu Laridżani podkreślił, że Iran jest gotowy, aby rozwiązać 

zagadnienie jądrowego programu przy pomocy konstruktywnego dialogu. Dyskutował na ten 

temat z ministrem spraw zagranicznych Niemiec Frankiem-Walterem Steinmeierem i 

głównym dyplomatą UE Javierem Solaną. Nie odbyła się jednak żadna rozmowa z delegacją 

amerykańską. Laridżani zaakcentował fakt, że Iran sprzeciwia się broni masowej zagłady i że 

mahometańskie prawo przekreśla jej użycie w każdym wypadku. Odmówił jednak przyjęcia 

sankcji, na które naciskała międzynarodowa społeczność. Ponadto wskazał, że Iran, będący 

państwem demokratycznym, posiada wielopartyjny system, wolne wybory i krytyczne media, 

czym nie mogą się poszczycić inne państwa w regionie. Główny negocjator podkreślił, że 

Środkowy Wschód i rejon Zatoki Perskiej tęskni za pokojem. „Spodziewam się, że Stany 

Zjednoczone zrozumieją to”, rzekł Laridżani.291  

 

4.3.3. Rezolucja 1747 (2007). 

 

24 marca 2007 roku została przyjęta trzecia rezolucja, głównie dzięki staraniom USA. 

Zaostrzono w niej sankcje: wprowadzono embargo na irańską broń, zamrożono aktywa 15 

Irańczyków i 13 irańskich instytucji związanych z programem atomowym, a także zakazano 

wszystkim państwom i instytucjom pieniężnym udzielenia Iranowi finansowego wsparcia. Iran 

otrzymał 90-dniowy termin, aby wstrzymać wszystkie prace związane ze wzbogacaniem 

uranu (także badania) i budową reaktora ciężkiej wody. Po przyjęciu rezolucji przedstawiciel 

Wielkiej Brytanii odczytał oświadczenie w imieniu Chin, Francji, Niemiec, Rosji i Stanów 

Zjednoczonych, w którym potwierdził, że propozycje przedstawione w 2006 roku „pozostały 
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291 Simonitsch, Pierre: Teheran schwindelt, Frankfurter Rundschau, 17.11.2007. 
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na stole” (polegały one na współpracy z Iranem w dziedzinie cywilnej energetyki jądrowej, 

prawnie wiążących gwarancjach na dostawy paliwa jądrowego do Iranu, bezpieczeństwie 

politycznym i współpracy gospodarczej). Zaproponował dalsze rozmowy z Iranem, wyrażając 

jednocześnie ubolewanie z powodu niezastosowania się Iranu do wcześniejszych rezolucji 

Rady i MAEA. Odrzucenie oferty z 2006 roku Stany Zjednoczone skomentowały jako 

„głęboko niepokojący sygnał”, jednak były wciąż skłonne do rozwiązania problemu w drodze 

negocjacji. Obecny na 5647. posiedzeniu Rady irański minister spraw zagranicznych 

Manuszehr Mottaki powiedział, że Rada Bezpieczeństwa prowadzi niezgodne z prawem, 

niepotrzebne i nieuzasadnione działania przeciwko pokojowemu programowi nuklearnemu 

Islamskiej Republiki Iranu, który nie stwarza zagrożenia dla międzynarodowego pokoju i 

bezpieczeństwa. Podkreślił też, że zastraszanie nie zmieni irańskiej polityki i że nawet 

najcięższe sankcje polityczne i gospodarcze są zbyt słabe, aby miały skłonić Iran do zmiany 

stanowiska292. Rezolucja wezwała wszystkie państwa do zachowania czujności i 

powściągliwości w zakresie dostaw, sprzedaży lub przekazywania bezpośrednio lub 

pośrednio z ich terytorium lub przez ich obywateli, lub przy użyciu statków flagowych lub 

samolotów, czołgów bojowych, wozów opancerzonych, systemów artyleryjskich dużego 

kalibru, śmigłowców uderzeniowych, okrętów wojennych, pocisków i systemów rakietowych, 

a także w świadczeniu na rzecz Iranu jakiejkolwiek pomocy technicznej lub szkoleniowej, 

pomocy finansowej, inwestycyjnej, pośrednictwa lub innych usług, oraz przekazywania 

środków finansowych lub usług z tytułu dostawy, sprzedaży, transferu, produkcji i stosowania 

tych produktów tak, aby zapobiec destabilizującemu gromadzeniu broni293.     

Iran jednak postanowił nadal ignorować Radę Bezpieczeństwa i pod koniec marca 

2007 roku przekazał MAEA wiadomość, że nie będzie już wysyłać zawiadomień o planach 

budowy nowych urządzeń294. Sankcje nie doprowadziły do żadnej zmiany stanowiska ze 

strony Iranu. 9 kwietnia 2007 roku Ahmadinedżad podczas przemówienia w Natanz ogłosił, 

że Iran posiadł zdolność wzbogacania uranu na skalę przemysłową, a 23 maja MAEA 

stwierdziła w nowym raporcie, że Iran zwiększył zdolność do wzbogacania uranu, wbrew 

żądaniom Rady Bezpieczeństwa ONZ295.    

Niemiecki minister spraw zagranicznych 5 czerwca 2007 roku zaproponował nową 

turę rozmów. Frank-Walter Steinmeier (SPD) miał nadzieję, mimo ponownych gróźb z 
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293 Ibid. 

294 Standke, Olaf: Im Nahen Osten droht ein nuklearer Wettlauf. Londoner Institut für Strategische Studien legt 

Report vor, Neues Deutschland, 21.05.2008. 

295 Ibid. 
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Teheranu, na rozwiązanie konfliktu. Zapoczątkowane przez niego rozmowy, były 

kontynuowane przez Javiera Solanę.  

Nie powiodły się rozmowy w Wiedniu (czerwiec 2007 roku) między irańskimi 

negocjatorami atomowymi i reprezentantami UE296. Bezkompromisowe wystąpienie 

Irańczyków przysporzyło Europejczykom kłopotów: Iran rozszerzył program nuklearny w 

niepokojącym rozmiarze i może osiągnąć zdolność do budowy bomby atomowej. 

Przedwczesny rozłam między Iranem i Unią Europejską wskazał nadto na eskalację kryzysu. 

Spotkanie między szefem irańskiej delegacji Dżawadem Waidi i Międzynarodową Agencją 

Energii Atomowej skończyło się wcześniej niż przypuszczano, ponieważ irańska delegacja 

wzbraniała się odpowiadać na postawione jej pytania. ElBaradei powiedział wówczas, że jest 

zaalarmowany sytuacją i możliwą konfrontacją między Iranem a mocarstwami światowymi. 

USA zarzucały Iranowi rozwijanie pod płaszczykiem cywilnego przeznaczenia, programu 

broni atomowej. Fakty natomiast wskazywały na powiększanie umiejętności wzbogacania 

uranu i budowanie kolejnych  urządzeń atomowych.  

21 sierpnia 2007 roku MAEA zawarła z Iranem porozumienie przewidujące terminarz 

wyjaśnienia przez Teheran wszelkich działań związanych z programem. Krok ten 

przedstawiciele MAEA określili jako „kamień milowy”, jednak Waszyngton był sceptyczny 

wobec tego posunięcia, uważając je za grę na zwłokę.  

30 sierpnia Rada Gubernatorów MAEA wydała sprawozdanie pozytywnie określające 

współpracę, zaznaczając jednak, że nadal trwa wzbogacanie, niezgodnie z rezolucją. Tego 

samego dnia w Londynie spotkali się Javier Solana i Said Dżalili - negocjator ze strony 

irańskiej. Solana ocenił 5-cio godzinną rozmowę jako „rozczarowującą, ponieważ Iran nie 

jest jeszcze gotowy, aby kontynuować negocjacje”297. Dżalili natomiast określił rozmowę jako 

pozytywną. W Teheranie bowiem panowała pozytywna atmosfera po tym, jak ElBaradei 

przedstawił najświeższy raport o współpracy z Iranem. Szef MAEA stwierdził w nim, że 

wszystkie kwestie dotyczące historii rozwoju irańskiego programu atomowego są w sposób 

zadowalający rozstrzygane lub też mogą zostać rozstrzygnięte do końca roku.  

Tymczasem Ahmadinedżad stwierdził na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ 25 

września, że spór o irański program atomowy jest zamknięty i że Iran zignoruje rezolucje RB 

ONZ. 15 listopada MAEA stwierdziła, że Iran wyjaśnił dawne działania nuklearne, jednak od 

2006 roku nie dostarcza już informacji o działaniach obecnych. USA natychmiast 

zasygnalizowały nałożenie trzeciej rundy sankcji na Iran, tym bardziej, że wyszło na jaw, że 
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Grupa Dostawców Jądrowych w ciągu ostatnich 9 lat co najmniej 75 razy udaremniła próby 

zakupu przez Iran technologii nuklearnej.  

1 grudnia 2007 roku bez wyniku zakończyło się spotkanie pięciu stałych członków 

Rady Bezpieczeństwa dotyczące irańskiego programu atomowego. W rozmowach 

uczestniczyły także Niemcy. USA chciały przeforsować przy pomocy Trojki UE zaostrzenie 

sankcji przeciwko Iranowi. Sankcje te jednak spotkały się z krytyką ze strony Chin i Rosji, 

ponieważ godziły w stosunki gospodarze pomiędzy tymi krajami a Iranem. Poza tym, Rosja i 

Chiny wskazywały na to, że Zachód ignoruje pozytywny rozwój współpracy pomiędzy 

Teheranem a MAEA298.     

3 grudnia 2007 roku zostaje wydany raport National Intelligence Estimate, zbiorczy 

raport 16 amerykańskich agencji wywiadowczych299. W jego ocenie Iran wstrzymał swój 

program nuklearny w 2003 roku i nawet, jeżeli by go wznowił, może wyprodukować bombę 

atomową w przedziale czasowym 2010-2015. W reakcji na raport Narodowa Rada Oporu 

Iranu (NCRI)300, która w sierpniu 2002 roku ujawniła informacje o istnieniu irańskiego 

programu atomowego, 11 grudnia oświadczyła, że wbrew konkluzjom amerykańskiego 

raportu, Iran wznowił prace w 2004 roku.  

Podczas konferencji prasowej zorganizowanej 4 grudnia 2007 roku w Białym Domu, 

prezydent Bush mówił: „Wiemy, że Iran nadal próbuje nauczyć się, jak wzbogacić uran. 

Wiemy, że wzbogacony uran jest ważnym krokiem naprzód w kraju, który chce rozwinąć 

broń. Wiemy, że Iran miał program. Wiemy, że program został wstrzymany”301. Jak osądził - 

bardzo ważne dla społeczności międzynarodowej jest uświadomienie, że tajny program Iranu 

może stanowić niebezpieczeństwo dla świata. I to jest dla USA sygnał ostrzegawczy: 

program został wstrzymany i może być wznowiony. Rząd amerykański kładzie nacisk na to, 

aby utrzymać międzynarodową presję na Iran. Podkreślił także, że problematyczna sytuacja 

na Bliskim Wschodzie powinna skłonić wszystkich do pracy zespołowej, a ze wszystkich 

opcji leżących na stole, efektywna dyplomacja jest najlepszym środkiem. Niebezpieczeństwa 

bowiem należy upatrywać w możliwości przeformułowania cywilnego programu wojskowego 

na militarny bądź próbie przekazania tego programu innym państwom lub organizacjom. I 

choć układ NPT nie zabrania państwom rozwijania programu nuklearnego o cywilnym 

charakterze, to w przypadku Iranu program ten był tajny przez wiele lat, podczas gdy w 

                                                           
298 Ibid. 

299 Choć dokładnie rok wcześniej wspólne memorandum amerykańskich tajnych służb ostrzegało o 

możliwościach zbudowania broni atomowej do 2008 roku. 

300 Ugrupowanie znane także pod nazwą Ludowi Mudżahedini. 

301 Konferencja prasowa prezydenta Busha w Białym Domu, 04.12.2007, źródło: www.whitehouse.gov 

http://www.whitehouse.gov/
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układzie NPT mowa jest o całkowitej przejrzystości programów nuklearnych rozwijanych 

przez państwa302.  

 

4.4. Wypracowanie roboczego planu pomiędzy rządem 
Islamskiej Republiki Iranu a Międzynarodową Agencją Energii 
Atomowej – rezolucja 1803 (2008) z dnia 3 marca 2008 roku.  

 

Podczas dalszych miesięcy roku 2007, MAEA odnosiła sukcesy w weryfikowaniu 

źródeł jądrowej działalności w Iranie303. Wyjaśniono obecność polonu 210 i pochodzenie 

irańskich wirówek. Kiedy jednak na początku 2008 roku proces wyjaśniania skupił się na 

bardziej kłopotliwych punktach, stał się trudniejszy. 22 stycznia 2008 roku USA, Rosja, 

Chiny, Wielka Brytania, Francja i Niemcy debatowały nad elementami nowego porozumienia 

w sprawie Iranu, przewidującego dodatkowe środki oddziaływania. Sekretarz Najwyższej 

Rady Bezpieczeństwa Narodowego Iranu Said Dżalili, 24 stycznia powiedział, że przyjęcie 

nowej rezolucji nie skłoni Teheranu do porzucenia programu atomowego304. Podkreślił, że 

„ostatni raport MAEA i doniesienia tajnych amerykańskich służb, a także dostawy elementów 

nuklearnych z Rosji są dowodem na pokojowy charakter działalności nuklearnej Islamskiej 

Republiki”305. Dodał, że Iran będzie kontynuował współdziałanie z MAEA. Projekt rezolucji - 

jak zakładano - miał być wniesiony przez Francję, Wielką Brytanię oraz Niemcy i, jak 

zasugerował Ławrow, nie miałby on charakteru twardych sankcji306. Rozpatrywano także 

zgłoszoną przez Francję i Wielką Brytanię propozycję powołania się na rozdział VII statutu 

ONZ307. Taka taktyka stosowana jest w przypadku poparcia niektórych działań państw 

członkowskich ONZ, np. dla misji pokojowych.   

Rezolucja 1803 została przyjęta podczas 5848. posiedzenia Rady Bezpieczeństwa 

ONZ, 3 marca 2008 roku. Zatwierdzała nową rundę sankcji wobec Iranu za odmowę 

wstrzymania wzbogacania uranu i projektów związanych z ciężką wodą, jak było to 

wymagane w rezolucjach 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007). Za przyjęciem rezolucji 

głosowało 14 państw, Indonezja wstrzymała się od głosu, żadne państwo nie było przeciw. 

                                                           
302 Ibid. 

303 Zgodnie z porozumieniem zawartym między MAEA a Iranem 21 sierpnia 2007 roku.  

304 Rosyjska Agencja Informacyjna RIA Novosti, 24.01.2008. 

305 Ibid. 

306 Ibid. 

307 Międzynarodowe przepisy prawne regulujące użycie siły biorą za punkt wyjścia artykuł 2 pkt 4 Karty Narodów 

Zjednoczonych, który zakazuje użycia siły przeciwko innym narodom. Karta wprowadza jedynie dwa wyjątki od tej 

reguły: jeżeli wymaga tego obrona własna (art. 51) lub gdy do stosowania siły upoważni Rada Bezpieczeństwa w 

celu ochrony pokoju i bezpieczeństwa (rozdział VII).  
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Powołując się na artykuł 41 rozdziału VII Karty NZ, Rada Bezpieczeństwa potwierdziła swoją 

wcześniejszą decyzję dotyczącą wstrzymania przez Iran programu wzbogacania uranu, 

zgodnie z wymogami pkt 2 rezolucji 1737 z 26 grudnia 2006 roku. Wezwała wszystkie 

państwa do zachowania „czujności i powściągliwości” podczas wjazdu i przejazdu przez 

terytorium Iranu osób prowadzących działalność lub wspierających program atomowy308. W 

związku z tym wszystkie państwa powinny informować o takich przypadkach specjalny 

komitet, powołany rezolucją 1737 (pkt 18). RB ONZ przedłużyła także zamrożenie aktywów 

finansowych osób i instytucji, mających związki z irańskim programem, szczególną czujność 

należało zwrócić na banki, mające swoją siedzibę w Iranie: Melli oraz Saderat. Wzmocniono 

istniejące sankcje przez autoryzowanie transportu podejrzanych ładunków do i z Iranu, 

monitorowanie finansowych instytucji Iranu i rozciągając zakazy podróży i zamrożenie 

majątku w stosunku do dalszego kręgu osób. Zakazy takie miały obowiązywać w stosunku 

do kolejnych 13 osób i 12 instytucji. 

Zaznaczono także, że z zadowoleniem przyjęto porozumienie pomiędzy Iranem a 

MAEA, w celu rozwiązania wszelkich kwestii dotyczących irańskiego programu nuklearnego i 

postęp w tym zakresie, jaki określono w sprawozdaniu dyrektora generalnego z 22 lutego 

2008 roku (GOV/2008/4). Chiny, Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Rosja i Stany 

Zjednoczone podkreśliły gotowość do zwiększenia wysiłków na rzecz wznowienia dialogu z 

Iranem, w celu osiągnięcia długoterminowego rozwiązania problemu, które umożliwiłoby 

szerszą współpracę i rozpoczęcie bezpośrednich rozmów309.      

Przedstawiciel Wielkiej Brytanii przeczytał oświadczenie, uzgodnione przez ministrów 

spraw zagranicznych Chin, Francji, Niemiec, Federacji Rosyjskiej, Wielkiej Brytanii i Stanów 

Zjednoczonych, w którym czytamy, że działania Rady odzwierciedlają obawy społeczności 

międzynarodowej dotyczące ryzyka rozprzestrzenienia irańskiego programu atomowego310. 

W oświadczeniu wyrażono także ubolewanie z powodu braku zastosowania się Iranu do 

rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ oraz wymagań MAEA, w szczególności poprzez 

zwiększenie działań związanych ze wzbogaceniem. Przedstawiciel Stanów Zjednoczonych 

dodał, że społeczność międzynarodowa miała powody do niepokoju w kwestii programu 

irańskiego, ponieważ reżim uzbrojony w broń nuklearną może stanowić potencjalne 

zagrożenie dla regionu oraz świata311. Ponadto Iran finansuje i wspiera terrorystów i 

bojowników w Libanie, na terytorium palestyńskim, w Iraku i Afganistanie. Obecny na 

                                                           
308 Rezolucja RB ONZ 1803  (2008), zob. www.un.org/News/Press/docs/2008/sc9268.doc.htm 

309 Inne były warunki przyjęcia rezolucji 1747 (2007). Obecnie Iran współpracował z MAEA, co parokrotnie zostało 

podkreślone w rezolucji. 

310 Rezolucja RB 1803 (2008), op.cit.  

311 Ibid. 
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posiedzeniu przedstawiciel Iranu Mohammed Khazaee powiedział, że działania niektórych 

członów Rady Bezpieczeństwa wobec pokojowego, irańskiego programu nuklearnego nie są 

ani celowe, ani zasadne312. Dodał, że program atomowy Iranu był i pozostaje absolutnie 

spokojny, i nie stanowi żadnego niebezpieczeństwa dla międzynarodowego pokoju i 

bezpieczeństwa. Swoje oświadczenia wydali także przedstawiciele Republiki Południowej 

Afryki, Libii, Wietnamu, Francji, Chin, Kostaryki, Burkina Faso, Belgii, Panamy, Chorwacji i 

Federacji Rosyjskiej.  

Dwa miesiące po przyjęciu rezolucji 1803, w maju 2008 roku, ukazało się 

sprawozdanie MAEA, które stwierdzało, że część informacji przekazana wcześniej MAEA, 

podczas weryfikacji źródeł działalności jądrowej w Iranie, była niezgodna z prawdą. Ponadto 

zastrzeżenia budziły przekazywane dokumenty: niekompletne, pisane różną czcionką, bez 

oficjalnych pieczęci i podpisów. Iran jednak zobowiązał się do udzielenia odpowiedzi na 

nowe pytania, jeśli takie się pojawią.  

14 czerwca 2008 roku przedstawiciel Unii Europejskiej ds. polityki zagranicznej i 

bezpieczeństwa Javier Solana odbył podróż do Teheranu. Jej celem było przedstawienie 

nowych propozycji grupy 5+1 (USA, Rosja, Chiny, Francja, Wielka Brytania, Niemcy), 

zawierających oferty cywilnej współpracy jądrowej i handlu313. W owym czasie Stany 

Zjednoczone domagały się zaostrzenia stanowiska wobec Iranu. We wspólnej deklaracji 

amerykańsko-europejskiej z 10 czerwca 2008 roku czytamy: „Jesteśmy gotowi, te sankcje 

(nałożone przez ONZ) uzupełniać przez dodatkowe środki. Będziemy współpracowali dalej, 

aby podjąć kroki, które sprawią, że irańskie banki nie będą nadużywać międzynarodowego 

systemu finansowego dla  wspierania i rozpowszechniania broni atomowej i terroryzmu”314. 

Parę dni później brytyjski premier zapowiedział (po spotkaniu z Bushem 16 czerwca) nowe 

sankcje, w szczególności wobec banku Melli. Równocześnie niepokojące głosy dochodziły z 

Izraela, gdzie między 25 maja i 12 czerwca dochodziło do grecko-izraelskich manewrów 

lotniczych w przestrzeni powietrznej wyspy Kreta, co zostało potwierdzone przez rząd w 

Atenach.     

Jaką wagę miała więc czerwcowa inicjatywa 5+1, która ostatecznie nie została 

przyjęta przez Teheran315? Według doniesień Junge Welt z 16 czerwca 2008 roku irański 

rzecznik rządu Gholam Hossein Elham, tuż przed wizytą Solany mówił: „Jeżeli pakiet 

                                                           
312 Ibid. 

313 Propozycje Grupy 5+1, 14.06.2008, zob. http://www.uni-kassel.de/fb5/frieden/regionen/Iran/proposals.pdf 

314  Mellenthin, Knut: Solanas "Anreizpaket" für Teheran. USA und EU planen Verschärfung der Konfrontation mit 

Iran. Diskussionen über Militärblockade, Junge Welt, 16.06.2008.   

315 Ze względu właśnie na warunek porzucenia programu wzbogacania uranu.  
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zawiera warunek zawieszenia wzbogacania uranu, nie podlega to dyskusji. Stanowisko Iranu 

jest jasne: Nie akceptujemy żadnych warunków“316. Pakiet Solany nie zawierał żadnych 

nowych zachęt dla Iranu. W dalszym ciągu obowiązywały sankcje, nałożone rezolucją 1803 z 

3 marca. Do tego dochodziło także embargo handlowe na towary podwójnego zastosowania. 

Poza tym, obowiązywały zaostrzone zakazy lub ograniczenia w podróży dla większego kręgu 

osób. Rozszerzono liczbę osób i instytucji, których majątek zagraniczny mógł być zajęty. 

Ówczesny przewodniczący Rady Bezpieczeństwa (w miesiącu marcu był to rosyjski 

ambasador Witalij Czurkin), podkreślił jednak, że w żadnym razie rezolucja nie daje 

państwom możliwości użycia siły w stosunku do Iranu317.  

23 czerwca 2008 roku kraje członkowskie debatowały na temat nowych sankcji, które 

miałyby zmusić Iran do porzucenia programu wzbogacania uranu. Opublikowano listę 35 

organizacji i osób, przeciwko którym zostały skierowane nowe sankcje. Wśród nich były: 

bank Melli (mający swoje oddziały m.in. w Hamburgu i Londynie), któremu zakazano 

wszelkich interesów na terenie Europy i zamrożono jego aktywa318, odkryto bowiem, że Melli 

udzielał wsparcia finansowego przedsiębiorstwom, które dostarczały komponentów dla 

irańskiego programu atomowego bądź rakietowego319. Na liście znalazła się także firma 

przewozów lotniczych AIO oraz przedsiębiorstwa produkujące paliwo nuklearne. Wśród osób 

wymieniono szefa Irańskiej Organizacja Energii Atomowej, Golama Resa Aghasadeha i 

wysokiego rangą reprezentanta Narodowej Rady Bezpieczeństwa, Ali Hoseinitash. Nie mogli 

oni odbywać podróży do Europy, a ich konta w Europie miały być zamrażane.  

Dzień później, 24 czerwca, prezydent Ahmadinedżad zareagował mocną krytyką na 

nałożone nowe sankcje na Iran. Stwierdził, że nie będą one miały wpływu na irański program 

atomowy. Rzecznik irańskiego ministerstwa spraw zagranicznych Mohammad Ali Hosseini 

wyjaśnił, że nie powstrzyma to Iranu przed dalszymi pracami, zaszkodzi jedynie irańskim 

interesom w Europie320. 19 lipca 2008 roku rozpoczęły się nowe rokowania europejsko-

irańskie. W niemieckich dziennikach dominował pogląd, że powinna to być ostatnia szansa, 

aby pokojowo rozwiązać kryzys irańskiego programu atomowego321. Spotkanie nie 

                                                           
316 List Grupy 5+1 do rządu irańskiego, 12.06.2008, zob.  

http://www.unikassel.de/fb5/frieden/regionen/Iran/letter.pdf 

317 Strutyński, Peter: Die Sechsergruppe verschärft den Druck auf Iran, Junge Welt, 16.06.2008. 

318 Stany Zjednoczone wprowadziły te działania wobec Banku Melli w 2007 roku.  

319 EU veröffentlicht Namensliste zu Sanktionen gegen Iran, Nachrichtenagentur AFP, 24.06.2008. 

320 Sanktionen haben laut Teheran keinen Einfluss auf das Atomprogramm, Nachrichtenagentur AP, 24.06.2008.  

321 Zion, Robert: Bestelltes Schlachtfeld. Die USA suchen den Casus Belle gegen den Iran - auch von 

Afghanistan aus, Wochenzeitung „Freitag“ 30, 25.07.2008. 
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przyniosło rezultatów, negocjatorzy dali więc Iranowi dwa tygodnie czasu na odpowiedź w 

sprawie pakietu zachęt. Kiedy okazała się ona nieadekwatna, podjęto starania o przyjęcie 

czwartej rezolucji nakładającej sankcje na Iran. Niepokojącym zjawiskiem w tym czasie był 

wzrost cen ropy naftowej. W lipcu 2008 roku padł kolejny rekord: za baryłkę ropy (159 litrów) 

płacono 145 dolarów. Przed dalszą eskalacją konfliktu przestrzegał ówczesny sekretarz 

generalny OPEC, Abdallah Salem Al-Badri, który zwracał uwagę na fakt, że Iran eksportuje 

dziennie 4,2 mln baryłek tego surowca, a przez to dysponuje efektywnym środkiem 

nacisku322. Może także zablokować cieśninę Ormuz, przez którą przepływa ok. 40% 

światowych zasobów ropy naftowej.  

19 września 2008 roku reprezentanci USA, Francji, Wielkiej Brytanii, Chin, Rosji i 

Niemiec spotkali się w Waszyngtonie, aby prowadzić dalsze rozmowy na temat sporu 

atomowego z Iranem. Podczas gdy USA i europejscy sprzymierzeńcy opowiadali się za 

nowymi sankcjami, Rosja stała na stanowisku, że dodatkowe środki w obecnym stadium ani 

nie są potrzebne, ani celowe. Poza tym wśród grupy 6 nieraz dochodziło do kontrowersji. 2 

maja 2008 roku brytyjski minister spraw zagranicznych David Miliband podczas spotkania 

ministrów spraw zagranicznych Chin, Niemiec, Francji, USA i Rosji oświadczył, że „jesteśmy 

zjednoczeni w naszej wierze, że zagrożenie, jakie niesie ze sobą irański program jest bardzo 

poważne i musimy zająć się nim bezpośrednio”323. Siergiej Ławrow ripostował, że było to 

raczej zdanie samego Milibanda, niż kolektywna opinia całej szóstki. Podczas spotkania nie 

było żadnej dyskusji na temat nowych zagrożeń, których źródłem był irański program 

atomowy. Rosja i Chiny choć były za wprowadzaniem sankcji, które miały być środkiem 

budowy zaufania, to sprzeciwiły się kilkakrotnie całkowicie nieudowodnionemu twierdzeniu 

rządu amerykańskiemu, że irański program atomowy stanowi zagrożenie i jest 

skoncentrowany na produkcji broni nuklearnej. Pełniący obowiązki sekretarz rosyjskiej Rady 

Bezpieczeństwa Walentin Sobolew podczas wizyty w Teheranie 30 kwietnia 2008 roku 

oświadczył, że według przekonania rosyjskiego, Iran nie pracuje nad bronią atomową i 

wszystkie kraje biorące udział w dyskusji na temat irańskiego programu, powinny wychodzić 

z takiego założenia324. Stanowisko to pokazuje, że Rosja dystansuje się od amerykańsko-

europejskiej strategii.     

23 września prezydent Iranu Mahmoud Ahmadinedżad przed zebraniem ONZ w 

Nowym Jorku potwierdził poprzednie stanowisko w kwestii sporu atomowego, a mianowicie, 

                                                           
322 Göbel, Rüdiger: OPEC warnt vor Iran-Krieg, Junge Welt, 04.07.2008. 

323 Mellenthin, Knut: Differenzen unter Iran-Sechs Rußland spricht mit eigener Stimme – und geht auf Distanz 

zum Westen, Junge Welt, 07.05.2008. 

324 Ibid. 
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że Iran oprze się zachodnim próbom zastraszania, które będą zmuszać go do rezygnacji z 

prawa do wzbogacania uranu dla cywilnych celów. Według niego kampania ta prowadzona 

jest jedynie przez kilka państw: USA i jej paru sprzymierzeńców w Europie. Tymczasem 

przebywający w owym czasie na Węgrzech przewodniczący Amerykańskiej Jądrowej Komisji 

Nadzoru Dale Klein mówił, że nie ma podstawy, która zezwoliłaby Iranowi przyswoić sobie 

technologię wzbogacania uranu. A niezbędny uran do celów cywilnych Teheran może kupić 

w zagranicznych elektrowniach jądrowych325.  

 

4.5. Wspólna inicjatywa Rosji i Stanów Zjednoczonych w sprawie 
Iranu – rezolucja 1835 (2008) z dnia 27 września 2008 roku.  

 

Islamska Republika Iranu niejednokrotnie udowodniła, że jest trudnym partnerem 

negocjacyjnym. Niektóre państwa rozstrzygały nawet alternatywę ataku militarnego na Iran. 

Jego możliwe konsekwencje mogły być jednak tak poważne, że państwa musiały mieć 

pewność, że wszystkie dyplomatyczne opcje rozstrzygnięcia konfliktu zostały wyczerpane. 

Były państwa, które sprzeciwiały się akcji wojskowej, popierając raczej ruchy reformatorskie 

wewnątrz Iranu, tworząc tym samym demokratyczne podłoże dla przyszłych stosunków z 

Iranem. Badacze wymieniali, że ewentualny atak wojskowy na Iran mógł spowodować: 

 wzmocnienie irańskich ambicji jądrowych – zakładano, że atak wojskowy może 

pogłębić determinację irańskiego reżimu, aby stać się państwem nuklearnym i 

prawdopodobnie doprowadziłoby to do wycofania Iranu z traktatu NPT. Groźba 

Iranu budującego broń nuklearną byłaby dodatkowym czynnikiem 

destabilizującym w regionie,   

 dalszy brak stabilizacji w obszarze Bliskiego i Środkowego Wschodu, szczególnie 

w Iraku i Afganistanie – Iran miał powiązania z Hezbollahem w Libanie oraz 

Hamasem,  

 chaos energetyczny – Iran był czwartym światowym producentem ropy naftowej, 

ewentualny atak mógł spowodować zamieszanie na globalnym rynku. Ponadto 

mógł zablokować cieśninę Ormuz, co spowodowałoby wzrost cen ropy, 

 szkody ekonomiczne – Unia Europejska częściowo zależna była od irańskiej ropy 

naftowej,       

 degradację środowiska – ataki na reaktory jądrowe mogły spowodować 

radioaktywne zanieczyszczenie,   

                                                           
325 Mellenthin, Knut: Zur Geschichte der Beziehungen…, op.cit. 



ROZDZIAŁ 4 – ROLA BRONI NUKLEARNEJ W POLITYCE IRANU I JEJ SKUTKI DLA POLITYKI ŚWIATOWEJ 

131 

 

 ofiary cywilne – planowanie chirurgicznych nalotów pozostawało w Iranie tylko 

teorią. Reaktory jądrowe były położone w pobliżu gęsto zaludnionych miast. Nie 

miała też uzasadnienia teoria o krótkim i szybkim ataku326.   

15 września 2008 roku ukazało się kolejne sprawozdanie Rady MAEA. Było ono 

istotne z co najmniej trzech powodów: Iran poczynił dalsze postępy we wzbogacaniu uranu, 

określono po raz pierwszy dokładną ilość nisko wzbogaconego przez Iran uranu – 480 kg327, 

wskazano, że w rozwój irańskiego programu atomowego zaangażowani byli specjaliści z 

zagranicy. Kraje zastanawiały się, czy 480 kg nisko wzbogaconego uranu wystarczy do 

wyprodukowania 20-25 kg wysoko wzbogaconego uranu328. Jednocześnie dyskutowano, czy 

Iran mógł korzystać z wiedzy rosyjskich naukowców, czy raczej należałoby go powiązać z 

siecią A.Q.Khana329. Próby zbadania militarnego aspektu programu nuklearnego utknęły w 

miejscu, głównie ze względu na brak zaangażowania ze strony Iranu. Ponadto od czasu 

ostatniej rezolucji Iran odmawiał inspektorom Agencji dostępu do miejsc związanych z 

produkcją wirówek oraz do naszkicowanych projektów reaktora w Darkhovin. Odmówił także 

zatwierdzenia Protokołu dodatkowego do układu NPT, dopóki świat uzna jego prawo do 

jądrowego cyklu paliwowego, a irański przypadek zostanie wyjęty spod obrad Rady 

Bezpieczeństwa i zwrócony do MAEA330. Urzędnicy Agencji wielokrotnie akcentowali, że 

przyjęcie Protokołu dodatkowego przez Iran jest jedynym sposobem weryfikacji, że kraj nie 

rozwija tajnego programu broni nuklearnej. Protokół ten bowiem rozciągnąłby władzę 

inspektorów, pozwalając im zweryfikować niezadeklarowany materiał jądrowy. Taki krok 

miałby ogromny wpływ na wzrost międzynarodowego zaufania wobec irańskich zamiarów. 

Wskazywano także na konieczność prowadzenia nowatorskiej dyplomacji przez Radę 

Bezpieczeństwa.  

Nowa rezolucja 1835, przyjęta na 5984. posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa 27 

września 2008 roku, nie zawierała nowych elementów, ale stanowiła konsensus szóstki w 

                                                           
326 Time to talk: The Case for Diplomatic Solutions on Iran, February 2007, 

http://www.oxfordresearchgroup.org.uk/publications/briefing_papers/time_talk_case_diplomatic_solutions_iran  

327 Zob. IAEA Report on Iran: Centrifuge Operation Significantly Improving; Gridlock on Alleged Weaponization 

Issues, http://www.isis-online.org/publications/iran/ISIS_Report_Iran_15September2008.pdf.  

328 Zob. Coughlin, Con; Butcher, Tim: Iran Renews Nuclear Weapons Development, Daily Telegraph, 12.09.2008, 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iran/2800255/Iran-renews-nuclear-weapons-

development.html. 

329 Zob. IAEA Report on Iran: Centrifuge Operation Significantly…, op.cit. Zob. też: Sciolino, Elaine: Nuclear Aid 

by Russian to Iranians Suspected, New York Times, 10.10.2008, http://www.nytimes.com/2008/10/10/world/ 

10nuke.html?_r=1&ref=world&oref=slogin.  

330 Islamic Republic News Agency: Conditions Not Ripe for Ratification of Additional Protocol Re-implementation, 

25.11.2007, http://www2.irna.ir/en/news/view/menu-234/0711256674171029.htm.  

http://www.isis-online.org/publications/iran/ISIS_Report_Iran_15September2008.pdf
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iran/2800255/Iran-renews-nuclear-weapons-development.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iran/2800255/Iran-renews-nuclear-weapons-development.html
http://www.nytimes.com/2008/10/10/world/10nuke.html?_r=1&ref=world&oref=slogin
http://www.nytimes.com/2008/10/10/world/10nuke.html?_r=1&ref=world&oref=slogin
http://www2.irna.ir/en/news/view/menu-234/0711256674171029.htm
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sprawie irańskiego programu atomowego331. Powoływała się na sprawozdanie Dyrektora 

Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej z 15 września 2008 roku, konkludując, że Iran 

nie zawiesił programu wzbogacania uranu. Rada Bezpieczeństwa wezwała Iran do pełnego i 

niezwłocznego wykonania poprzednich uchwał Rady 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007) 

i 1803 (2008), wymaganych na mocy rozdziału VII Karty Narodów Zjednoczonych, 

zawierających warunek zawieszenia wzbogacania uranu i projektów związanych z ciężką 

wodą, ustalono również sankcje za nieprzestrzeganie postanowień. Choć postawa 

irańskiego rządu została w niej skrytykowana, uchwała nie przewidywała dodatkowych 

sankcji. Iran został wezwany do współpracy z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej. 

Niemieccy dyplomaci podkreślili zgodną wolę wszystkich członków jako ważny znak jedności 

w podejściu do kwestii Iranu. Miedzy Rosją a Stanami Zjednoczonymi dochodziło bowiem do 

licznych dyplomatycznych napięć, które oddziaływały także na konflikt atomowy, dopóki kraje 

te nie uzgodniły nowej, słabszej w swej wymowie inicjatywy332. Rosja słowami stałego 

przedstawiciela Federacji Rosyjskiej w ONZ Witalija Czurkina stwierdziła, że nadal jest 

jeszcze miejsce na dyplomację: „Rosja jest przekonana, że dalsze rozmowy z Iranem są 

niezbędne”333. Natomiast rosyjski minister spraw zagranicznych Sergiej Ławrow tłumaczył, 

że nie będzie żadnej zgody dla nowych sankcji, tylko poparcie status quo334. Początkowo 

Stany Zjednoczone chciały wprowadzić w rezolucji dalsze sankcje, później odstąpiły od tego. 

Jedność Rady Bezpieczeństwa okazała się dużo ważniejszym sygnałem – mówił 

amerykański przedstawiciel przy ONZ Alejandro Wolff335, skoro ostatnia rezolucja została 

przyjęta sześć miesięcy temu, a milczenie Rady Bezpieczeństwa mogłoby być odczytane 

jako zły sygnał. Jednogłośnie przyjęta rezolucja 1835 przypomniała o wspólnym 

oświadczeniu ministrów spraw zagranicznych Chin, Francji, Niemiec, Federacji Rosyjskiej, 

Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych z 3 marca. Oświadczenie to zobowiązywało do 

szybkiego wypracowania dwutorowego podejścia, które oferowało Iranowi znaczne korzyści 

w dziedzinie polityki, bezpieczeństwa i ekonomii. 

W pierwszej połowie 2009 roku społeczność międzynarodowa koncentrowała się na 

próbach skłonienia Iranu do zaprzestania wzbogacania uranu, tym bardziej, że coraz to 

nowe raporty MAEA wskazywały na rosnącą liczbę wirówek w Iranie. Raport z czerwca 2009 

roku mówił o liczbie 7 tysięcy wirówek, którymi dysponuje Iran oraz 1300 kg nisko 

wzbogaconego uranu. 25 września 2009 roku USA, Francja i Wielka Brytania ujawniły 

                                                           
331 Mellenthin, Knut: Nicht Neues in Sachen Iran, Junge Welt, 29.09.2009.  

332 Rezolucja RB ONZ 1835 (2008), zob.www.un.org/News/Press/docs/2008/sc9459.doc.htm 

333 USA und Russland verständigen sich auf neue Iran-Initiative, Agencja Informacyjna AP, 27.09.2008. 

334 Ibid. 

335 Ibid. 
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istnienie drugiego zakładu wzbogacania uranu, zlokalizowanego w Qom, domagając się od 

Iranu wyjaśnień w tej sprawie. 27 listopada Rada Gubernatorów MAEA przyjęła rezolucję 

potępiającą Iran za potajemną budowę zakładu i wezwała do natychmiastowego 

wstrzymania projektu. Dwa dni później rząd irański zatwierdził plan budowy 10 nowych 

zakładów. 19 stycznia 2010 roku w liście do MAEA Iran odrzucił projekt umowy o 

przekazaniu zapasów nisko wzbogaconego uranu w celu dalszego jego przetworzenia na 

potrzeby małego medycznego reaktora badawczego w Teheranie336.       

7 lutego 2010 roku Ahmadinedżad polecił Irańskiej Organizacji Energii Atomowej 

rozpocząć wzbogacanie uranu do poziomu 20% czystości337. Sprawozdanie Rady MAEA z 

18 lutego 2010 roku potwierdza te informacje, wyrażając jednocześnie obawy, że Iran może 

pracować nad budową głowicy atomowej338.  

Obecna strategia irańska koncentruje się głównie na stwarzaniu wrażenia rosnących 

szans na dyplomatyczne rozwiązanie kryzysu i przekonywaniu do swoich racji niestałych 

członków Rady, tak aby utrudnić zebranie przez Zachód wymaganych 9 głosów339. W 

ramach tej strategii Iran sugeruje możliwość powrotu do rozmów w sprawie przekazania 

nisko wzbogaconego uranu dla medycznego reaktora w Teheranie. Ponadto w kwietniu 2010 

roku Iran zgodził się na ściślejszy monitoring i lepszy dostęp do irańskich obiektów, gdzie 

prowadzone jest wzbogacanie uranu, a w dniach 17-18 kwietnia 2010 roku w Teheranie 

odbyła się konferencja ws. rozbrojenia nuklearnego i wykorzystania energii nuklearnej pod 

hasłem: „Energia jądrowa dla wszystkich, broń jądrowa dla nikogo”, podczas której Iran 

postulował powszechny dostęp do energii nuklearnej340. Nadal najbardziej sceptycznie do 

kwestii nałożenia na Iran sankcji nastawione są Rosja i Chiny. Pozyskanie poparcia Moskwy 

jest jednym z podstawowych elementów strategii, realizowanej przez administrację Obamy i 

od pewnego czasu widoczne jest zbliżenie obu państw. Pekin natomiast z niechęcią odnosi 

się do wszelkich sankcji godzących w sektor energetyczny, które mogłyby zaszkodzić jego 

interesom gospodarczym341. Warto także dodać, że w wyniku kryzysu politycznego w Iranie 

coraz większa część oficjeli przechodzi na stronę Zachodu, udzielając informacji na temat 

                                                           
336 Został on przekazany Iranowi jeszcze w 1967 roku przez USA. 

337 Dotąd Iran wzbogacał uran do poziomu 3,5%, do produkcji bomby atomowej potrzebny jest uran wzbogacony 

do poziomu 90% czystości. 

338 Był to pierwszy raport wydany za urzędowania nowego dyrektora generalnego Yukiyi Amano.  

339 Przyjęcie rezolucji przez Radę Bezpieczeństwa ONZ wymaga zgody 9 z 15 niestałych członów Rady oraz brak 

weta ze strony któregokolwiek z 5 stałych członów.  

340 W konferencji brał udział wiceminister spraw zagranicznych Siergiej Riabkow, jednak Moskwa wyraziła później 

brak poparcia dla dokumentu końcowego konferencji.  

341 W lutym 2010 roku sfinalizowany został kontrakt chińskiej CNPC na eksploatację części pola gazowego South 

Pars, podpisany w czerwcu 2009 roku. 
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programu nuklearnego342. Wpływ tych czynników opóźnia wydanie nowego raportu 

amerykańskich agencji wywiadowczych National Intelligence Estimate.  

                                                           
342 Donosił o tym Washington Post, 25.04.2010. 
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ROZDZIAŁ 5 – KOREA PÓŁNOCNA WŚRÓD PAŃSTW „OSI ZŁA” 

5.1. Północnokoreański program atomowy.  
 

Według przeprowadzonej w Stanach Zjednoczonych w roku 2006 ankiety 

zdecydowana większość respondentów określiła Wielką Brytanię, Kanadę, Australię oraz 

Japonię jako kraje, które tradycyjnie są sprzymierzeńcami Ameryki i odgrywają „pozytywną 

rolę w stosunkach światowych”, podczas gdy Chiny, Iran, Korea Północna, Syria i Kuba są 

postrzegane negatywnie343. 43% respondentów postrzegało Koreańską Republikę Ludowo-

Demokratyczną jako państwo potencjalnie zagrażające USA, a 45% jako państwo 

zagrażające światu. 26% respondentów ankiety uważało, iż Korea Północna może zagrozić 

pokojowi amerykańskiemu oraz światowemu w przyszłości.   

Respondenci byli zdania, iż Stany Zjednoczone powinny współdziałać z Koreą 

Południową celem poprawy stosunków z Koreańską Republiką Ludowo-Demokratyczną. 

Ogółem 85% respondentów negatywnie postrzegało Koreę Północną, a aż 89% Iran, z 

którym Korea Północna współpracowała w zakresie komponentów i technologii jądrowej. 

63% wskazywało na negatywną rolę Pakistanu w stosunkach światowych. Społeczeństwo 

amerykańskie nadal zaliczało Koreę Północną do państw osi zła, zaś 48% respondentów 

dawało absolutny priorytet wyeliminowaniu broni nuklearnej Phenianu.     

Korea Północna i jej przywódcy kiedy potrzebują amerykańskich i japońskich dostaw 

żywności, twierdzą, że wpuszczą inspektorów MAEA. Kiedy je otrzymają, inspektorzy są 

wyrzucani. Gdy dochodzi do groźby zerwania stosunków, Phenian obiecuje, że zakończy 

program wojskowy, jeśli otrzyma pomoc przy pracach związanych z dokończeniem budowy 

cywilnych reaktorów atomowych. Potem zaś twierdzi, że ma już broń nuklearną i zrywa 

wszelkie rozmowy. Po takim oświadczeniu zainteresowane strony znowu siadają do rozmów. 

Nawet jeśli Kim Dzong Il zdecydowałby się na wstrzymanie pracy reaktora w Jongbion to 

widać, jak krucha jest wartość porozumień podpisywanych przez jego ludzi, oraz że 

dyplomatyczne targi wokół północnokoreańskiego programu nuklearnego będą trwały 

zapewne jeszcze latami. Taka jest też taktyka Korei Północnej. Reżim ten doskonale zdaje 

sobie sprawę, że siła broni nuklearnej polega przede wszystkim na odstraszaniu. Jej 

posiadacz zyskuje gwarancje bezpieczeństwa, nieosiągalne przy zastosowaniu innych 

środków, stąd jest bronią tak cenną i tak niebezpieczną. Dlatego też jest tak pożądana przez 

wiele państw na świecie, które prowadzą międzynarodowe targi i wymiany barterowe byle 

móc dołączyć do „atomowego klubu”. 

                                                           
343 Wszystkie dane z Asia Times Online, Donald Kirk: Iran Trumps North Korea In Axis Of Fear, 23.05.2007. 
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5.1.1. Wymiana technologii nuklearnej pomiędzy Koreą Północną a 
Pakistanem. 

 

Korea Północna swój pierwszy reaktor atomowy uzyskała dawno temu, w darze od 

Związku Radzieckiego. Pod jego naciskiem 12 grudnia 1985 roku przystąpiła do Układu  

o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (NPT) i ujawniła Międzynarodowej Agencji Energii 

Atomowej (MAEA) fakt istnienia instalacji jądrowych w Jongbion.  

Po wycofaniu amerykańskiej broni jądrowej z Korei Południowej w 1992 roku Korea 

Północna i Południowa zawarły traktat, na mocy którego Półwysep Koreański został 

ogłoszony strefą wolną od broni atomowej. 4 maja 1992 roku Koreańska Republika Ludowo-

Demokratyczna po raz pierwszy upubliczniła informacje dotyczące ilości posiadanych 

materiałów rozszczepialnych. W wyniku analiz próbek stwierdzono, że Korea pozyskała 

więcej materiału niż zadeklarowała. Rok później Korea Północna nie wpuściła do miejsc 

składowania broni w Jongbion inspektorów z MAEA oraz zagroziła wystąpieniem z Układu o 

nierozprzestrzenianiu broni jądrowej.  

Po długotrwałych rokowaniach eskalacja kryzysu mogła być zażegnana poprzez 

podpisanie ramowego porozumienia pomiędzy Koreą Północną a Stanami Zjednoczonymi. 

Nieprzypadkowo Korea Płn. domagała się dwustronnych rozmów z USA, zanim zgodziła się 

na jakiekolwiek ustępstwa w sprawie swego programu nuklearnego. Uznanie dyplomatyczne 

Stanów Zjednoczonych jest wciąż pożądane przez każdy reżim na świecie jako forma 

legitymizacji władzy.  

Porozumienie podpisano 21 października 1994 roku Korea Północna zobowiązała się 

tym samym do zaniechania swojego programu atomowego, do niewystępowania z Traktatu 

oraz do wpuszczenia kontrolerów MAEA w zamian za pomoc w wysokości 4,5 mld USD 

przeznaczonych na budowę dwóch reaktorów wodnych lekkich pracujących pod nadzorem 

MAEA. Umowa wymagała od Korei Północnej zamknięcia wszystkich reaktorów i zakładów 

separacji oraz przekazania napromieniowanego paliwa kontrolerom Agencji. KRLD oficjalnie 

przyjęła tę umowę dopiero w 1995 roku, gdy drastycznie pogorszyła się sytuacja 

ekonomiczna w kraju.    

18 kwietnia 1996 roku odbyły się pierwsze rozmowy „czterech partnerów”, czyli Korei 

Północnej, Korei Południowej, Stanów Zjednoczonych oraz Chin. Rezultatem rozmów było 

uznanie umowy o stanie uzbrojenia z 1953 roku. Pozostałe rozmowy spełzły na niczym. 
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Phenianowi udało się rozwinąć własną produkcję pocisków balistycznych, które były 

sprzedawane m.in. do Pakistanu i Iranu344. Ma ich w posiadaniu ok. 600-800, z czego 175-

200 to pociski No-dong. Program ten rozpoczęła Korea w latach 70. W kwietniu 1984 roku 

przetestowała Scud-B, następnie kolejno Scud-C o zasięgu 500 km, Scud-D, który miał już 

zasięg 800 km, i właśnie No-dong o zasięgu 1300 km345. Prace nad pociskami tego typu 

rozpoczęto w 1988 roku (jest to cezura czasowa podjęcia politycznej decyzji, prace nad 

technologią zaczęły się dużo wcześniej). Niektórzy analitycy wierzą, iż No-dong jest starym 

pociskiem sowieckim, bazującym na wspomnianych już Scudach. Ta hipoteza nie jest do 

końca potwierdzona, ale może tłumaczyć sukces Phenianu w eksportowaniu pocisków do 

innych krajów mimo krótkiego okresu prac nad nimi i skromnej liczby testów (No-dong 

testowany był w maju 1993 roku). Parę prototypów pocisków balistycznych No-dong w 1992 

roku Korea Północna wysłała do Iranu. Państwo to w 2001 roku rozpoczęło produkcję 

seryjną Shehab-3 (pocisku bazującego na No-dong) ze zdolnością produkcyjną ok. 20 

pocisków rocznie. Sprzedane w latach 90. pociski stały się częścią interesów Phenianu w 

zdobywaniu technologii i sprzętu do wzbogacania uranu. Jakkolwiek Pakistan zaprzecza, że 

importował No-dongi i podkreśla, że tzw. pociski Ghauri były wyprodukowane i rozwijane w 

Pakistanie, to jednak istnieje wiele poszlak wskazujących na wymianę barterową technologii 

nuklearnej pomiędzy tymi dwoma krajami. 

W 1998 roku Korea przetestowała pocisk balistyczny Paektusan-1 (Taepodong-1).  

5 lipca 2006 roku świętowała test rakiety Paektusan-2 (Taepodong-2) o zasięgu 

międzykontynentalnym346. Ocenia się, że może ona sięgać celów oddalonych o 4000 km, co 

pozwala na uderzenie w cele na Hawajach lub zachodnie wybrzeże Alaski. Udoskonalona 

wersja będzie dysponowała zasięgiem 10 000 km i będzie mogła skutecznie razić cele na 

zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych.   

Eksport pocisków balistycznych jest głównym źródłem zagranicznej wymiany 

północnokoreańskiego rządu. Według amerykańskich źródeł wojskowych eksport do krajów 

Środkowego Wschodu w 2001 roku wyniósł 580 milionów dolarów347, prawdopodobnie 

jednak ta liczba obniżyła się w ostatnich latach. Najwcześniejszym i najbardziej lojalnym 

klientem Korei Północnej był Iran. W 1983 roku kraje te zawarły porozumienie na mocy 

                                                           
344 Testowana przez armię irańską rakieta balistyczna „Shehab-3”, została zbudowana według projektu Korei 

Północnej. 

345 No-dong testowany był także przez Pakistan – 2 razy oraz 3 razy przez Iran. 

346 Pocisk ok. 40 sekund po starcie runął do morza. 

347 Asano, Yoshiharu: N. Korea Missile Exports Earned 580 Mil. Dollars in ’01, Yomiuri Shimbun, 13.05.2003, 

http://www.lexis-nexis.com. 
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którego Korea miała dostarczać Iranowi pomoc technologiczną w celu założenia takiej 

produkcji w Iranie348.  

Biorąc pod uwagę zachowania władz północnokoreańskich, testy pocisków 

balistycznych obliczone były na wywarcie politycznego wpływu na Stanach Zjednoczonych, 

Japonii i Korei Południowej. Co prawda, we wrześniu 1999 roku Korea Północna zgodziła się 

wstrzymać wszystkie testy pocisków balistycznych, jednakże rozmowy zostały zawieszone w 

styczniu 2001 roku. W deklaracji pheniańskiej, podpisanej przez Kim Jong Ila i japońskiego 

premiera Junichiro Koizumi we wrześniu 2002 roku, Korea Północna „wyraziła wolę, aby 

moratorium rozciągnąć na rok 2003 roku”.349      

Korea Północna jest także podejrzewana o posiadanie broni biologicznej, która wraz 

z bronią chemiczną zaliczana jest tzw. brudnej bomby ludzkości350. Może być ona tak samo 

destrukcyjna jak broń nuklearna. Trudność w jej wykrywaniu polega na tym, że jest ona w 

większości przechowywana pod ziemią, podczas gdy reaktory nuklearne mogą być łatwo 

wykryte przez satelity. Ponadto sprzedaż komponentów tej broni nie jest tak restrykcyjnie 

traktowana w umowach międzynarodowych. Zgodnie z Międzynarodowym Instytutem 

Studiów Strategicznych (IISS), północnokoreański arsenał broni chemicznej może zawierać 

gazy bojowe duszące, trujące, drażniące oraz paralityczno-drgawkowe351.  

Korea Północna rozpoczęła badania nad bronią chemiczną w 1954 roku, kiedy 

Phenian założył Biuro Chemiczne w celu obrony przed ewentualnym atakiem chemicznym 

oraz rozwijania własnych arsenałów. W 1961 roku lider Korei Północnej Kim Ir Sen ogłosił 

Declaration of Chemicalization, która była podsumowaniem osiągnięć w produkcji broni 

chemicznej. W rezultacie raport IISS donosi, iż Korea osiągnęła zdolność produkcji licznych 

chemikaliów nadających się do podwójnego użycia, aczkolwiek północnokoreańska broń 

chemiczna i biologiczna może się różnić w zasięgu działania oraz w zaawansowaniu prac. 

20 lat później Biuro Chemiczne zostało przekształcone w Nuklearno-Chemiczne Biuro 

Ochronne i poddane bezpośredniej kontroli generalnemu dowództwu w Ministerstwie Sił 

Zbrojnych. Jego mandat został rozszerzony o zarządzanie i rozwijanie środków obronnych w 

przypadku ataku nuklearnego, biologicznego oraz chemicznego. W ostatnich latach personel 

                                                           
348 Bermudez, Joseph S. Jroku: A History of Ballistic Missile Development in the DPRK, Occasional Paper No. 2, 

Center for Nonproliferation Studies, November 1999, s. 10. 

349 Shenon, Philip: North Korea Said to Agree to End Missile Tests, New York Times, September 13, 1999, s. A7, 

http://www.lexis-nexis.com 

350 Bertil, Lintner: North Korea And the Poor Man’s Bombs, Asia Times, 09.05.2007.  

351 http://www.iiss.org/publications/strategic-dossiers/north-korean-dossier/north-koreas-weapons-programmes-a-

net-asses. 
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tego biura został wysłany do Rosji, Ukrainy, Francji oraz Austrii, aby tam zdobywać wiedzę i 

sprzęt potrzebny do produkcji własnego programu broni masowego rażenia. 

Korea Północna nie podpisała Konwencji o broni chemicznej (Chemical Weapons 

Convention - CWC) i nie oczekuje się, że to zrobi, ponieważ wymaga to kontroli i weryfikacji 

posiadanych zasobów broni, na co władze w Phenianie raczej nigdy się nie zgodzą. Z drugiej 

strony w 1987 roku Korea Północna zgodziła się przystąpić do Konwencji o zakazie broni 

biologicznej i chemicznej, chociaż prasa w początkach 1990 roku relacjonowała o „militarnej 

biotechnologicznej pracy”, która odbywa się w licznych instytutach medycznych oraz 

ośrodkach uniwersyteckich w kraju. Podejrzewa się, iż produkcja broni chemicznej ma 

miejsce w fabryce broni chemicznej (Ganggye) w prowincji Chagang oraz w prowincji North 

Pyongan (Sakchu), a broń testowana jest na Morzu Żółtym. Są także poszlaki wskazujące na 

to, że Korea Północna kupiła bądź próbuje kupić duże ilości cyjanku sodu z Chin, Tajlandii i 

Malezji352.  

Niezaprzeczalnie Korea Północna odniosła sukcesy w próbach rozwoju własnego 

wojskowego programu nuklearnego. Miała także powody, by taki program rozpocząć: Rosja 

od końca lat 80. nie dawała już gwarancji bezpieczeństwa, a Phenian z kolei miał potencjał 

do takich działań.  

Techniczne dokonania w zakresie pocisków, komponentów oraz technologii 

balistycznej, którą Korea Północna od lat rozwijała, państwo to eksportowało do Egiptu, 

Iranu, Libii, Pakistanu, Syrii i Jemenu. Śledztwo wykazało, iż handel strategicznym towarem 

trwał od końca lat 80. przez co najmniej 11 lat. W Pakistanie główną osobą odpowiedzialną 

za te działania był Abdul Kadir Khan – twórca pakistańskiej bomby atomowej i do 2001 roku 

dyrektor głównego laboratorium atomowego w Pakistanie, nazwanego jego imieniem.  

Pakistański program atomowy od początku borykał się z licznymi problemami: 

państwo dysponowało zbyt małą liczbą naukowców. W połowie lat 60. dzięki dużej pomocy 

innych krajów, wspierających także Turcję, Pakistan został dumnym posiadaczem 

laboratoriów prowadzących badania nad bronią atomową. Kiedy Zulfikar Ali Bhutto został 

premierem, w 1972 roku zebrał pakistańskich naukowców, którzy wrócili z umiejętnościami  

z Europy Zachodniej, aby rozmawiać z nimi o rozwoju broni atomowej. Już pod koniec lat 70. 

Pakistanowi udało się z sukcesem wzbogacić małą ilość uranu.  

Czołową postacią pakistańskiego programu atomowego jest bez wątpienia Abdul 

Kadir Khan. Urodził się w 1936 roku w Bhopalu w Indiach, a w 1952 roku przeprowadził się 

wraz z rodziną do Pakistanu. W 1961 roku Khan przyjechał do Europy, aby dokończyć 

                                                           
352 Ibid. 
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studia, najpierw w Berlinie Zachodnim, a następnie na Uniwersytecie Technicznym w Delft  

w Holandii, gdzie otrzymał dyplom w 1967 roku. W 1972 roku Khan obronił doktorat z 

inżynierii metalurgicznej w Katolickim Uniwersytecie Leuven w Belgii. W tym samym roku 

rozpoczął pracę w Physical Dynamic Research Laboratory (FDO). Od tego momentu wywiad 

duński zaczyna interesować się młodym doktorem w związku ze zdobywaniem przez niego 

informacji technicznych nie związanych bezpośrednio z projektem, który prowadził353.  

18 maja 1974 roku Indie przeprowadzają swój pierwszy nuklearny test - „pokojową 

eksplozję nuklearną”354. We wrześniu Khan pisze do premiera Zulfikara Ali Bhutto i oferuje 

swoje usługi w zakresie rozwoju programu nuklearnego dla Pakistanu. W tym czasie 

amerykański wywiad przekonuje wywiad duński o niearesztowaniu Khana, ale zaleca 

monitoring jego działań. W październiku 1974 roku zostaje odsunięty od prac, a 15 grudnia 

opuszcza nagle FDO i jedzie do Pakistanu z kopiami komponentów do wzbogacania uranu 

oraz listą 100 firm, dostarczających materiały do tej technologii.  

W 1976 roku Khan rozpoczyna pracę w Pakistańskiej Agencji Energii Atomowej 

(PAEC). W lipcu po konflikcie w PAEC premier Bhutto daje Khanowi autonomiczną kontrolę 

nad pakistańskim programem wzbogacania uranu. Khan zakłada Inżynieryjne Laboratorium 

Badawcze - Engineering Research Laboratory (ERL). W 1981 roku ERL zostaje 

przemianowane na Khan Research Laboratory (KRL).  

W połowie lat 80. Pakistan produkuje taką ilość wysoko wzbogaconego uranu, która  

wystarcza do produkcji broni atomowej. KRL kontynuuje prace nad wzbogacaniem i 

równocześnie zajmuje się tworzeniem systemu przenoszenia głowic jądrowych355. W tym 

samym czasie Khan rozpoczyna rozwijanie sieci partnerów gotowych do wymiany 

technologii, dostarczania komponentów, eksportu i importu wzorów, szkiców, wskazówek. 

Ten proces wymiany komponentów jest kompletnie przeoczony przez wywiad zachodni, 

który wierzył, że Khan pracuje jedynie nad pakistańskim wewnętrznym programem 

atomowym.  

                                                           
353 Laufer Michael, A.Q.Khan Nuclear Chronology, Carnegie Proliferation News and Resources, 

http://www.ProliferationNews.org  

354 W następstwie dokonanego przez Indie wybuchu ładunku nuklearnego powstała Grupa Dostawców Jądrowych 

– NSG Nuclear Suppliers Group. Grupa stawiała sobie za cel promocję lepszego zrozumienia i wsparcia dla 

kontroli eksportu jądrowego poprzez większą przejrzystość, dialog i współpracę dostawców i odbiorców, tak aby 

eksport towarów i technologii nuklearnej przeznaczonych również do celów pokojowych nie służył 

rozprzestrzenianiu broni jądrowej.  

355 Cary Sublette, Pakistan’s Nuclear Weapons Program: Development, Nuclear Weapons Archive, 02.01.2002, 

http://www.nuclearweaponarchive.org/Pakistan/PakDevelop.html 
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W 1985 roku Kongres uchwalił Poprawkę Presslera, nakazującą Pakistanowi 

zaprzestanie działań zmierzających do budowy broni atomowej. Zgodnie z przyjętą uchwałą, 

dopóki prezydent USA nie potwierdzi, iż Pakistan nie posiada głowic jądrowych, państwo to 

nie może otrzymywać amerykańskiej pomocy ekonomicznej i wojskowej. Sankcje zostały 

czasowo cofnięte przez prezydenta Reagana, a później Busha, w związku z konfliktem 

radziecko-afgańskim i zaangażowaniem w niego Pakistanu.  

W latach 1986-87 Pakistan i Iran są podejrzane o podpisanie tajnego porozumienia 

dotyczącego pokojowej współpracy nuklearnej. Pod koniec lat 80. wywiad niemiecki odkrył, 

że pakistańska pomoc trafia nie tylko do Iranu, ale także do Iraku i Korei Północnej356.   

W 1990 roku Khan zaoferował Irakowi sprzedaż wzoru bomby nuklearnej i 

zagwarantował dostarczenie odpowiednich materiałów z Europy Zachodniej. Oświadczył, iż 

wszelkie materiały mogą być sprowadzone przez jego kompanię w Dubaju, a spotkanie z 

przyjaciółmi może być natychmiast zorganizowane w Grecji357. Współpracował z konsorcjami 

brytyjsko-duńsko-niemieckimi. Korzystał także z sieci kompanii ARY Gold358. Prowadzone 

było śledztwo w sprawie pomocy udzielanej przez kompanię ARY Gold talibom  

i al Qaidzie. Jednym z wątków śledztwa była więź jaka łączyła kompanię z dr Khanem. 

Kompania oskarżona była także o pranie brudnych pieniędzy. W związku z tymi 

podejrzeniami ARY Gold została skreślona z listy członków London Bullion Market 

Association.        

W 1992 roku Pakistan rozpoczął współpracę z Koreą Północną w zakresie systemu 

przenoszenia broni jądrowej359. To właśnie Laboratorium Khana we współpracy z reżimem 

północnokoreańskim prowadziło prace nad pociskiem Ghauri. Te kanały współpracy Khan 

mógł używać do transferu technologii nuklearnej. Bardzo mało wiadomo jednak o tym, kiedy 

rozpoczął się transfer nuklearny, jakie komponenty nuklearne mogła pozyskać Korea oraz 

czy i na ile rząd pakistański był wtajemniczony w działania Khana.  

Zatem po zainicjowaniu nuklearnego transferu do Iranu, Khan rozszerzał swoją sieć 

klientów o Libię oraz Koreę Północną. Jego sieć bazowała na strukturze międzynarodowych 

                                                           
356 Congressional Research Service, Pakistan’s Nuclear Proliferation Activities and the Recommendations of the 

9/11 Commision: U.S. Policy Constraints and Options, Report for Congress, 24.05.2005, 

http://fpc.state.gov/documents/organization/48792.pdf 

357 Albright, David; Hinderstein, Corey: Documents Indicate A.Q.Khan Offered Nuclear Weapons Design to Iraq In 

1990: Did He Approach Rother Countries?, Insitute for Science and International Security, 04.02.2004, 

http://www.isis-online.org/publications/southasia/khan_memo.html 

358 Nazwa pochodzi od inicjałów jego właściciela Abdula Razzaka Yacouba. 

359 Congressional Research Service, Weapons of Mass Destruction: Trade Between North Korea and Pakistan, 

Report for Congress, 11.03.2004, http://fpc.state.gov/documents/organization/30781.pdf  
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dostawców, a ich ślady prowadziły do takich krajów jak: Malezja, Singapur, Turcja, Afryka 

Południowa, Szwajcaria, Korea Południowa i inne. Khan podobno z samej sprzedaży do Libii 

uzyskał 100 milionów dolarów. Wiele aspektów jego działań pozostaje nadal tajemnicą, 

włączając w to źródła zdobywania komponentów oraz szczegóły podejrzanego transferu do 

Korei Północnej.  

W połowie lat 90. Khan rozpoczął podróże do KRLD, gdzie otrzymał techniczną 

pomoc w pracach nad rozwojem pocisku Ghauri. Do 2004 roku Khan odbył 13. wizyt i był 

podejrzany o zaaranżowanie handlu wymiennego pomiędzy Pakistanem a Koreą 

Północną360. Szczegóły tej wymiany są nadal nieznane. Wiadomo jednak, że podróżował 

wraz z personelem militarnym ze swojego laboratorium. Wojskowi mogli pomóc w transferze 

technologii nuklearnej, a ich obecność w Laboratorium Khana, włączając w to personel, który 

wraz z Khanem podróżował do Korei, sugeruje, że pakistański rząd mógł być świadomy 

działań podejmowanych przez dr. Khana. Prezydent Musharraf zaprzeczał jednak tym 

oskarżeniom.  

Przypuszcza się, że pakistański kryzys walutowy  w 1996 roku mógł zmotywować 

Khana do rozszerzenia nuklearnej sieci i sprzedaży technologii do Korei. W tym czasie 

wizyty oficjeli pakistańskich i północnokoreańskich były częstsze, jakkolwiek trudno 

domniemywać, czy dotyczyły one technologii nuklearnej.    

Prawdopodobnie w 1997 roku odbył się pierwszy transfer, aczkolwiek jego dokładna 

data jest nieznana. Sądzi się, że wymiana trwała do 2003 roku, lecz pakistański rząd 

zaprzecza i stoi na stanowisku, że zakończyła się ona w 2001 roku W tym czasie Khan mógł 

zaopatrzyć Koreę w urządzenia wzbogacające, szkice, dane techniczne. Niektóre raporty 

donoszą, iż w grudniu tego roku potajemną wizytę do Korei odbył dowódca armii Jehangir 

Karamat. Khan oświadczył, że Karamat był świadomy interesów pomiędzy Pakistanem oraz 

Koreą. Sam Karamat bronił się, twierdząc, iż informacja nie jest prawidłowa, ponieważ nie 

posiadał żadnej wiedzy o proliferacji i tym samym nigdy nie odwiedzał Korei361.        

W 1998 roku, 11 i 13 maja Indie przeprowadziły pięć prób nuklearnych, na które 28 i 

30 maja Pakistan odpowiedział 6 testami.  

                                                           
360 Ibid. 

361 Informacja faktycznie nie potwierdzona. Generał podczas kariery militarnej na pewno przebywał w 

następujących krajach: Chiny, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja, Ukraina, Jordania, Turcja, Arabia 

Saudyjska oraz Iran. Był członkiem pakistańskiego zespołu podczas indyjsko-pakistańskich rozmów w latach 

1990-91 w New Delhi i Islamabadzie. Wśród międzynarodowych nagród Karamata nie brakuje Legionu U.S. za 

zasługi oraz medalu Abdula Aziza z Arabii Saudyjskiej. Jest autorem publikacji o zarządzaniu obronnym, 

przywództwie oraz o wojnie indyjsko-pakistańskiej 1971 roku. Jest absolwentem Uniwersytetu Quaid-e-Azam w 

Islamabadzie.  
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W lecie 2001 roku amerykańskie satelity szpiegowskie odkryły komponenty pocisków, 

które były ładowane do pakistańskiego samolotu towarowego nieopodal Phenianu362. 

Nasuwa się wniosek, iż była to jedna z transakcji podczas współpracy Pakistanu i Korei 

Północnej.  

Na wiosnę 2003 roku Departament Stanu USA nałożył sankcje na Laboratorium 

Khana pod zarzutem prowadzenia nielegalnych transakcji związanych z pozyskiwaniem 

systemu przenoszenia broni. Jednocześnie zaznaczył, iż nie ma wystarczających dowodów, 

aby nałożyć sankcje za nielegalne transakcje nuklearne. Nie była to pierwsza kara. W maju 

1998 roku sankcje nałożono na Laboratorium Khana oraz na Kompanię Ch’anggwang 

Shinyong w Korei Północnej za sprzedaż pocisków No-dong.  

  W kwietniu 2003 roku władze niemieckie przechwyciły w Kanale Sueskim okręt z 

dużym ładunkiem przewodów aluminiowych. Okręt zmierzał do Korei Północnej363. Rok 

później, 4 lutego, w publicznym wystąpieniu telewizyjnym Khan przyznał się do transferu 

technologii nuklearnej do innych krajów. Pakistański rząd oznajmił, iż Khan działał 

niezależnie i bez wiedzy państwa. Zapewnił też, że obecnie nie dochodzi już do transferu 

technologii za granicę364. Były prezydent Pakistanu gen. Pervez Musharraf dostał zgodę z 

Waszyngtonu na takie załatwienie sprawy, że atomista weźmie całą winę na siebie w zamian 

za ułaskawienie. Rzecznik Białego Domu oświadczył, iż prezydent Bush „przyjmuje 

zapewnienia Musharrafa, iż rząd Pakistanu nie był zaangażowany w rozprzestrzenianie 

[broni jądrowej]”365. W interesie Amerykanów bowiem nie leżało osłabianie pozycji generała, 

gdyż potrzebowali go jako silnego sojusznika w wojnie z talibami i Al-Kaidą.      

Według Khana celem była pomoc innym krajom muzułmańskim w uzyskaniu broni 

atomowej oraz przerzucenie na nowych kandydatów do „atomowego klubu” części 

międzynarodowej presji wywieranej na Pakistan. W przypadku Korei Północnej udało się to 

doskonale. Khan przyznawał się do wywożenia za granicę pośrednikom w Dubaju „szkiców i 

maszyn”. Obwiniał o współudział dwóch byłych szefów armii – gen. Aslama Bega oraz 

Jehangira Karamata.  

                                                           
362 Sanger, David E.: The Khan Network, Conference on South Asia and the Nuclear Future, Uniwersytet  

Stanford, 05.06.2004, http://iis-db.stanford.edu/evnts/3889/Khan_network-paper.pdf 

363 Ibid. 

364 Głogowski Aleksander, Pakistan - Afganistan. Trudne sąsiedztwo, Kraków 2006, str. 117. 

365 Stefanicki, Robert: Pakistański atomista prosi o łaskę, Gazeta Wyborcza, 04.02.2004. 
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Mirza Aslam Beg (Mirza Aslam Baig) - szef armii pakistańskiej w latach 1988-1991366 

został także oskarżony o próbę sprzedaży technologii nuklearnej do Iranu. Były minister 

Pakistanu Nawaz Sharif podtrzymywał, iż Beg zwrócił się do niego z sugestią, że Iran gotów 

jest zapłacić 12 milionów dolarów w zamian za dostarczoną technologię nuklearną367. Beg 

stwierdził, iż jest to pomówienie. Natomiast były amerykański ambasador w Pakistanie 

Robert Oakley wspominał o powiązaniach Bega z wojskiem irańskim. Prezydent Musharraf 

przyznał, iż paru naukowców, motywowanych chciwością mogło być zamieszanych w 

transfer technologii nuklearnej do Iranu i paru innych krajów w latach 80. Beg w wywiadzie 

udzielonym w lutym 2004 roku podkreślał, iż transfer wiedzy, dzielenie się nią, jest moralnie i 

sądownie usprawiedliwione. Osoby, które pracowały nad pakistańskim programem 

atomowym miały kontakty na całym świecie. Prezydent Musharraf nazwałby ich obecnie 

„światem przestępczym”, ale zdaniem Bega wszystko wówczas było akceptowane przez 

rząd Pakistanu368. Kraje pracujące nad programem atomowym uzyskiwały informacje, gdzie 

mogą zdobyć niezbędny know-how. Wg Bega na program w latach 1976-1990 przekazano 

250 milionów dolarów. Jego zdaniem z naukowców próbowano zrobić kozłów ofiarnych, 

podczas gdy pierwszy transfer broni mógł mieć miejsce, gdy prezydent Musharraf był szefem 

armii i później dowódcą wykonawczym. Transfery przypadają też na okres, gdy szefem 

rządu była Benazir Bhutto, chociaż sama zainteresowana twierdzi, iż trzymała się z dala od 

wszelkich decyzji dotyczących zagadnień nuklearnych369.  

Nie jest jasne, czy pakistański rząd wiedział, że jego naukowcy przekazują 

technologię nuklearną innym państwom. W wystąpieniu telewizyjnym Khan wziął na siebie 

całą odpowiedzialność za transfer. Powiedział, że nigdy żadna osoba z rządu nie była 

zaangażowana w tego typu działania. Niektórzy eksperci spoza rządu wskazują, iż byłoby 

trudno uwierzyć, że pakistańska technologia mogła być eksportowana bez wiedzy kogoś z 

armii oraz wywiadu, szczególnie gdy niektóre ładunki były przerzucane przy współudziale sił 

powietrznych Pakistanu. Mówi się więc, że naukowcy mieli ciche przyzwolenie od armii i 

wywiadu. Rząd pakistański zaprzecza jakoby był aktywną stroną w tym przedsięwzięciu. 

                                                           
366 Stanowisko to sprawował po gen. Muhammadzie Zia-ul-Haq, który zginął w katastrofie samolotu. Za jego 

czasów natomiast pełnił stanowisko zastępcy dowódcy armii.  

367 http://www.newsline.com.pk/Newsfeb2004/cover3feb2004.htm 

368 Ibid. 

369 Benazir Bhutto 2 grudnia 1988 roku została pierwszą i najmłodszą kobietą-premier Pakistanu, a Ghulam Ishaq 

Khan został nominowany na prezydenta. Z różnych powodów doprowadzono do odsunięcia jej od władzy 6 

sierpnia 1990 roku. Powróciła do polityki w 1993 roku po rezygnacji prezydenta Ghulama Ishaqa Khana oraz 

premiera Nawaza Sharifa. 3 lata później została zdymisjonowana ze względu na podejrzenie korupcji oraz złe 

zarządzanie. Została zamordowana w zamachu w 2007 roku. 
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Ponieważ program był tajny, naukowcy dysponowali daleko posuniętą swobodą w 

działaniu. Khan wydał na program atomowy miliony dolarów i przed nikim nie musiał się  

z tego tłumaczyć. Pakistańscy badacze mówią, iż Khan działając bez zgody urzędników 

rządu sprzedawał części nuklearne, plany do Iranu, Libii i Korei Północnej. Dodatkowo 

dwóch pakistańskich naukowców spotkało się z przedstawicielami Al-Kaidy w 2000 i 2001 

roku, ale nie można udowodnić, czy spotkania te dotyczyły sprzedaży technologii nuklearnej.  

W 1990 roku Laboratorium Khana wysłało list do prezydenta Iraku Saddama Husajna 

oferując współpracę. MAEA donosiła, iż Irak nigdy nie skorzystał z tej propozycji, posiadał 

już bowiem w tym czasie wystarczająco zaawansowaną technologię jądrową.        

Skazanie Khana z politycznego punktu widzenia byłoby trudne, jest on bowiem 

uważany za bohatera Pakistanu, twórcę pakistańskiej broni atomowej. Prezydent Musharraf 

przeprowadził działania na szeroką skalę wśród naukowców podejrzanych o transfer 

technologii nuklearnej. Mohammed Farooq, jeden z towarzyszy Khana, przebywał w 

areszcie. Khan nigdy nie był aresztowany, jednak został zwolniony z urzędu i przebywał pod 

strażą wojska w swojej willi w Islamabadzie. Inni naukowcy zostali uwięzieni.  

Zgodnie z raportem MAEA Pakistan i 11 innych państw zostały określone jako kraje 

bezpośrednio zaangażowane w „nielegalny biznes nuklearny”, posiadające lub próbujące 

rozwijać program nuklearny370. Raport mówi, że Algieria, Argentyna, Brazylia, były Związek 

Radziecki, Indie, Iran, Irak, Izrael, Północna Korea oraz Południowa Afryka mają 

„niezadeklarowane zdolności nuklearne” i „ukrytą ilość” materiału nuklearnego. Raport 

podkreśla także, że Pakistan „używał nielegalnych i tajnych sposobów, aby uzyskać akces 

do materiałów i technologii nuklearnej”. Sprzęt do wzbogacania uranu – zgodnie z raportem - 

został pierwotnie uzyskany od Niemiec, a potem przekazany do Iranu i Korei Północnej.   

Pakistan nie jest sygnatariuszem Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej 

(NPT). Nie jest też znany jako kraj posiadający broń biologiczną. W kwietniu 1972 roku 

Pakistan przystąpił do Konwencji o zakazie broni biologicznej i toksycznej (BWC) i w tym 

samym roku ją ratyfikował. Chociaż Stany Zjednoczone w 1996 roku raportowały, iż kraj ten 

jest zdolny do badania i rozwijania broni biologicznej, nie wiadomo, czy potencjał ten od 

tamtej pory został wykorzystany.  

Pakistan rozwija natomiast produkcję pocisków balistycznych, bazujących szeroko na 

systemach pozyskanych z zagranicy. Sądzi się, że Państwo Środka w latach 70. i 80. 

pomogło  

                                                           
370 Koch, Andrew; Topping, Jennifer: Pakistan’s Nuclear-Related Facilities, Center for Nonproliferation Studies, 

Monterey 1997. 
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w rozbudowie pakistańskiego programu nuklearnego. Począwszy od 1992 roku Chiny 

dostarczyły do Pakistanu co najmniej 30 kompletnych pocisków M-11. Dodatkowo Państwo 

Środka pomogło w budowie odpowiednich obiektów zaplecza technicznego. Naukowcy 

pakistańscy skopiowali także projekt chińskiego M-9, tworząc pocisk Shaheen I (Orzeł). 

Pakistan był wspierany przez Chiny, lecz zarzut, że Chiny przekazały Pakistanowi głowice 

był przez obie strony wyraźnie dementowany. We wczesnych latach 90. Pakistan 

dysponował kilkoma pociskami balistycznych M-11 o zasięgu 300 km. Pod koniec lat 90. 

Chiny pomogły mu rozwinąć projekty pocisków Shaheen I o zasięgu 750 km, ostatnio 

testowane w październiku 2002 roku.  

W tym samym czasie (pod koniec lat 90.) Pakistan zdobył także małą liczbę pocisków 

No-dong o zasięgu 1300 km od Korei Północnej. Umowa z Koreą Północną obejmowała 

zapewne transfer technologii i seryjną produkcję pocisków No-dong na licencji. W zamian 

Laboratorium Khana asystowało Korei Północnej przy programie wzbogacania uranu. 

Pakistańska wersja No-dong, znana jako Ghauri, została po raz pierwszy przetestowana 6 

kwietnia 1998 roku. Przebyła dystans 1100 km, przenosząc ładunek nie większy niż 700 kg. 

Pocisk odpalono w pobliżu miasta Jhelum w północno-wschodnim Pakistanie, a w teście 

uczestniczyli także inżynierowie i technicy północnokoreańscy. Kolejny test odbył się w maju 

2002 roku. Wg informacji ujawnionych przez Khana, Ghauri jest aktualnie jedynym pociskiem 

zdolnym do przenoszenia broni jądrowej. Trwają prace nad kolejną jego wersją z 

możliwością zasięgu do 4000 km. Inne konstrukcje, jeżeli zajdzie taka potrzeba, mogą 

zostać odpowiednio dostosowane do uzbrojenia w ładunki nuklearne.  

Działania Pakistanu są zapewne próbą zrównoważenia zagrożenia wynikającego  

z realizacji planów Indii stworzenia triady atomowych sił lądowych, powietrznych i morskich. 

Bardzo trudno ocenić wielkość i skład pakistańskiego arsenału jądrowego. Sądzi się, że kraj 

ten dysponuje około 24-48 głowicami nuklearnymi. Broń ta korzysta z systemu implozyjnego, 

a jej rdzeń wykonany jest z wysoko wzbogaconego uranu, co wymaga użycia 15-20 kg 

materiału na głowicę. Pomimo aresztowań w latach 70. i 80. pakistańskich agentów371 

próbujących przemycić materiały i komponenty, państwu temu udało się, korzystając z tajnej 

współpracy z innymi krajami, dokonać gwałtownego skoku w pracach nad wzbogacaniem 

uranu. Sprzyjała temu aktywna działalność Abdula Kadira Khana oraz opieszałe działania 

wywiadów zachodnich. 

                                                           
371 Aresztowania w Europie i Stanach Zjednoczonych. W USA w 1984 roku trzech obywateli pochodzenia 

pakistańskiego zostało oskarżonych o próbę przemytu 50 krytronów (szybkich przełączników stosowanych do 

systemu implozyjnego). 
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  Pakistańskim naukowcom zarzuca się przekazywanie terrorystom informacji 

związanych z bronią atomową372. Po atakach na World Trade Center 11 września 2001 roku 

Pakistan został zmuszony przez Waszyngton do działań mających na celu zdystansowanie 

się od talibów. Talibowie bowiem zostali uznani za wroga numer jeden Stanów 

Zjednoczonych, obok Osamy bin Ladena oraz Al-Kaidy.   

Podczas wizyty prezydenta Busha w Pakistanie w dniach 3-4 marca 2006 roku oba 

kraje zadeklarowały efektywne zwalczanie terroryzmu oraz współpracę w takich dziedzinach, 

jak ekonomia, energia, edukacja, nauka i technologia. Prezydent Pakistanu Musharraf na 60. 

sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych mówił: „Musimy zwalczać terroryzm, 

we wszystkich jego formach, zakazywać go i eliminować. Potrzebujemy potężnej strategii dla 

sukcesu”. 

Mimo tych zapewnień Pakistan i Północna Korea próbują negocjować z bardzo 

niebezpiecznej pozycji siłowej. Oba kraje stanowią też wielkie zagrożenie, gdyż mogą 

eksportować technologię nuklearną, a materiały i wiedza nuklearna mogą ostatecznie trafić 

w ręce elementów terrorystycznych.      

 

5.1.2. Zaliczenie Korei Północnej do państw „osi zła” i wpływ tej 
decyzji na dalsze wydarzenia. 

 

W październiku 2002 roku w przemówieniu do narodu prezydent Georg W. Bush 

zaliczył Koreę Północną do państw „osi zła”373.  W połowie 2002 roku wywiad amerykański 

odkrył, iż Korea Północna otrzymywała od Pakistanu materiały do produkcji wysoko 

wzbogaconego uranu. Korea oficjalnie zaprzeczyła istnieniu takiego programu, później 

jednak potwierdziła te zarzuty. Rząd USA zdecydował, iż zawiesi dostawy ropy, co miało 

zmusić Koreę do zaprzestania prac nad bronią. KRLD zapowiedziała zawieszenie programu. 

Jednak w grudniu 2002 roku uszkodziła kamery zamontowane przez MAEA, które miały 

monitorować wypełnianie zobowiązań przez Phenian. 31 grudnia 2002 roku inspektorzy 

MAEA zostali wypędzeni z Korei Północnej, a ona sama parę dni później, 10 stycznia 2003 

roku, wystąpiła z układu NPT. 

W negocjacje w sprawie północnokoreańskiego programu nuklearnego zaangażowały 

się następujące państwa: Korea Południowa, Chiny, Japonia, Stany Zjednoczone i Rosja. Był 

to okres, kiedy Phenian wykazywał także pewne oznaki elastyczności. Korea Południowa 

                                                           
372 Shahzad, Syed Saleem: Pakistan Makes a Deal With the Taliban, Asia Times, 01.05.2007. 

373 Bayer, Jerzy; Dziak, Waldemar Jan: Korea&Chiny, t.1: Strategia i Polityka, Instytut Studiów Politycznych 

Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2006, s. 200.  
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oferowała północnemu sąsiadowi w zamian za jądrowe rozbrojenie m.in. elektryczność. 

Pekin prowadził z Koreą Północną wytrwałą, spokojną dyplomację podczas okresu 

niepewności i trudności, z uporem przekonywał Phenian, że warto wrócić do stołu 

negocjacyjnego. Wielokrotnie podkreślał wagę politycznego i dyplomatycznego rozwiązania. 

Kiedy sytuacja groziła wyizolowaniem Phenianu, Chiny angażowały go i były pośrednikiem, 

przekazując wiadomości pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Koreą Północną. Pekin 

sprzeciwiał się także groźbie sankcji i użyciu siły, choć  uzbrojona Korea Północna mogła 

znacząco skomplikować bezpieczeństwo Chin w regionie374.      

Korea Północna podejrzewana była o udzielanie pomocy Iranowi w realizacji jego 

programu atomowego. Według „Spiegla” syryjski kompleks nuklearny Al-Kibar, 

zbombardowany 6 września 2007 roku przez izraelskie lotnictwo, miał być wykorzystywany 

na potrzeby irańskiego programu nuklearnego i pozyskania materiałów potrzebnych 

Teheranowi do budowy bomby atomowej. W Al-Kibar powstać miał reaktor atomowy do 

produkcji plutonu, w czym pomoc ekspertów z Korei Północnej była konieczna, bo choć 

irańscy naukowcy czynili postępy we wzbogacaniu uranu, nie mieli doświadczenia w pracy 

nad plutonem375. Ponadto Syria budowała reaktor wraz z Koreą Północną. Fakt ten znany był 

Stanom Zjednoczonym, które nie poinformowały o nim MAEA. Reaktor nie był czynny i nie 

wprowadzono do niego żadnych materiałów nuklearnych, a pomoc Phenianu była 

kontynuowana także po jego zniszczeniu. Jak podkreślają Amerykanie, reaktor, który miał 

produkować pluton, nie był przeznaczony do celów pokojowych, a tajna współpraca Syrii z 

Koreą Północną w dziedzinie zbrojeń nuklearnych jest dowodem, iż Phenian eksportował 

swoją technologię militarną. Syria zdecydowanie odrzuciła oskarżenia administracji USA, 

według których zbudowała reaktor nuklearny przy pomocy Korei Północnej. Rząd Syrii 

„wyraził ubolewanie i potępił kampanię fałszywych oskarżeń wobec Syrii nieustannie 

prowadzoną przez obecną administrację amerykańską”376. Wcześniej ambasador Syrii w 

USA Imad Mustafa określił oskarżenia jako „śmieszne”. „Pokazano mi fotografie satelitarne 

jakiegoś budynku na pustyni syryjskiej mówiąc, że to reaktor nuklearny. Powiedziałem im, że 

to absurd. Żadnego strażnika, nie ma drutu kolczastego. Nie ma tam nikogo. To porzucony 

budynek wojskowy” - powiedział ambasador377. Syryjski reaktor był budowany według 

podobnego projektu jak reaktor w Jongbion w Korei Północnej, w którym produkowano 

pluton - paliwo do budowy broni nuklearnej. Kiedy na jesieni 2007 roku ujawniono fakt 

                                                           
374 Yuan, Jing-dong: China Takes a Bow, Asia Times Online, 27.07.2005. 

375 Der Spiegel, 21.06.2008. 

 376 Eberhardt, Oliver: Seltsame Nordkorea-Syrien-Connection, Immer neue Versionen über Zweck des 

Eindringens israelischer Kampfflugzeuge, Neues Deutschland, 18.09.2007. 

377 Ibid. 
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zbombardowania przez Izrael reaktora w Syrii, w Kongresie USA wyrażano wątpliwości, czy 

rzeczywiście służył on realizacji programu atomowego i czy budowano go z pomocą 

Phenianu, o czym przekonywał dyrektor CIA Michael Hayden i przedstawiciele pozostałych 

agencji wywiadu, którzy pokazali w Kongresie nagrania wideo i inne dowody na to, że Syria 

budowała reaktor nuklearny z pomocą Korei Północnej. Reaktor nie był też zgłoszony do 

Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Doniesienia te skomplikowały toczące się 

rokowania pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Koreą Północną, która w 2007 roku zawarła 

porozumienie (zob. str. 170), na mocy którego miała uzyskać międzynarodowe uznanie i 

pomoc ekonomiczną w zamian za pełne ujawnienie swoich planów nuklearnych378. Aby 

uzyskać potwierdzenie przestrzegania porozumienia, delegacja amerykańska udała się do 

Phenianu. Konserwatyści w Stanach Zjednoczonych zarzucali administracji prezydenta 

Busha, że idzie na zbyt wielkie ustępstwa wobec reżimu Kim Dzong Ila, a wspomniane 

porozumienie zawiera zbyt mało elementów kontroli. Były ambasador USA przy ONZ John 

Bolton powiedział telewizji Fox News: „Wielu Republikanów i Demokratów w Kongresie jest 

bardzo zaniepokojonych, że administracja nie ujawnia im wszystkiego. Wątpią oni, czy Korea 

Północna mówi prawdę na temat swego programu nuklearnego. Korei nie można ufać. To 

tzw. porozumienie zawarte z nią przez pięć krajów to urojenie”379. 

 

5.1.3. Deklaracja rządu północnokoreańskiego w sprawie posiadania 
bomby atomowej – rok 2005. 

 

10 lutego 2005 roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych Koreańskiej Republiki 

Ludowo-Demokratycznej wydało oświadczenie: „Wyprodukowaliśmy broń nuklearną w celu 

samoobrony, aby być zawsze gotowym na politykę izolacji rządu Busha. (…) Dzisiejsza 

rzeczywistość udowadnia, że można ochronić się jedynie poprzez potężną moc 

sprawiedliwości i prawdę.380” Po raz pierwszy Korea oficjalnie przyznała, że dysponuje bronią 

masowego rażenia, do tej pory potwierdzała to wyłącznie w prywatnych rozmowach z 

amerykańskimi negocjatorami. Zaznaczono także, że Korea nadal opowiada się za 

rozwiązaniem kwestii atomowej na drodze rokowań, a za impas w negocjacjach obarczono 

USA. 

Oświadczenie to zakłóciło kolejną próbę normalizacji stosunków pomiędzy Koreą 

Północną a USA. Ocieplanie stosunków rozpoczęło się na początku lat 90., dzięki 

                                                           
378 Ibid. 

379 Ibid. 

380 Werning, Rainer: Ende eines kalten Friedens. Nordkorea setzt ebenfalls auf Stärke und spielt erneut die 

nukleare Karte, Freitag 07, 18.02.2005. 
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pośrednictwu prezydenta Jimmy’ego Cartera. W 1994 roku USA i Korea Północna uzgodniły 

w Genewie ramowe porozumienie. Zgodnie z nim Korea zrezygnowała z budowy elektrowni 

jądrowych, podczas gdy USA zobowiązały się dostarczyć Koreańczykom 500 000 

kontenerów ciężkiego oleju opałowego rocznie i respektować podzielność kraju. Były to 

gwarancje pewności, oceniane jako wstępny etap możliwego traktatu pokojowego. 

Normalizacja stosunków przebiegała bez zakłóceń od 1995 roku, tak że możliwe stały się 

wizyty Madeleine Albright w KRLD i wiceprzewodniczącego Komisji Obrony Narodowej 

KRLD generała Jo Myong – Roka w USA. Odwilż cofnęła się nagle w styczniu 2001 roku, 

kiedy George W. Bush został głową państwa, a rok późnej zaliczył Koreę do państw „osi zła”. 

Ponadto, Korea Północna była uznawana za daleko większe niebezpieczeństwo, niż Irak 

Saddama Husajna, ponieważ przy ataku na Koreę należało liczyć się także z blokadą morza 

oraz tzw. uderzeniami chirurgicznymi, przede wszystkim na obiekty jądrowe w Jongbion. 

Generał Gary Luck, były komandor – dowódca amerykańskich sił zbrojnych z Korei 

Południowej, ostrzegał w tym przypadku przed tysiącami zabitych381.  

 

5.1.4. Przeprowadzenie testu atomowego 9 października 2006 roku – 
reakcje światowe.  

 

Pierwszy test z bronią jądrową został przeprowadzony 9 października 2006 roku o 

10.35 czasu lokalnego obok Mount Mant’ap i P’unggye-ri, Kilchu-kun, w północnej prowincji 

Hamgyŏng. Było to zaledwie tydzień po deklaracji północnokoreańskiego Ministra Spraw 

Zagranicznych o intencji przeprowadzenia takiego testu. Został on skrytykowany ostro przez 

społeczność międzynarodową, ponieważ unaocznił jej, że Korea Północna może 

dysponować sporą ilością gotowych do odpalenia bomb atomowych oraz odpowiednimi 

systemami przenoszenia ich. Phenian zadeklarował także, że będzie testować broń 

masowego rażenia, aby wyeliminować ewentualną inwazję USA.   

Jak podała Północnokoreańska Agencja Informacyjna, bomba została 

wyprodukowana i test został przeprowadzony bez pomocy z zewnątrz. Wskazano także, że 

test ten przyczyni się do pokoju i bezpieczeństwa na Półwyspie Koreańskim oraz w 

regionie382. Pak Kil-yŏn, reprezentant Korei Północnej przed Organizacją Narodów 

Zjednoczonych, powiedział, że jest „dumny z przeprowadzenia testu nuklearnego, a Rada 

                                                           
381 Ibid. 

382 DPRK Successfully Conducts Underground Nuclear Test, Korean Central News Agency (KCNA), 09.10.2006, 

http://www.kcna.co.jp.   
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Bezpieczeństwa ONZ powinna pogratulować północnokoreańskim badaczom i naukowcom, 

zamiast marnować swój czas przyjmując brutalne i bezużyteczne rezolucje”383.  

Istnieją sprzeczne doniesienia związane z miejscem przeprowadzenia testu. 

Koreański Instytut Geologiczny i Zasobów Mineralnych w Południowej Korei (The Korea 

Institute of Geoscience and Mineral Resources in South Korea) donosił o wstrząsach 

sejsmicznych o godz. 10:35 czasu koreańskiego z siłą 3.58 w skali Richtera. Według 

instytutu eksplozja została przeprowadzona w pobliżu Musudan-ri, północnej prowincji 

Hamgyŏng z siłą 400-500 ton trotylu, z górną granicą 800 ton. Instytut nie potrafił określić, 

czy wybuch był skutkiem eksplozji konwencjonalnej czy jądrowej384. Ministerstwo Nauki i 

Technologii Korei Południowej przyjęło wielkość eksplozji 3.95 w skali Richtera385, a wywiad 

twierdził, że próba została przeprowadzona w Sangp’yŏng-ri, północnej prowincji Hamgyŏng, 

około 15 km od miasta Kimch'aek (40.81 ° N, 129.01 ° E)386. Z kolei amerykańska inspekcja 

geologiczna oszacowała siłę na 4.2. Po wybuchu rosyjski minister obrony Siergiej Iwanow 

wyraził przekonanie, że wydarzenie było zdecydowanie jądrową eksplozją, a bomba 

zawierała od 5000 do 15000 ton trotylu387. Dopóki jednak nie przeprowadzono dokładnych 

badań, było to stanowisko odosobnione.  

Japońska Agencja Meteorologiczna raportowała, że 9 października doszło do drgań 

w rejonie północno-wschodniej Korei Północnej, gdzie wstrząsy następują rzadko388. Agencja 

oszacowała, że do wstrząsów doszło o 10.35 czasu miejscowego w miejscu o 

współrzędnych geograficznych 41.2°N and 129.2°E i miało siłę 4.9 w skali Richtera. Agencja 

                                                           
383 Kil-yŏn, Pak:: Anbirido pukhaeksilhŏm sŏnggong ch’ukha haeya [Kil-yŏn, Pak: The Security Council Also Has 

to Congratulate the Successful Nuclear Test], Yonhap News Agency, 10.10.2006, http://www.yonhapnews.co.kr  

384 Chŏng-sŏn, Mun; Sang-hyŏn, Kim: Chijiljawŏn’yŏn, ‘puk chijinp’a in’gongjijin hwaksil [Korea Institute of 

Geoscience & Mineral Resources: North’s Tremor Definitely Artificial], Taedŏk Net, 09.10.2006, 

http://www.hellodd.com .   

385 Kwagibu ‘pukhaeksilhŏm chindogyumo 3.9 ro sanghyang [MOST Magnitude of North’s Nuclear Test Revised 

Upward to 3.9], Chosun Ilbo, 10.10.2006, http://nk.chosun.com.   

386 Nam-kwŏn, Kim; Sŭng-u, Yi: Kukchŏng’wŏn ‘P’unggye-ri husok haeksilhŏm kanŭngsŏng chusi [NIS Watching 

For Follow Up Nuclear Tests in P’unggye-ri], Yonhap News Agency, 09.10.2006, http://www.yonhapnews.co.kr   

387 Faiola, Anthony; Kessler, Glenn; Linzer, Dafna: N. Korea Claims Nuclear Test, Washington Post, 09.10.2006, 

http://www.washingtonpost.com.   

388 Japan Meteorological Agency, Press Release, 09.10.2006, Kita Chosen Kanren no Jishin Hakei Bunseki 

Kekka [Analysis of Seismic Waves about North Korea], http://www.jma.go.jp/jma/index.html.   
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nie potrafiła określić, czy wstrząsy były wynikiem nuklearnej czy konwencjonalnej eksplozji i 

analiza danych, aby to uściślić mogła potrwać kilka dni389. 

Instytut Sejsmologii i Wulkanologii na japońskim Uniwersytecie Kyushu raportował o 

wstrząsach na szerokości 40.4°N i 129.8°E z siłą 4.4. Profesor Uniwersytetu Takeshi 

Matsushima powiedział, że wydarzenie to było wywołane działaniem człowieka, ponieważ 

instytut nie zarejestrował fal S, które są produkowane podczas naturalnych trzęsień ziemi390. 

Japońscy specjaliści oszacowali wybuch jako mały. Profesor Sejsmologii na Uniwersytecie w 

Tokio Katsuyuki Abe ocenił wybuch pomiędzy 0,5 a 3 kilotony trotylu, a profesor Matsushima 

stwierdził, że wybuch odpowiadał 250 tonom trotylu391.       

Według agencyjnych doniesień chińskie władze ostrzegały stronę amerykańską o 

intencji przeprowadzenia takiego testu na krótko przed jego wykonaniem; podobno Chiny 

otrzymały tę wiadomość od Korei Północnej 20 minut przed testem392. 9 października 

prezydent Stanów Zjednoczonych George W. Bush powiedział reporterom, że Phenian 

„stworzył groźbę dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa” i wydarzenie to określił 

„prowokującym czynem”. Bush kontynuował, że Korea Północna jeszcze raz „przeciwstawiła 

się woli międzynarodowej społeczności i społeczność międzynarodowa na to odpowie”. 

Stwierdził także, że „transfer broni nuklearnej lub materiałów przez Koreę Północną będzie 

uważany za poważną groźbę przeciwko Stanom Zjednoczonym”393.   

Sprawozdania mediów wskazywały, że amerykańscy urzędnicy dyskutowali o 

dalszych sankcjach ekonomicznych przeciwko Phenianowi, rozmawiając także z sąsiadami 

Korei (Chiny, Rosja i Korea Południowa), aby odciąć pomoc ekonomiczną394. Użycie siły z 

założenia nie było tematem dyskusji, ponieważ eksperci w większości stwierdzili, że akcja 

                                                           
389 Bakuhatsu, Kaku: Hiroshima Gata no Subun no 1’…Todai Jishinken ga Bunseki [Nuclear Explosion ‘Less 

Than One Fifth Of Hiroshima-type Nuclear Bomb…Analyzed by Earthquake Research Institute of the University of 

Tokyo], Yomiuri Shimbun, 09.10.2006, http://www.yomiuri.co.jp.   

390 2006 Nen 10 Gatsu 9 Nichi ni Kansoku Sareta Kita Chosen wo Shingen to suru Hakei ni Tsuite [Analysis 

About Seismic Waves Occurred in North Korea Area Observed on October 9, 2006], Institute of Seismology and 

Volcanology, Kyushu University, Press Release, 09.10.2006, http://www.sevo.kyushu-u.ac.jp 

391 Bakuhatsu, Kaku: Hiroshima Gata…, op.cit.    

392 Faiola, Anthony; Kessler, Glenn; Linzer, Dafna: N. Korea Claims…, op.cit.   

393 President Bush's Statement on North Korea Nuclear Test, White House, Office of the Press Secretary, 

09.10.2006, http://www.whitehouse.gov/news/releases/2006/10/20061009.html.   

394 Sanger, David E.: North Koreans Say They Tested Nuclear Device, New York Times, 09.10.2006, 

http://www.nytimes.com.   
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militarna byłaby niepraktyczną drogą w grze politycznej. Rząd amerykański zwiększył 

profilaktycznie patrole marynarki na wodach w pobliżu Korei Północnej395.  

Przemawiający 9 października na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Organizacji 

Narodów Zjednoczonych ambasador amerykański przy ONZ John Bolton podkreślił, że 

Korea Północna przeciwstawiła się woli RB ONZ, która 6 października jednomyślnie wezwała 

Phenian do nieprzeprowadzania żadnych testów z bronią jądrową396. Podkreślił też zgodność 

państw w odpowiedzi na propozycje Stanów Zjednoczonych, które zostały oparte na 

wcześniejszych sankcjach przeciwko Korei Północnej i zawierały m.in. zakaz handlu bronią 

masowego rażenia oraz powiązanych z nią materiałów, badanie wszystkich ładunków 

wchodzących i wychodzących do i z Korei, zakaz zawierania finansowych transakcji 

wspierających proliferację broni masowego rażenia oraz zakaz importu towarów 

luksusowych397.  

Chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych nazwało test akcją będącą wyzwaniem 

dla społeczności międzynarodowej, którą Pekin zdecydowanie potępił. Ostrzegł Phenian, aby 

wstrzymać się od działań, które mogłyby eskalować sytuację i ponaglił Koreę do powrotu do 

rozmów negocjacyjnych. Ta szybka odpowiedź Pekinu pokazała jego frustrację w związku z 

przeprowadzonym testem, co mogło mieć dalekosiężne skutki dla regionu, łącznie z 

potencjalnym wyścigiem zbrojeń. Gdy na konsultacjach w Radzie Bezpieczeństwa 3 

października 2006 roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych Korei Północnej ujawniło chęć 

przeprowadzenia testu, Chiny wskazywały na konieczność rozwiązań dyplomatycznych. 

Równocześnie ambasador Chin przy ONZ Wang Guangya ostrzegł Phenian, że jakikolwiek 

test wywoła poważne konsekwencje398. Prasa pisała wówczas, cytując wybitnych chińskich 

specjalistów, że rozmowy sześciu stron się nie sprawdziły i że Chiny powinny 

przewartościować swoje podejście do Korei Północnej399, biorąc pod uwagę kwestie 

potencjalnych naśladowców Korei, sytuację po przeprowadzeniu testu w regionie i nuklearne 

ambicje Japonii, Korei Południowej i Tajwanu i wreszcie sytuację bezpieczeństwa Chin po 

tym wydarzeniu.            

                                                           
395 Dinmore, Guy: Bush Has Limited Options in Dealing with North Korea, Financial Times (online edition), 

09.10.2006, http://www.ft.com.   

396 Zob. DPRK Foreign Ministry Clarifies Stand on New Measure to Bolster War Deterrent, Korean Central News 

Agency, 03.10.2006, http://www.kcna.co.jp.   

397 N Korea ‘Nuclear Test’ Condemned, BBC News, 09.10.2006, http://news.bbc.co.uk.   

398 Lips and teeth: North Korea-China Ties Strained by Nuclear Test Vow, Associated Press, 08.10.2006, 

http://www.iht.com.   

399 Buckley, Chris: N. Korea Might Lose Its Only Ally, Arizona Daily Star, 08.10.2006.   
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  Południowokoreański prezydent Roh Moo-hyun zwołał spotkanie Narodowej Rady 

Bezpieczeństwa, gdy tylko pojawiły się doniesienia o podejrzewanym teście nuklearnym. 

Rząd południowokoreański potępił jądrową próbę jako „nie do zaakceptowania” i „poważną 

groźbę” dla Półwyspu Koreańskiego i Azji Północno-Wschodniej. Oficjalny komunikat mówił o 

przeciwstawieniu się zasadom z porozumienia wrześniowego 2005 roku, rezolucji 1695 i 

łącznej deklaracji w sprawie denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego, podpisanej przez 

Koreę Południową w 1991 roku400. Partia opozycyjna Grand National Party (GNP albo 

„Hannaradang”) oceniła przeprowadzenie testu przez Koreę Północną jako upadek polityki 

prezydenta wobec północnego sąsiada. Jądrowa próba była jasnym znakiem, że polityka 

pokoju i pomyślności w stosunku do Phenianu zawiodła. Przywództwo GNP argumentowało 

też, że prezydent jest odpowiedzialny za niepowodzenie polityki, a rzecznik partii nawoływał 

do abdykacji prezydenta oraz jego współpracowników w zakresie bezpieczeństwa.401 

9 października japoński premier Shinzo Abe podczas oficjalnej wizyty w Seulu ostro 

skrytykował próbę jądrową, twierdząc, że może ona pchnąć Północno-Wschodnią Azję w 

kierunku „nowego, niebezpiecznego wieku jądrowego”402. Abe nakazał rządowi 

przygotowanie dodatkowych sankcji ekonomicznych, ponaglił rozmowy w RB ONZ w celu 

przyjęcia nowej rezolucji i wypracowania większej współpracy obronnej ze Stanami 

Zjednoczonymi (miała ona odgrywać rolę czynnika odstraszającego)403. W tym samym dniu 

szef gabinetu premiera Yasuhisa Shiozaki zauważył, że jądrowa próba była „poważną 

groźbą”, prowokacją przeciw NPT i pogwałceniem kilku międzynarodowych porozumień i 

rezolucji, między innymi deklaracji pheniańskiej przyjętej w 2002 roku, regulującej stosunki 

pomiędzy Phenianem a Tokio, wrześniowych zasad z 2005 roku oraz rezolucji 1695 z 7 

października 2006 roku.404 

                                                           
400 Pukhan haeksilhŏm, tanhohi taech’ŏhal kŏt [A North Korean Nuclear Test Will Be Met with Firm Resolution], 

Ch’ŏngwadae [Office of the President], 09.10.2006, 

http://www.president.go.kr/cwd/kr/archive/archive_view.php?meta_id=hotis_2&id=3156aefd2417c3bf3d9bcd67  

401 Pukhan’ŭi haeksilhŏm tobal’e taehayŏ kangnyŏkhago tanhohage taech’ŏ hara! [Respond to North Korea’s 

Nuclear Provocation with Strength and Firmness!], Hanaradang kukhoewŏn iltong [Concerned GNP National 

Assembly Members], 09.10.2006, http://www.hannara.or.kr.   

402 Abe Warns Of ‘Dangerous Nuclear Age, Mainichi Shimbun, 09.10.2006, http://mdn.mainichi-

msn.co.jp/index.html.   

403 Seifu ga Tsuikateki Keizai Seisai Hatsudo wo Kento, Kaku Jikken Jisshi de [The Government Considering to 

Implement Additional Economic Sanctions Due to Conducting a Nuclear Test], Yomiuri Shimbun, 09.10.2006, 

http://www.yomiuri.co.jp.   

404 Kita Chosen ni yoru Chika Kaku Jikken Jisshi ni Taisuru Naikaku Kanbo Chokan Seimei [Statement of Chief 

Cabinet Secretary about North Korea’s Announcement of Underground Nuclear Test], Prime Minister of Japan 

and His Cabinet, Press Release, 09.10.2006, http://www.kantei.go.jp/index.html.   
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Parlament Japonii, Diet, wydał oświadczenie surowo krytykujące północnokoreański 

test405. Partnerzy koalicyjni: Partia Liberalno-Demokratyczna i Nowe Komeito ustanowiły 

zespół roboczy, który miał zająć się tym problemem406. Japońska Partia Komunistyczna i 

Partia Socjaldemokratyczna - dwie partie o charakterze pacyfistycznym - wystosowały silne 

protesty w reakcji na test407. Burmistrzowie Hiroszimy i Nagasaki również wyrazili silne 

oburzenie. Burmistrz Hiroszimy, Akiba Tadatoshi, zaapelował o zwiększenie wysiłków w celu 

jądrowego rozbrojenia, a burmistrz Nagasaki, Ito Iccho, skrytykował jądrową próbę jako 

groźbę dla pokoju światowego. 

Rosyjska reakcja na przeprowadzoną próbę północnokoreańską była szybka, lecz 

niedwuznaczna. 9 października, prezydent Władimir Putin mówił: „Rosja potępia próbę 

przeprowadzoną przez Ludowo-Demokratyczną Republikę Korei”, zauważając, że nie 

dotyczyła ona wyłącznie Korei, lecz była „ogromnym uszkodzeniem procesu 

nierozprzestrzeniania broni masowej zagłady na świecie”408. W tym samym dniu Michaił 

Kamynin, oficjalny przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych, również potępił próbę 

„bez względu na powody, którymi była umotywowana”. „Taki krok” - powiedział Kamynin - 

„może tylko prowadzić do pogorszenia problemów, które istnieją na Półwyspie Koreańskim, 

jest groźbą dla pokoju, bezpieczeństwa i stabilności w regionie i może zaszkodzić 

nieproliferacji broni masowego rażenia”409. 

Upubliczniony tekst Władimira Putina wyrażał nadzieję, że Korea Północna powróci 

do stołu negocjacyjnego. Natomiast stwierdzenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji 

żądało od KRLD przedsięwzięcia kroków w celu powrotu do NPT i wznowienia rozmów 

sześciu stron. Nota w takiej formie została wysłana do ambasadora północnokoreańskiego w 

                                                           
405 Kita Chosen no Kaku Jikken Hinan no Kokka Ketsugi he Yoyato Chosei [Parties Are Coordinating Their 

Opinions to Adopt a Resolution Which Condemns North Korea’s Nuclear Test], Asahi Shimbun, 09.10.2006, 

http://www.asahi.com.   

406 Kita Chosen no Kaku Jikken Jisshi Happyo ni Yoto ga Kogi Seimei wo Happyo, Sohkyu ni Kokkai Ketsugi wo 

Kento—Nakagawa Kanjicho ga Seimei [Expressing Statement to Protest North Korea’s Announcement about 

Nuclear Test, Considering to Adopt Resolution at the Diet Immediately—Secretary-General Nakagawa Stated], 

Liberal Democratic Party, Press Release, 09.10.2006, http://www.jimin.jp.   

407 Kita Chosen no Kaku Jikken Kyoko ni Kogi suhu [Protesting Against North Korea’s Nuclear Test], Japanese 

Communist Party, Press Release, 09.10.2006, http://www.jcp.or.jp; Kita Chosen no Kaku Jikken Jisshi wo Hinan 

suru (Danwa) [Criticizing North Korea’s Nuclear Test], Social Democratic Party, Press Release, 09.10.2006, 

http://www5.sdp.or.jp.   

408 Vladimir Putin Provel Soveshchanie s Chlenami Pravitalstva [Vladimir Putin Has Held a Meeting with Cabinet 

Members], 09.10.2006, http://www.kremlin.ru; Moskva Osyzhdaet Yadernoe Ispytanie  [Moscow Condemns the 

Nuclear Test], Strana.Ru information service, 09.10.2006, http://www.strana.ru/.   

409 A Statement by the Official Representative of the Foreign Ministry of Russia M.L. Kamynin, Document 1738-

09-10-2006, 09.10.2006, http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/E0229388B4881F34C3257202002F2AA1.   
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Moskwie. W tym samym czasie minister spraw zagranicznych apelował o powściągliwość i 

cierpliwość w tej trudnej, międzynarodowej sytuacji410.  

 

5.2. Rozmowy sześciu stron w sprawie Korei w latach 2003 – 
2005.  
 

Północnokoreańscy urzędnicy rządowi często wspominali, że Półwysep Koreański 

wolny od broni jądrowej był wielkim życzeniem umierającego lidera Kim Il Sunga. Za czasów 

prezydentury Billa Clintona w stosunku do Korei Północnej realizowany był tzw. proces 

Perry’ego, odrzucony później przez administrację Busha. Sekretarz obrony Bill Perry w 

październiku 1999 roku wprowadził następującą hierarchię problemów, które miały być 

dyskutowane z Koreą Północną: broń jądrowa, pociski balistyczne, broń chemiczna i 

biologiczna, broń konwencjonalna, zagadnienia polityczne i prawa człowieka. Perry założył 

też dwa możliwe scenariusze rozwoju wydarzeń z Koreą: pierwszy zakładał pokojową 

koegzystencję, jeżeli Phenian podejmie temat bezpieczeństwa, lub powiększenie animozji i 

możliwość wojny, jeżeli amerykańskie starania zostaną zignorowane. Po ogłoszeniu procesu 

Perry’ego Phenian rozpoczął zewnętrzną ofensywę polityczną i zainicjował w Europie 

Zachodniej nawiązanie cieplejszych politycznie stosunków. Włochy i Kanada zareagowały 

już na początku roku 2000 pozytywnie, podczas gdy Berlin, Londyn, Madryt i Bruksela 

zwlekały z akceptacją wewnętrznego procesu koreańskiego odprężenia. Na początku maja 

2001 roku wysokiej rangi przedstawiciele UE pod przewodnictwem szwedzkiego premiera 

Görana Perssona złożyli wizytę w Korei Północnej, co sygnalizowało gotowość współpracy 

ze strony europejskiej. Nie wydawało się jednak, aby to Europa miała przejąć inicjatywę w 

rokowaniach w sprawie północnokoreańskiego programu nuklearnego411, ponieważ udział 

Stanów Zjednoczonych wydawał się tu konieczny412.   

Polityka Busha różniła się od procesu Perry’ego w trzech ważnych kwestiach. Proces 

Perry’ego zakładał rozwiązanie problemów krok po kroku w kolejności i odpowiedniej 

hierarchii, podczas gdy polityka Busha zakładała zrobienie „big deal’u”, obejmującego broń 

chemiczną, nuklearną, prawa człowieka i inne zagadnienia naraz. Po drugie, administracja 

Busha miała wątpliwości dotyczące pokojowej koegzystencji z KRLD z różnych powodów,  

                                                           
410 On a Meeting between Deputy Foreign Minister of Russia A.Yu. Alekseev and the DPRK Ambassador to 

Moscow Kim Jen Czhe, Document 1740-09-10-2006, 09.10.2006, 

http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/5AB8C01F4BB6DA3DC32572020033ECA7.   

411 Werning, Rainer: Die koreanische Halbinsel und die US-Strategie. Folgt der Sonnenscheinpolitik eine neue 

Eiszeit?, Freitag, Nr 21, 18.05.2001. 

412 Wizytę w Korei Północnej złożyła także Madeleine Albright w październiku 2000 roku. 
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przede wszystkim dlatego, że nie widziała możliwości współpracy bez zmiany reżimu. I po 

trzecie, administracja Busha odmówiła dwustronnych negocjacji z Phenianem, powołując się 

na ramowe porozumienie z 1994 roku, podpisane przez USA i KRLD w zakresie 

denuklearyzacji, jako przykład źle wygenerowanych relacji bilateralnych413. Polityka Busha 

koncentrowała się na takich zagadnieniach, jak prawa człowieka, przemyt i fałszerstwa. 

Podkreślano, że nuklearna Korea jest zagrożeniem nie tylko dla USA, lecz dla całej Azji 

Wschodniej.     

Ujawnienie programu wzbogacania uranu w 2002 roku poważnie zaszkodziło 

wiarygodności Korei Północnej, a obalenie reżimu Saddama Husajna skłoniło KRLD do 

złagodzenia swojej postawy i rozpoczęcia negocjacji. Rozmowy pomiędzy Stanami 

Zjednoczonymi a Koreą Północną trwały od 23 do 25 kwietnia 2003 roku w Pekinie. Wskutek 

fiaska rozmów do stołu negocjacyjnego dopuszczono Koreę Południową, Rosję oraz Japonię 

i w taki sposób powstała formuła rozmów sześciostronnych. Pierwsze rozmowy odbyły się 

między 27 a 29 sierpnia 2003 roku w Pekinie, jednak nie przyniosły one żadnych efektów.  

Kolejna runda odbyła się w dniach 25-28 lutego 2004 roku, lecz z powodu 

rozbieżnych stanowisk USA i KRLD również nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. 

Phenian żądał gwarancji bezpieczeństwa od USA, te natomiast domagały się demontażu 

instalacji nuklearnych pod kontrolą MAEA. Powołano także grupę roboczą, która miała zająć 

się przygotowaniem kolejnej rundy rokowań414. Odbyła się ona pomiędzy 23 a 26 czerwca 

2004 roku. Podczas negocjacji omawiano kwestię zlikwidowania broni nuklearnej na 

Półwyspie Koreańskim. USA przedstawiły KRLD konkretną pozycję. Według niej Korea 

Północna miała ujawnić swój program atomowy oraz zamknąć ośrodek w Jongbion, w 

zamian USA miały złagodzić sankcje ekonomiczne i polityczne. Delegacja koreańska jednak 

nie przystała na tą propozycję, argumentując, że nie może ujawnić swoich programów 

zbrojeniowych państwu, z którym de facto jest w stanie wojny. Żadne pisemne deklaracje nie 

zakończyły tej rundy rokowań415.  

Początek roku 2005 przyniósł wiadomość z centrali MAEA, że Korea Północna  

dysponuje infrastrukturą przemysłową zdolną wyprodukować 5 do 6 głowic nuklearnych. Inni 

eksperci wskazywali na liczbę 8-11. Ta wiadomość wywołała obawy w skali światowej i 

dyplomatyczne wysiłki wielu państw, które doprowadziły do kontynuacji rozmów 

                                                           
413 Zawarte w 1994 roku porozumienie zmieniło naturę stosunków pomiędzy KRLD a USA. Stany Zjednoczone 

odczytywały mechanizm umowy jako porzucenie programu broni nuklearnej. 

414 Bayer, Jerzy; Dziak, Waldemar Jan: Korea&Chiny, t.1: Strategia i polityka, Instytut Studiów Politycznych 

Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2006, s. 266-268.  

415 Ibid., s. 274-275. 



ROZDZIAŁ 5 – KOREA PÓŁNOCNA WŚRÓD PAOSTW „OSI ZŁA” 

158 

 

sześciostronnych. Phenian za rezygnację z broni nuklearnej domagał się pakietu o 

nieagresji, dostaw energii i pomocy ekonomicznej. Tymczasem administracja Busha 

odmówiła realizacji tych żądań i miała nadzieję na gospodarcze załamanie rządu Kim Dzong 

Ila, które miało pociągnąć za sobą zmianę reżimu416. W lutym 2005 roku Korea ogłosiła 

wycofanie się z rozmów sześciostronnych w związku z nieprzyjazną postawą Waszyngtonu.  

Był to policzek dla Pekinu, który starał się w sposób stonowany pośredniczyć w relacjach 

Korei z Waszyngtonem. Tym bardziej, że udało mu się trzykrotnie zgromadzić wszystkie 

strony przy stole negocjacyjnym. Nawet podczas zaostrzenia konfliktu Pekin wysyłał 

wysokich rangą polityków do północnego sąsiada i zachęcał go do powrotu do stołu 

negocjacyjnego. Z amerykańskiego punktu widzenia te wysiłki nie wystarczały, bowiem 

Chiny powinny były nie tylko wywierać polityczny nacisk, ale przede wszystkim  stosować 

odpowiednie sankcje. Wolały one jednak pozostać przy tradycyjnej przyjaźni i nie burzyć 

dobrosąsiedzkich stosunków.  

Gdy tylko z Phenianu dało się słyszeć pojednawcze tony, chiński szef partii i państwa 

Hu Jintao wysłał byłego ministra spraw zagranicznych Tang Jiaxuana jako osobistego 

wysłannika do Phenianu, aby ustalić termin nowej rundy rozmów. Mimo iż Chiny nie 

dostarczyły Korei zadeklarowanej pomocy w formie żywności i dostaw energii, Kim Dzong Il 

zgodził się po prawie jednorocznym bojkocie rozmów do powrotu do stołu negocjacyjnego. 

Skłoniły go do tego polityczne niepowodzenia USA, przede wszystkim w wojnie w Iraku, 

Afganistanie i wobec Iranu, które zmusiły Waszyngton do zmiany kursu.   

Czwarta runda rozmów sześciostronnych odbyła się w dwóch sesjach: 26 lipca – 7 

sieprnia 2005 roku i druga w dniach 13-19 września 2005 roku w Pekinie. Zgromadziła 

przedstawicieli Chin, Korei Południowej, Japonii, Rosji, USA i KRLD. Podczas otwarcia 

rozmów wiceminister spraw zagranicznych Korei Północnej Kim Kye Gwam powiedział: „Tak 

długo, jak wszystkie strony będą pokazywać mądrość i ducha współpracy, statek nasz 

osiągnie ostateczny cel rozbrojenia”417. Ostatniego dnia rozmów, 19 września 2005 roku 

zawarto porozumienie (joint statement), w którym Korea Północna akceptowała rezygnację z 

programu atomowego, powrót do Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej i 

dopuszczenie inspektorów MAEA do kontroli obiektów nuklearnych. W zamian USA miały 

przekazać Korei oświadczenie o nieagresji i gwarancję, że w Korei Południowej nie będzie 

stacjonować broń nuklearna418. Poza tym Waszyngton zaoferował dostawę reaktorów lekkiej 

                                                           
416 Kötter, Wolfgang: Kehren Atominspektoren in die KDVR zurück? Fortschritte bei neuen Sechs-Staaten-

Gesprächen möglich, Neues Deutschland, 24.10.2005. 

417 Ibid. 

418 http://www.stosunkimiedzynarodowe.info/kraj,Korea_Polnocna,problemy,Program_nuklearny  
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wody, niezdolnych do produkcji atomowej, a pozostali partnerzy dostawy prądu, pomoc 

gospodarczą i rozszerzenie ekonomicznej współpracy.  

Zawarte porozumienie, które zobowiązywało Koreę do porzucenia wszystkich 

programów nuklearnych, oceniano jako postęp, a podpisanie go przez sześć państw 

nadawało mu poważny wymiar. Problem z umowami międzynarodowymi polega jednak na 

tym, że zakładają one pewne kroki, plan działania, a znacznie trudniej jest z ich realizacją. 

Aby pokonać ten problem, porozumienie zostało tak zaprojektowane, że zawierało kilka 

małych transakcji, które miały zbudować zaufanie pomiędzy USA a KRLD, a proces 

denuklearyzacji miał być osiągnięty na przestrzeni przynajmniej 10 lat. Zamiarem Busha było 

uformowanie koalicji i wywarcie takiej presji na Phenianie, żeby skapitulował i porzucił 

jądrowe ambicje. Niestety, było to też niewystarczające, ponieważ brakowało strategii, która 

miałaby przekonać Koreę do porzucenia programów jądrowych. Administracja Busha była 

bardzo efektywna w wywieraniu presji na Phenian, jednak KRLD nie miała zamiaru 

rezygnować z broni nuklearnej tylko z powodu nacisków. USA żądały od Korei całkowitego 

zrzeczenia się programu nuklearnego, natomiast KRLD żądała w pierwszej kolejności 

gwarancji bezpieczeństwa. Christpher Hill 21 lipca 2005 roku powiedział przy okazji rozmów: 

„Traktujemy suwerenność Korei Północnej jako fakt”419. Przedstawiciel USA dodał także, że 

USA nie mają zamiaru zaatakowania Korei. Phenian odbierał te zapewnienia z 

entuzjazmem, jednak były one mało wystarczające. KRLD żądała od USA osobnej 

bilateralnej umowy, lecz obu stronom brakowało zaufania. Nie można było oprzeć się 

wrażeniu, że Korea prowadziła ze światem rodzaj gry, aby zyskać jak największą pomoc 

gospodarczą420. Natomiast Stany Zjednoczone nie były gotowe, aby zagwarantować Korei 

bezpieczeństwo. Dlatego zmiana kursu w amerykańskiej polityce była odległym celem421. 

Ociepleniu stosunków nie sprzyjały także doniesienia o zaginionych obywatelach japońskich 

w Korei Północnej. Na historycznym spotkaniu Korei Północnej i Japonii w 2002 roku Kim 

Dzong Il przepraszał za uprowadzenie obywateli japońskich i potwierdził listę ośmiu 

porwanych osób, które już wówczas nie żyły. Sprawa uprowadzeń ciągnęła się jeszcze 

latami i nigdy jej do końca nie wyjaśniono. 

Warto także wspomnieć o szczycie APEC w Pusan (portowe miasto łączące 

Koreańczyków z Północy i Południa), który odbył się w listopadzie 2005 roku i miał koreański 

akcent. W spotkaniu brali udział prezydent Korei Południowej Roh Moo-hyun, George W. 

                                                           
419 Guhl, Anna: Das Schiff darf nicht auf Grund laufen. Neue Runde der Sechs-Parteien-Gespräche über die 

koreanische "Nuklearkrise" begann, Neues Deutschland, 27.07.2005. 

420 Nordkorea spielt starken Trumpf aus. Interview im Deutschlandfunk mit Herbert Wulf, Berater des UNO-

Entwicklungsprogramms zur Abrüstung in Nordkorea, Quelle: Deutschlandradio, 10.02.2005, www.dradio.de/dlf  

421 Kirschey, Peter: US-Atomprogramm, Neues Deutschland, 27.07.2005. 
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Bush, przewodniczący ChRL Hu Jintao, Władimir Putin i premier Japonii Junihiro Koizumi. 

Państwa te w mniejszym lub większym stopniu akcentowały, że broń jądrowa Phenianu jest 

nie do przyjęcia. Podczas dwustronnego spotkania Georga W. Busha i prezydenta Republiki 

Korei Roh Moo-hyuna powstał pomysł podjęcia rokowań nad traktatem pokojowym z Koreą 

Północną, bowiem wojna z 1953 roku skończyła się jedynie zawieszeniem broni. Podczas 

szczytu południowokoreański polityk, minister zjednoczenia Korei w latach 2004-2005 Chung 

Dong–Young udzielił informacji na temat wymiany gospodarczej pomiędzy obydwoma 

krajami422. Powiększyła się ona w 2005 roku do miliarda dolarów. Wzrosła  liczba 

podróżujących do Korei Północnej i z powrotem i wyniosła 100 000 osób, włączając w to 

10 000 spotkań członków rozdzielonych rodzin423. Wkrótce miał być też nawiązany transport 

lotniczy pomiędzy dwiema częściami Korei. Minister mówił także o 300 przedsiębiorstwach, 

które miały rozpocząć działalność w okręgu przemysłowym miasta Kesong w Korei 

Północnej, dwanaście kilometrów od granicy424. Rząd miał tym samym nadzieję na 

odbudowę północnokoreańskiej gospodarki i korzystną kooperację. Korea Południowa na 

szczycie w Pusan potwierdziła wiodącą rolę przy regulowaniu „problemu Korei”. Równolegle 

do sześciostronnych rozmów wprowadziła receptę dwustronnych relacji, które miały 

bezpośrednio wpływać na życie społeczności koreańskich. Zadowolenie z takiego obrotu 

spraw wyrażały Moskwa i Pekin.  

Kolejna runda rozmów sześciostronnych, która miała miejsce we wrześniu 2005 roku 

nie przyniosła nowych rozwiązań. Natomiast Stany Zjednoczone pod koniec roku nałożyły na 

Koreę Północną sankcje finansowe, co ostatecznie spowodowało impas w rokowaniach 

sześciostronnych.   

  

5.2.1. Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Korei 
Północnej oraz Iranu – 10 marca 2005 roku.  

 

10 marca 2005 roku Parlament Europejski w związku z konferencją rewizyjną 

dotyczącą Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej wydał rezolucję na temat tej broni  

w Korei Północnej i Iranie.  

W tekście rezolucji parlament potwierdził, że układ o nierozprzestrzenianiu broni 

jądrowej ma istotne znaczenie dla rozbrojenia jądrowego i zaznaczył, że ostatecznym celem 

                                                           
422 Kossyrew, Dmitri: Der koreanische Akzent des APEC-Gipfels in Pusan. Indirekt ging es beim APEC-Gipfel in 

Pusan auch um das nordkoreanische Nuklearproblem, Ria Nowosti, listopad 2005, http://de.rian.ru 

423 Ibid. 

424 Ibid. 

http://de.rian.ru/analysis/20051121/42166511.html
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UE i układu o nierozprzestrzenianiu jest całkowita eliminacja broni jądrowej425. Oczekiwano 

więc, że zarówno państwa deklarujące posiadanie bądź nieposiadające broni jądrowej 

aktywnie zaangażują się w tę sprawę oraz poczynią postępy w kierunku jej redukcji i 

eliminacji. Parlament wezwał Radę Unii Europejskiej i Komisję Europejską do stworzenia 

programu mającego na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu w świecie materiałów 

jądrowych, technologii i wiedzy. Zaapelował do wszystkich państw, a w szczególności 

państw posiadających broń jądrową, o niepomaganie oraz niezachęcanie państw, które chcą 

nabyć broń jądrową lub inne wybuchowe urządzenia jądrowe (w szczególności dotyczyło to 

państw, które nie są stronami układu o nierozprzestrzenianiu). Podkreślił także swoje silne 

przekonanie, że rozbrojenie jądrowe przyczyni się w znaczący sposób do bezpieczeństwa 

międzynarodowego i strategicznej stabilności oraz do zmniejszenia ryzyka kradzieży plutonu 

lub wysoko wzbogaconego uranu przez terrorystów426. Nalegał, aby UE wsparła nową 

inicjatywę na szczeblu międzynarodowym w sprawie nowych zagrożeń jądrowych 

proponowaną przez Sekretarza Generalnego ONZ Kofi Annana i Mohammeda ElBaradei, 

dyrektora generalnego Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, a dotyczącą potrzeby 

zapewnienia rozbrojenia jądrowego przez państwa posiadające jawnie bądź niejawnie broń 

jądrową. 

W rezolucji zaznaczono także, że Hassan Rowhani, Sekretarz Najwyższej Rady 

Bezpieczeństwa Narodowego Iranu, 27 lutego 2005 roku ponownie stwierdził, że Teheran 

nie wyrzeknie się nadanego mu przez traktat o nierozprzestrzenianiu prawa do wzbogacania 

uranu i wezwał władze UE, by zaprzestały wydawania mylących i wzajemnie sprzecznych 

oświadczeń. Tego samego dnia Rosja i Iran podpisały porozumienie o zaopatrywaniu w 

paliwo jądrowe, torując tym samym drogę dla rozpoczęcia działania pierwszego w Iranie 

reaktora atomowego w Buszer w roku 2006 i zobowiązując Teheran do zwrotu całego 

zużytego paliwa jądrowego do Rosji. Parlament wezwał więc Radę do podjęcia wraz z 

Rządem Federacji Rosyjskiej inicjatywy mającej na celu uzyskanie gwarancji, że jego 

porozumienie z Iranem ma na celu wyłącznie spełnienie potrzeb cywilnych. Wyrażono także 

nadzieję, że MAEA będzie ściśle kontrolować przekazywanie paliwa pomiędzy Rosją a 

Iranem427. Z zadowoleniem przyjęto złożoną pod koniec stycznia 2005 roku deklarację 

dyrektora generalnego MAEA Mohammeda ElBaradei w sprawie postępów, jakich dokonali 

                                                           
425 Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Konferencji Rewizyjnej 2005 dotyczącej Układu o 

nierozprzestrzenianiu - Broń jądrowa w Korei Północnej i Iranie, 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2005-  

0075+0+DOC+XML+V0//PL&language=PL 

426 Ibid. 

427 Ibid. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2005
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inspektorzy bezpieczeństwa nuklearnego Agencji w ciągu ostatnich 15 miesięcy w zakresie 

irańskiego programu jądrowego. W rezolucji wyrażono także wyrazy pełnego poparcia dla 

porozumienia paryskiego z 15 listopada 2004 roku, w którym Iran zobowiązał się do 

zawieszenia procesu wzbogacania uranu, przestrzegania traktatu o nierozprzestrzenianiu i 

nadał swojej decyzji o zawieszeniu wzbogacania uranu stały charakter, co miało budować 

zaufanie wobec pokojowej natury planów Iranu i kłaść podwaliny pod partnerską współpracę 

z UE. Zaznaczono, że negocjacje w sprawie zawarcia porozumienia o handlu i współpracy 

są wypadkową zadowalającego zamknięcia kwestii jądrowej i przyjęcia wiarygodnych metod 

weryfikacji. Wezwano także parlament irański do ratyfikacji protokołu dodatkowego do układu 

o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej. 

W sprawie Korei wyrażono głębokie zaniepokojenie oświadczeniem wydanym 10 

lutego 2005 roku, że posiada broń nuklearną i zawieszeniem na czas nieokreślony swojego 

udziału w prowadzonych rozmowach sześciostronnych na temat programu jądrowego. 

Jednocześnie zaznaczono, że ostatecznym celem jest Półwysep Koreański wolny od broni 

jądrowej. Ponaglono więc KRLD, aby wypełniła swoje zobowiązania wynikające z układu o 

nierozprzestrzenianiu, a do rządu i innych zaangażowanych stron konfliktu zaapelowano o 

podjęcie konkretnych działań w ramach negocjacji i przyjęcie konstruktywnej postawy. 

Ponaglono także Stany Zjednoczone, aby umożliwiły szybkie rozwiązanie aktualnego 

kryzysu poprzez propozycję wznowienia dostaw paliw ciężkich w zamian za potwierdzone 

zamknięcie reaktora w Jongbion, w celu uniknięcia dalszego pogorszenia obecnej sytuacji 

oraz zaspokojenia podstawowych potrzeb Korei Północnej w zakresie energii428. 

Zaproponowano także udział UE w przyszłych rozmowach sześciostronnych. Rezolucja 

kończyła się stwierdzeniem, że sprawą kluczową dla bieżącego kryzysu jest to, że Korea 

Północna ma w pełni rozwinięty program wzbogacania uranu oraz że dostarczyła go Libii; 

zważywszy, że żadne z tych twierdzeń nie zostało dowiedzione, Rada Bezpieczeństwa 

zwróciła się o przeprowadzenie jawnego przesłuchania w Parlamencie Europejskim w celu 

ich oceny merytorycznej.  

 

5.3. Rezolucja 1695 (2006) z dnia 15 lipca 2006 roku.  
 

W roku 2006 rozgorzały dyskusje o północnokoreańskim programie atomowym ze 

względu na: po pierwsze, przeprowadzenie 5 lipca testu pocisku dalekiego zasięgu 

Taepodong-2 i kilku pocisków średniego zasięgu, oraz po drugie, przeprowadzenie pierwszej 

próbnej eksplozji bomby atomowej 9 października. W Japonii rozpatrywano możliwość ataku 

                                                           
428 Ibid. 
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prewencyjnego (preemptive strike), a obywatele, politycy, media podejmowali temat 

praktycznych metod prewencji w przypadku ataku Korei Płn. Oczywiście artykuł 2 pkt 4 Karty 

Narodów Zjednoczonych nakłada na państwa członkowskie obowiązek, aby „w swoich 

relacjach międzynarodowych powstrzymywały się od użycia siły przeciwko integralnej 

terytorialności albo politycznej niepodległości jakiegoś państwa”, natomiast artykuł 51 daje 

prawo do indywidualnej lub zbiorowej samoobrony w przypadku zbrojnego ataku. Użycie siły 

nie jest możliwe w przypadku, gdy atak jest tylko teoretycznie możliwy, lub gdy państwa 

rozwijają broń, która hipotetycznie może być użyta. Eksperci sprzeczają się, że poprzednie 

zwyczaje i praktyki, jak również Karta ONZ, są niepraktyczne i nieefektywne w przypadku  

groźby użycia broni masowego rażenia i międzynarodowego terroryzmu, dlatego zarzucają 

prawu międzynarodowemu, że jest ono „martwe”429. David P. Fidler wskazuje, że układy 

kontroli zbrojeń były historycznie najskuteczniejsze w kontroli broni masowego rażenia, a 

prawo międzynarodowe nie jest adekwatne do państw - proliferatorów broni atomowej lub 

działalności grup terrorystycznych430. Państwa starają się szukać alternatywnych środków, 

aby usprawiedliwić swoje poczynania na arenie międzynarodowej. Tak np. zrobiły USA, 

kiedy w 2003 roku zaatakowały Irak, rozszerzając zakres pojęć „bezpośredniego zagrożenia” 

oraz „konieczności”. Japońskie dyskusje w tym zakresie nie są nowe, lecz zapewne 

zwiększają napięcie, ponieważ przeprowadzenie ataku prewencyjnego wymaga wojskowych 

zdolności prowadzenia ofensywnej operacji. W przypadku Japonii akcja taka wymagałaby 

ścisłej koordynacji ze Stanami Zjednoczonymi. Poza tym zawsze należałoby się liczyć z 

akcją odwetową ze strony Korei Północnej.  

Przeprowadzenie testu pocisku Taepodong-2 nie służyło nadwątlonym relacjom ze 

Stanami Zjednoczonymi, choć KRLD dążyła do ulepszenia obustronnych relacji, aby 

otrzymać ekonomiczne wsparcie, dołączyć do międzynarodowych instytucji finansowych 

oraz powiększyć rynki zbytu.  

Po wystrzeleniu 5 lipca 2006 roku 7 rakiet balistycznych (w tym Taepodong-2, 

międzykontynentalnej rakiety balistycznej), reakcja społeczności międzynarodowej była 

szybka. Na 5490. posiedzeniu Rada Bezpieczeństwa 15 lipca przyjęła rezolucję potępiającą 

przeprowadzenie testu431. Domagała się zawieszenia wszelkiej działalności związanej z 

pociskami balistycznymi oraz wezwała kraj do niezwłocznego powrotu do rozmów 

sześciostronnych. Wezwała także wszystkie państwa członkowskie do zapobiegania 

                                                           
429 O’Connell, Mary Ellen: The Myth of Preemptive Self-Defense, The American Society of International Law, Task 

Force on Terrorism, August 2002. 

430 Fidler, David P.: International Law and Weapons of Mass Destruction: End of the Arms Control Approach? 

Duke Journal of Comparative & International Law, Vol. 14, No. 1 (Winter/Spring 2004), s. 39–88. 

431 Rezolucja RB ONZ 1695 (2006), http://www.un.org/News/Press/docs/2006/sc8778.doc.htm 
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przenoszeniu pocisków rakietowych i związanych z nimi przedmiotów, materiałów, towarów i 

technologii do i z KRLD, także w zakresie transferu środków finansowych i programów broni 

masowego rażenia. Rezolucja potwierdziła, że przeprowadzenie testu spowodowało 

zagrożenie pokoju, stabilności i bezpieczeństwa w regionie i poza nim. Podkreśliła, że KRLD 

ma powstrzymać się od wszelkich działań, które mogłyby nasilić napięcia i wezwała kraj do 

niezwłocznego powrotu do Traktatu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej i rozmów z 

MAEA.  

  Natychmiast po przyjęciu rezolucji wiceminister spraw zagranicznych Japonii Shintaro 

Ito powiedział, że rezolucja stanowi ważny krok naprzód w promowaniu pokoju i 

bezpieczeństwa na Półwyspie Koreańskim i w Azji Północno-Wschodniej432. RB ONZ działała 

szybko i solidnie w odpowiedzi na potępienie aktu Ludowo-Demokratycznej Republiki Korei za 

uruchomienie rakiet balistycznych w dniu 5 lipca.   

Przedstawiciel Stanów Zjednoczonych John Bolton zauważył, że była to pierwsza 

rezolucja w sprawie Ludowo-Demokratycznej Republiki Korei od 1993 roku, która 

odzwierciedlała powagę sytuacji, a równocześnie jedność i determinację Rady 

Bezpieczeństwa. Wyraził nadzieję, że rezolucja ta może sprawić, że Korea podejmie 

strategiczną decyzję, że dążenie do broni masowego rażenia nie czyni jej przez to bardziej 

bezpieczną433.   

Przedstawiciel Chin Wang Guangya był przeciwnikiem wszelkich działań, które 

prowadziłyby do dalszego napięcia, i wyraził nadzieję, że rozwiązanie przyjęte 15 lipca 

pomoże wszystkim zainteresowanym stronom działać i spokojnie kontynuować wysiłki 

dyplomatyczne w celu denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego i normalizacji stosunków 

między tymi krajami. Utrzymanie pokoju i stabilności na Półwyspie Koreańskim leży we 

wspólnym interesie społeczności międzynarodowej i Północno-Wschodniej Azji i jest 

podstawowym punktem wyjścia dla Chin w kwestii bezpieczeństwa Półwyspu 

Koreańskiego434.  

Przedstawiciel Federacji Rosyjskiej Witalij Czerkin podkreślił, że działanie Rady musi 

być starannie wypracowane i wyważone435. Głównym zadaniem dla Ludowo-Demokratycznej 

Republiki Korei był powrót do moratorium na testowanie pocisków balistycznych i 

wznowienie udziału w rozmowach sześciostronnych.  

                                                           
432 Ibid. 

433 Ibid. 

434 Ibid. 

435 Ibid. 
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Natomiast przedstawiciel Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej Pak Gil Yon 

potępił te kraje, które wykorzystują Radę do izolacji politycznej Korei i wywierania na nią 

presji. Obiecał kontynuować dalsze działania Korei, które mają wzmocnić jej samoobronę436. 

Przedstawiciel Republiki Korei Choi Young-Jin wezwał sąsiada do powstrzymania się od 

dalszych aktów prowokacyjnych, powrotu do rozmów sześciostronnych i stosowania się do 

międzynarodowych wysiłków na rzecz nierozprzestrzeniania broni jądrowej.   

 

5.4. Rezolucja 1718.  
 

Przeprowadzenie testu nuklearnego przez Koreę Północną 9 października 2006 roku 

potwierdziła koreańska telewizja, przedstawiając to wydarzenie jako sukces narodowy. Test 

oceniany na siłę 500-800 ton trotylu był najsłabszy, jaki do tej pory przeprowadzono. 

Podniosły się więc głosy, że próba nie była w pełni udana, lub że była to eksplozja dużego 

urządzenia przystosowanego do przeprowadzania wybuchowych reakcji jądrowych. 

Przykładowo, pierwszy test przeprowadzony w Stanach Zjednoczonych 16 lipca 1945 roku 

(„Trinity”) miał siłę 20 kiloton, a najsilniejszy test przeprowadził Związek Radziecki 30 

października 1961 roku, siła wybuchu sięgała 50 megaton. 

Pięć dni po przeprowadzeniu testu przez Koreę na 5551 posiedzeniu Rada 

Bezpieczeństwa ONZ uchwaliła jednomyślnie rezolucję 1718, potępiającą próbę jądrową 

przeprowadzoną przez Koreańską Republikę Ludowo-Demokratyczną. Rada 

Bezpieczeństwa wyraziła głębokie zaniepokojenie z powodu przeprowadzenia próby 

jądrowej, nawołując do rezygnacji z programu nuklearnego i wzywając do niezwłocznego 

powrotu do rozmów wielostronnych. Rezolucja została podjęta na podstawie rozdziału VII 

Karty NZ, ograniczając podstawę prawną rezolucji do art. 41, eliminując tym samym 

możliwość użycia siły wobec KRLD.  

Zgodnie z rezolucją zakazano dostarczania do Korei ciężkiego uzbrojenia 

wojskowego i jego części zamiennych, łącznie z eksportowaniem uzbrojenia przez Koreę. 

Zakazano także szkoleń, doradztwa i innych form pomocy, które mogłyby być wykorzystane 

przez Koreę do rozwoju wszelkiego typu broni. Zdecydowano o zamrożeniu aktywów 

finansowych (z wyjątkiem transferu pieniędzy celem spełniania zobowiązań finansowych i 

potrzeb humanitarnych) oraz zastosowano zakaz podróżowania osób związanych z 

programem broni jądrowej. Dodatkową sankcją był zakaz eksportu do Korei towarów 

luksusowych. Rada wezwała także wszystkie państwa do podjęcia wspólnych działań, m.in. 

poprzez kontrolę ładunków morskich, których celem miało być zapobieganie nielegalnemu 
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handlowi bronią jądrową, chemiczną i biologiczną, środkami jej przenoszenia i powiązanymi 

materiałami, zaznaczając, że w przypadku dalszych decyzji konieczne będą dodatkowe 

środki. 

Przedstawiciel Stanów Zjednoczonych John Bolton powiedział, że przeprowadzenie 

przez KRLD próby jądrowej było największym zagrożeniem dla międzynarodowego pokoju i 

bezpieczeństwa, któremu kiedykolwiek Rada Bezpieczeństwa musiała stawić czoła437. 

Wyraził zadowolenie z przyjętych sankcji, które miały utrudnić finansowanie programów 

związanych z bronią, do których to środki pieniężne pochodziły z prania brudnych pieniędzy, 

fałszerstw i sprzedaży narkotyków. Jednakże, jeżeli kraj ponownie będzie ignorować 

postanowienia RB, środki będą musiały być wzmocnione i państwa członkowskie zwrócą się 

do RB o dalsze działania.  

Przedstawiciel Francji Jean-Marc de la Sablière uznał rezolucję za odpowiedź 

wyrażoną przez społeczność międzynarodową438. Tą odpowiedzią jest jednomyślne 

potępienie zachowania Phenianu. Przyjęta na podstawie rozdziału VII Karty Narodów 

Zjednoczonych rezolucja zawierała wiele zdecydowanych środków, w szczególności w 

zakresie pocisków balistycznych i broni masowego rażenia. Zawierała także sankcje w celu 

zapobieżenia wywozu i przywozu produktów związanych z bronią WMD (weapon of mass 

destruction) przez KRLD. Podkreślił, że działanie takie było konieczne, biorąc pod uwagę 

zagrożenia dla społeczności międzynarodowej płynące z Korei Północnej, które nie będą 

tolerowane.    

Mając na względzie denuklearyzację Półwyspu Koreańskiego oraz utrzymanie pokoju 

i stabilizacji w Azji Południowo-Wschodniej, Chiny (Wang Guangya) poparły ideę rezolucji. 

Podkreśliły, że działania Rady Bezpieczeństwa powinny umożliwiać stworzenie warunków 

dla ostatecznego pokojowego rozwiązania kwestii programu jądrowego KRLD439. 

Przedstawiciel Chin zaznaczył także, że sankcje nie były celem samym w sobie i jeśli KRLD 

zastosuje się do zapisów rezolucji, mogą one być zawieszone lub zniesione. Nakłonił także 

inne państwa do ostrożnej i odpowiedzialnej postawy oraz powstrzymywania się od 

podejmowania prowokacyjnych działań, nie wyrażając zgody na inspekcję ładunków 

płynących z KRLD. Przedstawiciel Chin powiedział, że w obecnej sytuacji trzeba 

niezachwianie dążyć do denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego, przeciwstawić się 

rozprzestrzenianiu broni jądrowej, stosować się do ogólnego kierunku rozwiązania problemu 

na drodze pokojowego dialogu i negocjacji, należy unikać wszelkich działań, które mogą 

                                                           
437 Rezolucja RB ONZ 1718 (2006), http://www.un.org/News/Press/docs/2006/sc8853.doc.htm 

438 Ibid. 

439 Ibid. 
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powodować nasilenie napięcia, i utrzymać pokój i stabilność na Półwyspie Koreańskim i w 

Azji Północno-Wschodniej440. Chiny wyraziły wolę i gotowość do wzmocnienia współpracy i 

konsultacji z innymi zainteresowanymi państwami, tak aby osiągać te cele.     

Wielka Brytania podkreśliła, że Korea Północna zignorowała Rezolucję 1695 (2006) 

oraz postanowienia Traktatu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej.      

Witalij Czurkin stwierdził, że próba przeprowadzona przez Koreę Północną była 

zagrożeniem dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa i obniżyła poziom 

bezpieczeństwa w Azji Południowo-Wschodniej441. Sankcje wobec Korei Północnej mogą być 

według niego stosowane jedynie pod ścisłą kontrolą Rady i Komitetu ds. sankcji, 

ustanowionego rezolucją. Ponadto uwzględniają one indywidualny charakter, choć wyraźnie 

podkreślił, że nie mogą trwać wiecznie i powinny zostać zniesione w przypadku realizacji 

postulatów Rady. Rosja była więc drugim – po Chinach – krajem, który z zastrzeżeniem 

przyjął postanowienia, zawarte w rezolucji. Take stanowisko zostało też wyrażone przez 

przedstawiciela Argentyny.     

Przedstawiciel Japonii oświadczył, że kwestia bezpieczeństwa nie jest jedyną 

kwestią, która budzi zaniepokojenie społeczności międzynarodowej. Punktem spornym są 

także kwestie humanitarne, mając na myśli uprowadzenia obywateli japońskich. Domagał się 

jak najszybszego rozwiązania tej kwestii. Zaznaczył też, że 11 października rząd Japonii 

przedsięwziął zestaw środków w proteście przeciwko przeprowadzeniu testu przez KRLD. 

Środki te obejmowały: odmowę zgody na wpłynięcie koreańskich statków do wszystkich 

portów japońskich, odmowę importu wszystkich dóbr z KRLD oraz odmowę wjazdu na 

terytorium Japonii obywateli koreańskich.   

Pak Gil Yon (przedstawiciel Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej) odrzucił 

rezolucję i uznał ją za nieuzasadnioną442. Zaznaczył, że RB ONZ zaniedbuje jądrowe 

zagrożenie ze strony USA wobec KRLD oraz ignoruje prowadzenie na szeroką skalę 

amerykańskich ćwiczeń wojskowych w pobliżu Półwyspu Koreańskiego. Podkreślił, że celem 

Ludowo-Demokratycznej Republiki Korei rzeczywiście jest denuklearyzacja Półwyspu 

Koreańskiego, lecz administracja Busha zareagowała na wysiłki Korei, mające doprowadzić 

do tego celu, sankcjami i blokadą. Jego kraj w związku z tym czuł się zmuszony do 

udowodnienia, że jest w posiadaniu broni jądrowej, która ma służyć do ochrony przed 

niebezpieczeństwem wojny z USA. Ponadto, chociaż jego kraj przeprowadził próby jądrowe - 

ze względu na amerykańską prowokację - to nadal nie uległa zmianie wola denuklearyzacji 
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Półwyspu Koreańskiego na drodze dialogu i negocjacji tak, jak zostało to przedstawione 

przez prezydenta Kim Ir Sena. Wyraził też ubolewanie z powodu manipulacji Radą przez 

USA w sprawie przyjęcia rezolucji.  

John Bolton zwrócił uwagę, że KRLD po raz drugi w ciągu trzech miesięcy odrzuciła 

Rezolucję Rady i wyszła z sali posiedzeń. Posłużył się analogią do Nikity Chruszczowa, który 

swego czasu podczas obrad walił butem w podium, na co Witalij Czerkin zwrócił się do 

przewodniczącego, aby upomniał niektórych członków Rady, którzy, chociaż w ogniu emocji, 

powinni powstrzymywać się od stosowania niewłaściwych analogii443.   

 Rezolucja budziła wątpliwości związane z uczestnictwem Korei Północnej w Traktacie 

o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej oraz skutecznością egzekwowania zakazów 

ustanowionych przez rezolucję. Z jednej strony Rada Bezpieczeństwa domagała się 

odwołania przez Koreę aktu wycofania się z Traktatu, żądając równocześnie 

natychmiastowego powrotu do Traktatu. Nie dość, że żądania te wzajemnie się wykluczały, 

to same w sobie również nosiły pewne sprzeczności i niedociągnięcia natury prawnej. 

Traktat o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej w art. X ust. 1 daje państwom możliwość 

wycofania się z niego z zachowaniem 3-miesięcznego terminu wypowiedzenia. Możliwość ta 

jest przewidziana w przypadku, gdy państwo zdecyduje, iż „nadzwyczajne wydarzenia, 

związane z materią tego Traktatu naruszają najważniejsze interesy tego państwa”444. Korea 

po raz pierwszy ogłosiła wycofanie z traktatu w 1993 roku, jednak na dzień przed 

upłynięciem terminu wypowiedzenia zawiesiła swoją decyzję w związku z wznowieniem 

rozmów ze Stanami Zjednoczonymi. Po raz kolejny Korea ogłosiła wystąpienie z traktatu w 

2003 roku w trybie natychmiastowym, co oczywiście jest naruszeniem zasady okresu 

wypowiedzenia. Zwraca jednak uwagę fakt, iż uznając Koreę za podmiot prawa 

międzynarodowego, dokonywanie przez inne państwa oceny, czy w przypadku Korei 

rzeczywiście zaszły „nadzwyczajne wydarzenia” lub wymagały tego „najważniejsze interesy 

państwa” może prowadzić do ingerencji w suwerenność państwa. Taktyka Rady 

Bezpieczeństwa, odmawiającej skuteczności wycofania się Korei z Traktatu i żądającej 

powrotu do niego, ma niewielkie szanse powodzenia. Tego rodzaju postulaty nie 

odzwierciedlają stanu faktycznego i są niezgodne z zasadami prawa międzynarodowego. 

Zastrzeżenia budził także zapis o wezwaniu wszystkich państw do współpracy w akcji 

kontrolowania zgodnie z ustawodawstwem krajowym i prawem międzynarodowym „statków i 

ładunków udających się do Korei Północnej i płynących z niej”445. Realizacja tego zapisu była 
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444 Art. X ust. 1 Traktatu.  

445 Pkt 8 ust. [f] Rezolucji nr 1718.  
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mało realna, gdyż międzynarodowe prawo morza nie przewidywało kontrolowania obcych 

statków na morzu otwartym446. Nie znał tej normy ani zwyczaj międzynarodowy, ani 

Konwencja ONZ o prawie morza z 1982 roku. Przewidywała ona prawo wizyty i rewizji na 

morzu otwartym jedynie w przypadku, gdy zachodziło uzasadnione podejrzenie piractwa, 

handlu ludźmi, nielegalnego nadawania audycji radiowych lub telewizyjnych oraz w 

przypadku statków nie posiadających przynależności państwowej447. To wszystko sprawiło, 

że sankcje ONZ pozbawione były efektywnego mechanizmu kontrolnego, poza tym niektóre 

państwa od razu zaznaczyły, że nie włączą się w działania kontrolne, np. Chiny. Zaostrzenie 

sankcji wymagałoby powołania się na art. 42 karty NZ, na co w 2006 roku, ze względu na 

uwarunkowania polityki międzynarodowej, nie było szansy (wprowadzenia kontroli morskiej 

w celu zabezpieczenia skuteczności sankcji domagały się USA, jednak nie przekonały 

pozostałych członków RB ONZ).       

Pomimo sankcji już w grudniu 2006 roku doszło do kolejnej rundy rokowań, których 

rezultatem było podpisanie porozumienia pekińskiego 13 lutego 2007 roku. 

   

5.5. Porozumienie pekińskie z dnia 13 lutego 2007 roku.   
 

Kolejna runda rozmów sześciostronnych zakończyła się 22 grudnia 2006 roku po  

13-miesięcznej przerwie, lecz strony były niezdolne, aby zrobić postępy w realizacji joint 

statement z września 2005 roku. Wszystkie państwa zgodziły się kontynuować rozmowy 

najwcześniej jak to tylko będzie możliwe. W sprawozdaniu z 8 stycznia 2007 roku Center for 

Nonproliferation Studies donosiło, że kontynuowanie rozmów może być trudne, gdyż 

zaistniały pobudki polityczne, jak również techniczne, aby przypuszczać, iż Korea 

przygotowuje się do przeprowadzenia drugiego testu448. Na początku grudnia 2006 roku 

źródła wywiadowcze wskazywały na działalność podziemną w Mount Mant’ap (próbne 

miejsce jądrowe), niedaleko wioski Punggye-ri w północnej prowincji Hamgyŏng. Pierwszy 

raz o działaniach tych doniósł południowokoreański członek Zgromadzenia Narodowego 

Chŏng Hyŏng-gŭn z Grand National Party 21 grudnia. Powołał się on na ministra obrony Kim 

Chang-su, który 15 grudnia mówił do 130 dowódców wojskowych, aby „gruntownie 

przygotować się na możliwość drugiego lub trzeciego testu nuklearnego, przeprowadzonego 

                                                           
446 Filipek, Paweł: Sankcje Rady Bezpieczeństwa ONZ wobec Korei Północnej, Problemy Współczesnego Prawa 

Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego, vol. V, A.D. MMVII, 

http://www.europeistyka.uj.edu.pl/upload/110_7f6e_183-191_filipek.pdf  

447 Zob. art. 110 Konwencji Narodów Zjednoczonych z dnia 10 grudnia 1982 roku o prawie morza. 

448 Seoul Sees No Immediate Signs of Second N. Korean Nuclear Test, Yonhap News Agency, 05.01.2007, 

http://bbs.yonhapnews.co.kr 
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przez Koreę Północną”449. Według członka Zgromadzenia Narodowego, Korea Północna 

przygotowała 2 tunele pod Mount Mant’ap i podczas gdy pierwszy test przeprowadzony był w 

tunelu od wschodniej strony góry, obecna działalność miała miejsce w tunelu od zachodniej 

strony450. Rządowe źródło południowokoreańskie donosiło, że w miejscu tych działań 

dostrzeżony został ruch ludzi, pojazdów, podobny do tego, który towarzyszył pierwszej 

próbie451. Chŏng Hyŏng-gŭn ujawnił też, że w grudniu 2006 roku niezidentyfikowany 

przedmiot został przesunięty do zachodniego wejścia do tunelu, działania te obserwowało 

ok. 15 osób. Ponadto tuż przy wejściu do tunelu został zbudowany tymczasowy budynek. 

Powiedział też, że 9 października, w dniu przeprowadzenia pierwszego testu, Koreańczycy 

przesunęli 3 tymczasowe budynki blisko wejścia do tunelu i wykopali 95-metrowy rów 

pomiędzy budynkami, co wskazywałoby na przygotowywanie zachodniego tunelu do 

ewentualnej przyszłej próby452. Tym bardziej, że polityka wewnętrzna w Stanach 

Zjednoczonych i Korei Południowej wydawała się zachęcać Koreę Północną do kolejnego 

testu. Administracja Busha zajęta była irackim problemem, a południowokoreański prezydent 

Roh wydawał się być zmęczony rządzeniem przed zbliżającymi się wyborami prezydenckimi 

w grudniu 2007 roku. I chociaż wydawało się, że rozmowy sześciostronne mogły być wkrótce 

kontynuowane, nie oczekiwano w 2006 roku znaczącego przełomu w denuklearyzacji Korei.     

Nowy plan działania został ogłoszony 13 lutego 2007 roku i wymagał zaangażowania 

wszystkich stron rokowań, ponieważ koszt niepowodzenia był bardzo wysoki. Druga wojna 

koreańska była nie do pomyślenia, a transfer północnokoreańskich materiałów jądrowych lub 

technologii do innych państw lub ugrupowań terrorystycznych byłby także negatywnym 

skutkiem źle prowadzonej dyplomacji. Podpisane w końcu w Pekinie porozumienie 

zobowiązywało KRLD do wstrzymania rozbudowy arsenału nuklearnego, zamknięcia 

ośrodka w Jongbion i dopuszczenia inspektorów MAEA do kontroli instalacji atomowych (po 

raz pierwszy od 2002 roku). Korea miała w zamian otrzymać od Chin, Korei Południowej, 

USA i Rosji duże ilości oleju napędowego. Wprowadzenie w życie postanowień odsunęło się 

w czasie, głównie ze względu na zawirowania wokół północnokoreańskich aktywów w Macau 

w kwocie ok. 25 mln USD. Pierwsze dostawy oleju dotarły w lipcu 2007 roku do portu 

                                                           
449 Defense Minister Calls for Readiness against Possible N. Korean Provocation, Yonhap News Agency, 

16.12.2006, in Lexis-Nexis, http://www.lexis-nexis.com. 

450 Additional North Korean Nuclear Test Possible if Six-Party Talks Break Down, 22.12.2006, in KINDS, 

http://www.kinds.or.kr 

451 Continuous Movement of People and Vehicles Detected at the North’s Nuclear Test Site, 05.01.2006, 

http://nk.chosun.com. 

452 Chŏng Hyŏng-gun, Nuclear Test Preparations Completed at the Western Tunnel in Punggye-ri, Yonhap News 

Agency, 07.01.2007, 

http://www.yonhapnews.co.kr/politics/2007/01/07/0504000000AKR20070107053800001.HTML. 
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Sonbong, a inspektorzy MAEA rozpoczęli kontrolę, czy reaktor w Jongbion został 

zamknięty453. Christopher Hill wyjaśniał wówczas, że reaktor w Jongbion zostanie 

przygotowany do ostatecznego demontażu. Ponadto potwierdził, że cieszy się z powodu 

dobrej kooperacji ze strony ekspertów i techników północnokoreańskich.  

W czerwcu 2007 roku odbyła się też pierwsza od 5 lat wizyta wysokiego rangą 

przedstawiciela USA Christophera Hilla w Korei Północnej. Wizyta okrzyknięta przez media 

jako „zaskakująca” miała na celu przyspieszenie procesu rozbrojeniowego454. Hill przed 

odlotem z Seulu powiedział, że jego celem jest nadrobienie straconego czasu w procesie 

rozbrojeniowym. Zapowiedział także, że została rozwiązana sprawa zamrożonych aktywów 

finansowych w Macau, co odblokowało sprawę dostaw ciężkiego oleju opałowego. Wkrótce 

miały się także rozpocząć dalsze rozmowy sześciostronne. W ich trakcie w Pekinie 

negocjator z Korei Północnej Kim Kye Gwan podczas dwustronnych rozmów z 

przedstawicielem z Korei Południowej Chun Yung Woo zobowiązał się do uczynienia 

niezdatnymi wszystkich urządzeń atomowych w ciągu pięciu, sześciu miesięcy, do końca 

roku 2007. Nie było tylko jasne, czy broń atomowa zostanie usunięta z kraju. Dobrym 

znakiem było ponowne podjęcie rozmów sześciostronnych po pięciu miesiącach przerwy. 

ElBaradei podkreślił, że w związku z tym Korea Północna wypełniła postanowienia z lutego 

2007 roku, a w zamian za rezygnację z programu nuklearnego uzyskała gwarancje 

bezpieczeństwa i pomocy gospodarczej.       

Jednocześnie, jak już zaznaczono, prowadzone były rozmowy pomiędzy 

przedstawicielami Korei Północnej oraz Południowej. Kraje nie mogły pogodzić się w sprawie 

granicy morskiej, która już od wielu lat była powodem kłótni i napięć pomiędzy krajami. 

Media donosiły nie tylko o nierozstrzygniętej kwestii granicy, lecz także o liczbie 430 

zmarłych z głodu obywateli Korei Północnej w czerwcu 2007 roku.455 Dane te podała 

organizacja charytatywna z Korei Południowej, zaznaczając, że mogą to być niepełne 

statystyki, ponieważ północ kraju ma chroniczne problemy z zaopatrywaniem w żywność. 

Głównym dostarczycielem żywności była Korea Południowa, która w czerwcu dostarczyła 

północnemu sąsiadowi ponad 10 000 kontenerów ryżu. W sierpniu agencje donosiły o  

strzałach na granicy koreańskiej, gdzie żołnierze północnokoreańscy otworzyli ogień w 

kierunku posterunku południowokoreańskiego. Incydent miał miejsce w części wschodniej 

zdemilitaryzowanej strefy, która oddziela oba państwa, znajdujące się od 1953 roku w stanie 

                                                           
453 http://www.stosunkimiedzynarodowe.info/kraj,Korea_Polnocna,problemy,Program_nuklearny. 

454 US-Gesandter Hill reist nach Nordkorea, 21.06.2007, Welt online, 

http://www.welt.de/politik/article962498/US_Gesandter_Hill_reist_nach_Nordkorea.html 

455 W połowie lat 90-tych z powodu zagłodzenia zmarło w Korei Północnej ok. 2 miliony obywateli. 
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wojny. Pozytywnym znakiem było otwarcie po 50 latach w połowie maja połączenia 

kolejowego pomiędzy obydwoma państwami456.        

W lipcu 2007 roku Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej potwierdziła, że Korea 

Północna obiecała zamknąć pięć zakładów atomowych w Jongbion. Oprócz 

pięciomegatowego reaktora, chodziło o fabrykę prętów paliwowych, radiochemiczne 

laboratorium i dwa, znajdujące się w budowie, reaktory457. Na podstawie zeznań  

10-osobowego teamu z MAEA pracującego w Jongbion szef Mahomet ElBaradei potwierdził, 

że wszystkie urządzenia zostały zamknięte.  

3 października 2007 roku, podczas kolejnej rundy rozmów sześciostronnych Korea 

zobowiązała się do dezaktywacji zakładów atomowych najpóźniej do końca 2007 roku oraz 

do ujawnienia całego programu atomowego. W zamian miała otrzymać 500 000 kontenerów 

ciężkiego oleju opałowego o wartości 150-200 milionów dolarów. W tym samym miesiącu 

zespół, którym dowodził Sung Kim, dyrektor amerykańskiego Biura Spraw Koreańskich, 

rozpoczął prace związane z rozbrajaniem reaktora458. W międzyczasie trwał szczyt 

przywódców obu Korei. Odbył się on między 2 a 4 października 2007 roku. Uwieńczeniem 

jego było porozumienie, które przewidywało kilka określonych projektów mających wzmocnić 

nie tylko więzi ekonomiczne, ale także bezpieczeństwo pomiędzy krajami Półwyspu 

Koreańskiego. Zgodnie z nim, południe miało stworzyć specjalną strefę ekonomiczną w 

Haeju, portowym mieście południowo-zachodniej Korei Północnej i obszar rybołówstwa w 

pobliskich wodach na Morzu Żółtym. Obie strony miały także pracować nad przywróceniem 

pobliskiej rzeki do żeglugi, co długo było punktem spornym między krajami459. Porozumienie 

wspominało też o przyspieszeniu rozwoju Kesong – specjalnej strefy ekonomicznej, gdzie 

zatrudniano północnokoreańskich pracowników już od 2004 roku. Południe miało także 

zbudować połączenie kolejowe pomiędzy Kesong a Sinuiju460, północnokoreańskim mieście 

na granicy z Chinami, a także autostradę pomiędzy Kesong a Phenianem. Miało także 

zbudować kompleks stoczniowy w Nampo, mieście na południowym zachodzie od Phenianu. 

Projekty te miały odpowiadać długotrwałemu celowi Południa zmniejszania ekonomicznej luki 

                                                           
456 Schüsse zwischen Nord- und Südkorea, 06.08.2007, tagesschau.de, 

http://www.tagesschau.de/ausland/korea154.html 

457 Nordkorea hat seine Versprechen gehalten, 18.07.2007, Welt online, 

http://www.welt.de/politik/article1034890/Nordkorea_hat_seine_Versprechen_gehalten.html  

458 N Korea Reactor Will Be Disabled, 03.11.2007, BBC News, http://news.bbc.co.uk/2/hi/world/asia-

pacific/7076260.stm 

459 Kesong ma także dla Koreańczyków wymiar symboliczny, należy do niewielu miast, które podczas wojny 

koreańskiej w latach 1950-53 nie zostało zrównane z ziemią. 

460 11 grudnia 2007 roku Korea Północna i Korea Południowa uruchomiły pierwsze regularne połączenie kolejowe 

po wojnie koreańskiej. 
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pomiędzy Koreami, było także sposobem na budowanie więzi bezpieczeństwa poprzez sieć 

ekonomicznych współzależności.    

Nowe miejsca pracy w Kesong znalazło 2700 Koreańczyków. Wytwarzano tu przede 

wszystkim wyroby włókiennicze, artykuły kuchenne, części samochodowe. Region ten był 

także znany z produkcji i przetwarzania korzenia żeńszeń. Półfabrykaty dowożone były z 

Południa, a wkrótce miały je zastąpić dostawy materiałów461. Z tego względu, że dostawy 

prądu w Korei Północnej są reglamentowane, przedsiębiorstwa w specjalnej strefie 

ekonomicznej korzystają z prądu z Korei Południowej. Pomysłodawcą Kesong był założyciel 

koncernu Hyundai Chung Ju Yung, który uczynił z Kesong laboratorium zjednoczenia obu 

Korei. Udało mu się do tego pomysłu nakłonić przywódców obu państw. Zakładano, że strefa 

będzie rozbudowywana do 2012 roku, kiedy to zatrudnienie powinno osiągnąć 750 tys. 

obywateli z Północy462. Południowokoreańscy przedsiębiorcy, którzy prowadzili interesy w 

specjalnej strefie, zyskiwali przede wszystkim na niskich płacach (miesięczna płaca 

robotnika wynosi ok. 60 USD) oraz równie niewielkich kosztach dzierżawy. Pracownicy 

otrzymywali pensje od państwa, które potrącało z płacy świadczenia społeczne oraz koszty 

utrzymania w domach mieszkalnych.463 Płace te odpowiadały średniej pensji otrzymywanej w 

państwowym przedsiębiorstwie w Korei Północnej, miejsca pracy były więc pożądane i 

przydzielane przez Komisję, jednak dla 23 milionów Koreańczyków z Północy Kesong 

pozostawał nieosiągalny.  

W listopadzie 2007 roku do Phenianu przybył zespół ekspertów, który miał 

sfinalizować dyskusję o wyłączeniu reaktora oraz zakresie prac administracyjnych. Pomimo 

tego sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych Robert Gates donosił, że nie można 

powiedzieć, że groźba ze strony KRLD zmniejszyła się namacalnie. Państwo to bowiem 

kontynuowało nabywanie broni asymetrycznej, a bezpieczna Korea musiała wyjawić 

wszystko na temat broni i działalności nuklearnej. „Jesteśmy więc na dobrej ścieżce, ale nie 

docieramy jeszcze do celu” – oświadczył464. Korea miała być także wykreślona z listy krajów 

wspierających terroryzm po spełnieniu określonych kryteriów. Klimatowi odprężenia służyło 

też pierwsze od 15 lat spotkanie szefów rządów obu Korei w dniach 14-16 listopada 2007 

roku.  

                                                           
461 Kirschey, Peter: 66 Quadratkilometer Kapitalismus in der KDVR, Neues Deutschland, 20.12.2007.  

462 Pierwsze dwa przedsiębiorstwa południowokoreańskie rozpoczęły działalność w 2004 roku, w 2007 roku 

działało tu już 60 firm, które zatrudniały 15 000 pracowników. 

463 Kirschey, Peter: 66 Quadratkilometer…, op.cit.. 

464 Shanker, Thom: North Korea Still a Threat, South Korean Tells Gates, 08.11.2007.  



ROZDZIAŁ 5 – KOREA PÓŁNOCNA WŚRÓD PAOSTW „OSI ZŁA” 

174 

 

W styczniu 2008 roku klimat porozumienia pomiędzy Koreą Północną a USA zaczął 

się psuć. Punktem spornym była lista wszystkich obiektów nuklearnych, które miały być 

zamknięte. Phenian utrzymywał, że kompletną listę złożył już w listopadzie, podczas gdy 

USA twierdziły, że obejmuje ona jedynie urządzenia wzbogacania plutonu465. Z Waszyngtonu 

dochodziły pogłoski o osi atomowej między Syrią, Koreą Północną i Iranem. Psuły się także 

stosunki pomiędzy Japonią a Koreą Północną, a to za sprawą uprowadzenia obywateli 

japońskich. Korea upominała się o kolejną transzę pomocy i pomimo „wojennej retoryki” 

akcentowała, że chce pozostać przy kursie rozbrojeniowym, jeżeli otrzyma obiecaną pomoc.   

 

 T 

 
 
 

                                                           
465 Kestenholz, Daniel: Falken in Washington versuchen, Atomabkommen zu Fall zu bringen, Neues Deutschland, 

08.01.2008. 
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ZAKOŃCZENIE 
 

Korea Północna oraz Iran stanowią obecnie największe zagrożenie dla 

bezpieczeństwa światowego i wydają się być największym problemem na najbliższe lata. 

Strategiczna współpraca pomiędzy dwoma krajami, szczególnie w rozwijaniu irańskich 

pocisków balistycznych, doprowadziła do stygmatyzacji obu państw jako „osi zła”. 

Współpraca ta sięga roku 1987, kiedy to podczas wojny irańsko-irackiej Iran zakupił ponad 

200 pocisków Scud-B o zasięgu 280-300 km od Korei Północnej. Miały one służyć atakom 

na miasta irackie466. Kooperacja zacieśniła się od roku 2000, kiedy Iran zainteresował się 

bardziej zaawansowaną technologią, obejmującą także pociski średniego i dalekiego 

zasięgu. Współpraca w dziedzinie nuklearnej trwa od lat 90-tych, a w ostatnich latach stała 

się szczególnie intensywna. Choć nieznany jest zasięg i rozmiary wzbogacania uranu przez 

Koreę Północną, wiadomo, że eksperymentuje w produkcji i przetwarzaniu plutonu. Kraje te 

nie są naturalnymi sprzymierzeńcami, dzielą je losy historyczne, kultura oraz religia, jednak 

mocno podkreślają, że mają prawo do rozwijania technologii energii nuklearnej. Iran nauczył 

się od Korei Północnej, że gra polityczna daje efekty. Iran ma regionalne, jeśli nie globalne, 

ambicje. Jego zamysłem jest uzależnienie innych krajów przez dostawy ropy, a 

uniezależnienie wielu sektorów gospodarczych od handlu zagranicznego oraz zagranicznych 

technologii i inwestycji. Jak jednak pisze Robert Einhorn: „profity osiąga się dzisiaj jedynie 

poprzez integrację ekonomiczną i polityczną ze społecznością międzynarodową”467. 

Jest bezsporne, że Iran stanowi obecnie większe zagrożenie. Po pierwsze dlatego, 

że proces produkcji broni trwa nadal, w odróżnieniu do Korei Północnej, gdzie wysiłki 

nieproliferacyjne poniosły zupełną klęskę. Po drugie dlatego, że groźby Ahmadinedżada w 

stosunku do Zachodu wzbudzają ferment poprzez swoje konotacje historyczne. Nawet jeżeli 

Stany Zjednoczone zaproponowałyby Iranowi swoisty pakiet ofert, obejmujący także 

gwarancje bezpieczeństwa, jest mało prawdopodobne, że skłoni to reżim do zmiany własnej 

strategii nuklearnej. Warto przypomnieć wizytę Jo Myong Roka w Waszyngtonie pod koniec 

rządów administracji Clintona, kiedy padły ustne zapewnienia bezpieczeństwa i brak wrogich 

zamiarów ze strony KRLD. A równocześnie prowadzono program wzbogacania plutonu na 

szeroką skalę. W każdym razie, obecnie Iran nie wydaje się skory do ustępstw.  

Zachowanie władz Korei Pólnocnej i Iranu sprawia, że Waszyngton przyjmuje 

postawę względnej bierności i ma nadzieję, że Chiny będą miały dalszy pozytywny wpływ na 

                                                           
466 Fitzpatrick, Mark: Iran and North Korea: The Proliferation Nexus, Survival, vol. 48, nr 1, Spring 2006, s.61-80. 

467 Einhorn, Robert J.: A Transatlantic Strategy on Iran’s Nuclear Program, The Washington Quarterly, vol. 27, nr 

4, Autumn 2004, s. 28 [w:] Fitzpatrick, Mark: Iran and North Korea…, op.cit.  
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Koreę Północną. Polityka administracji Busha wobec Iranu skupiła się przede wszystkim na 

tym, aby sprawę doprowadzić na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ z nadzieją, że to 

rozwiąże sprawę. Skupiono uwagę opinii publicznej na celach nieproliferacyjnych dla Iranu i 

Korei Północnej, ale nie odniesieniono sukcesów w realizacji rzetelnej strategii, aby osiągnąć 

te cele468.  

Niektórzy badacze twierdzą, że jeżeli Iran ponownie zmodyfikuje swe agresywne 

zachowanie, to może uda się przekonać Irańczyków do zaniechania produkcji materiałów 

jądrowych469. Waszyngton powinien skupić się razem z europejskimi sojusznikami na kwestii, 

kiedy i jak użyć pełnego amerykańskiego potencjału w procesie negocjacyjnym z Iranem. 

Być może trzeba będzie tymczasowo odsunąć USA od stołu negocjacyjnego, aby przekonać 

Iran do zaakceptowania długoterminowego rozwiązania, co ma nie dopuścić do osiągnięcia 

bojowej zdolności nuklearnej. Analogicznie, chęć rozwoju pełnego spectrum motywacji może 

być koniecznym warunkiem, aby Półwysep Koreański był kiedykolwiek wolny od broni 

nuklearnej.    

Islamski rząd ma prawo do wzbogacania paliwa i prowadzenia badań nad własnym 

programem jądrowym. Nakłanianie go do rezygnacji z tych celów bez obiektywnych 

gwarancji bezpieczeństwa oraz bez wyczerpującej odpowiedzi w kwestii samodzielnego 

zaopatrzenia w energię wydaje się wykluczone. Jednostronne żądania, takie jak oferta 

państw Unii Europejskiej z 5 sierpnia 2005 roku, bez poważnych propozycji, wydają się być 

skazane na niepowodzenie. Dyplomacja UE nie sprawdziła się w praktyce i w międzyczasie 

uzależniła się od polityki amerykańskiej. Stany Zjednoczone, które obstają przy swoim 

punkcie widzenia, powołują się na interesy ekonomiczne, bezpieczeństwa oraz 

geostrategiczne. Rosyjska propozycja wzbogacania uranu na terenie Rosji z punktu widzenia 

Iranu oznaczałaby uzależnienie od obcego państwa. Dalsze zaostrzanie konfliktu wydaje się 

kwestią nieuniknioną, nie tylko ze względu na konflikt między stronami sporu o irańską broń 

atomową. Bez wątpienia USA dysponują planami ataku lotniczego na irańskie urządzenia 

atomowe. Rząd amerykański sądzi, że bez ataków powietrznych i udziału wojsk lądowych 

zniszczenie urządzeń atomowych jest niemożliwe, a kwestią nadrzędną byłoby w takim 

                                                           
468 ONZ, Unia Europejska i Stany Zjednoczone ogłosiły 9 czerwca 2010 roku nałożenie nowych sankcji na Iran 

rezolucją nr 1929. Mają one zwiększyć presję na ten kraj, aby zrezygnował z planów nuklearnych. Iran 

tymczasem w sierpniu 2010 r. rozpoczął rozruch zbudowanego przez Rosjan reaktora atomowego w Buszerze, a 

w 2011 roku planowana jest budowa trzeciego zakładu wzbogacania uranu (zob. Szymaniak, Marcin; Lorenz, 

Wojciech: Iran będzie wzbogacał uran mimo dostaw paliwa z Rosji, 21.08.2010,  

http://www.rp.pl/artykul/41,525171-Wzbogacanie-uranu-mimo-dostaw-paliwa.html) 

469 Einhorn, Robert J.: U.S.Nuclear Negotiations with North Korea [w:] Fitzpatrick, Mark: Iran and North Korea…, 

op.cit.  



ZAKOOCZENIE 

177 

 

scenariuszu zachowanie przychylności opinii światowej po swojej stronie. Dlatego odbywa 

się ciągłe stygmatyzowanie Iranu jako państwa niewiarygodnego i niegodnego zaufania, 

choć irańskie urządzenia atomowe są najlepiej skontrolowanymi na świecie. Do tej 

psychologicznej strony konfliktu dochodzą także zarzuty, że Iran jest współodpowiedzialny 

za chaos w Iraku, ponieważ wspiera ugrupowania terrorystyczne i współpracuje z Al-

Kaidą470.             

Wobec hipotetycznego na razie scenariusza wojny istnieją alternatywy, które są mniej 

lub bardziej realne na politycznej szachownicy. Pierwszą z nich jest multilateralna kontrola 

wszystkich urządzeń atomowych w krajach rozwiniętych oraz rozwijających się – jest to 

jeszcze propozycja ElBaradei równego potraktowania wszystkich państw, zgodnie z prawem 

międzynarodowym. Byłaby to ścieżka konsekwentna i mogłaby stanowić duży krok naprzód 

na drodze do faktycznego, światowego rozbrojenia. Trzeba jednak liczyć się z tym, że żadne 

państwo, posiadające broń atomową, na taką kontrolę nie zezwoli, oraz, że nie dostarczy 

ona gruntownej odpowiedzi w kwestii rozwiązania konfliktu irańskiego471.  

Inną możliwością jest powołanie systemu wspólnego bezpieczeństwa i współpracy w 

regionie Bliskiego i Środkowego Wschodu z ostatecznym celem stworzenia w całym regionie 

strefy wolnej od broni atomowej. Nie jest to wprawdzie proste, ale ma pewne szanse 

urzeczywistnienia, głównie przez możliwość rozwiązania sporów terytorialnych, konfliktów 

etnicznych, kwestii związanych z wykorzystaniem źródeł energii. Nie byłoby to może 

satysfakcjonujące dla USA, ale z pewnością miałoby duże znaczenie dla Europy. Także 

Rosja i Chiny nie miałyby zapewne nic przeciwko takiemu rozwiązaniu i chętnie wsparłyby 

podejmowane w tym kierunku inicjatywy. Jedyną polityczną i moralną siłą, która mogłaby 

nadać bieg sprawie jest Unia Europejska. Do jej zadań należałoby powołanie regionalnej 

konferencji bezpieczeństwa i współpracy. Propozycje dla Iranu musiałyby wiązać się także z 

obiektywnymi gwarancjami pewności egzystencji Izraela, danymi mu przez USA i UE. UE 

powinna przedłożyć Iranowi propozycje dostarczenia technologii energetycznej oraz 

wspomóc kraj przy budowie ekologicznego systemu zasilania w energię. Ta droga otwiera 

nowe możliwości utrzymania pokoju i daje perspektywę stworzenia organizacji regionalnej, 

czemu nie mogłyby się przeciwstawić ani Iran ani Izrael472.   

                                                           
470 Massarrat, Mohssen: Motive der Konfliktparteien im Iran-Atomkonflikt. Das Scheitern der EU-Diplomatie und 

Alternativen zu einem neuen Krieg, wykład na Uniwersytecie Kassel, 3-4.12.2005, https://www.uni-

kassel.de/fb5/frieden/rat/2005/massarrat.html 

471 Zawierają materiał rozszczepialny, którym najczęściej jest wzbogacony uran. Stanowią paliwo jądrowe 

reaktora. 
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Przy analizie rosnącego napięcia wokół Iranu nie sposób pominąć roli prezydenta 

Mahmouda Ahmadinedżada, który odgrywa kluczową rolę. Popularność swą zawdzięcza 

poparciu, jakie uzyskał od ajatollaha Ali Chameneiego. Ahmadinedżad ma nadzwyczajną 

zdolność do odsuwania głosów krytycznych i budowania swego wizerunku w teatralnie 

napuszonym stylu. Choć irańskie elity intelektualne i polityczne określają jego postawę jak 

lekkomyślną i beznadziejną, zwykli Irańczycy są odurzeni kreacją irańskiej potęgi i siły. 

Oponenci Ahmadinedżada podczas wyborów parlamentarnych w marcu 2008 roku 

spodziewali się, że groźba militarnej konfrontacji ze Stanami Zjednoczonymi zachęci 

ajatollaha do zdystansowania się nieco wobec polityki prezydenta, co pozwoli siłom 

centrowym oraz reformistom na wygraną w wyborach. Haszemi Rafsanjani - ówczesny 

przewodniczący Zgromadzenia Ekspertów - miał przekonywać najwyższego przywódcę do 

obniżenia „pułapu kontroli” podczas wyborów473.  

Ahmadinedżad wierzy, że świat zachodni ogarnięty jest fałszywą świadomością i 

poprzez działanie przez przemoc może on przekonać inne państwa do swego punktu 

widzenia. Międzynarodowa presja na Ahmadinedżada, wypływająca z pobudek politycznych i 

ekonomicznych, wzrastała do czasów wyborów prezydenckich w 2009 roku. Świat liczył 

wówczas na zmianę opcji, choć wydarzenia ostatnich lat wyraźnie pokazały, że 

Ahmadinedżad potrafi wydobywać polityczny kapitał z presji międzynarodowej. Mimo, że 

raport z grudnia 2007 roku okazał się korzystny dla Iranu, ponowna elekcja spowodowała 

zaognienie konfliktu przez brak szansy na jego pokojowe rozstrzygnięcie.      

Zaniepokojenie budziły także działania administracji prezydenta Busha na Bliskim i 

Środkowym Wschodzie. Iracka obsesja, izraelsko-arabski konflikt wywoływały w Europie 

zagrożenie regionalnego bezpieczeństwa i skupiały na sobie więcej uwagi niż w 

rzeczywistości były tego warte474. Bush jawił się jako osoba sprzyjająca izraelskiemu lobby, 

będąca bardziej zainteresowana wygraniem wyborów i niepowodzeniem ojca w usunięciu 

Saddama Husajna niż pokojem, sprawiedliwością i stabilizacją na Bliskim i Środkowym 

Wschodzie. W rzeczywistości, administracja Busha kierowała się przede wszystkim 

interesem wewnętrznym. Rdzeniem planu było przekształcenie Bliskiego Wschodu, przy 

wsparciu amerykańskich przyjaciół, a alternatywą w stosunku do „złych rządów” miała być 

promocja demokracji i wolności. To oznaczało użycie siły w celu obalenia dyktatury w Iraku, 

promocję politycznych reform wśród nowoczesnych rządów arabskich i wzajemne uznanie 

Izraela i Palestyny. Oczywiście, nie wszyscy podzielali taką wizję – rezultat partykularnego, 
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amerykańskiego optymizmu, że się jest zdolnym do zmiany świata, zgodnie z amerykańską 

siłą i ideałami, ale prezydent wydawał się być o tym przekonany475. Jest jednak wiele 

przesłanek, że taka wizja była błędna i pogląd ten stał się podstawą obecnej polityki Baracka 

Obamy wobec Bliskiego i Środkowego Wschodu.  

Zamysł zmiany reżimu w Iraku miał kilka zalet. Po pierwsze wyeliminowano dyktatora, 

który represjonował i terroryzował społeczeństwo. To z kolei miało pozwolić na odbudowę 

krajowej sieci produkcji ropy naftowej, co mogło wygenerować zyski warte miliardy dolarów. 

Mogło także ograniczyć potrzebę stacjonowania amerykańskich wojsk w Arabii Saudyjskiej, 

usuwając poważny impas w stosunkach amerykańsko-saudyjskich. Obalenie reżimu miało 

pomóc także w uniezależnieniu się od dostaw ropy z Arabii. Najważniejszą przesłanką 

jednak było, że jakiekolwiek zagrożenie wystosowane pod adresem USA czy ich przyjaciół, a 

państwa Bliskiego i Środkowego Wschodu będą płacić słoną cenę. Współdziałanie ze 

Stanami Zjednoczonymi miało przynieść arabskiemu światu pokój, prosperitę i wolność, 

podczas gdy przeciwstawianie się – wysokie koszty.  

Kolejną fazą planu Busha miał być pokój arabsko - izraelski, a ostatnią – 

najtrudniejszą do wykonania – promocja demokracji i wolności w regionie. Nikt nie sądził, że 

zadanie to zostanie wykonane natychmiast, ale Waszyngton chciał chociaż rozpocząć 

proces. Bush rozpoczął go w styczniu 2002 roku, kiedy nie tylko powstało pojęcie „axis of 

evil”, ale także wezwano do politycznych zmian w świecie arabskim. Retoryka Busha 

przypominała trochę sceptycyzm Ronalda Reagana, który określił Związek Radziecki jako 

imperium zła („evil empire”) i nawoływał do demokracji i wolności. Powołując się na 

Reagana, Bush mówił, że „wierzy, że historia jest po stronie ludzkiej wolności, że wszystkie 

tyranie muszą być czasowe, ponieważ wolność jest uniwersalną nadzieją rodzaju ludzkiego. 

[Reagan] wiedział, że przyczyną wolności jest przejrzystość moralna, chęć przeciwstawienia 

się opresji i złu przez jego właściwe imię”476. Nie było wątpliwości co do tego, że militarne 

zwycięstwo nad Saddamem Husajnem i zastąpienie jego reżimu systemem demokratycznym 

wywoła mocny efekt na Bliskim Wschodzie. Myślenie, że działanie takie ma wygenerować 

demokrację i proamerykanizm było raczej naiwne. Wizja zaprowadzenia pokoju i demokracji 

na Bliski Wschód mogła właściwie być potraktowana jako walka z terroryzmem lub potrzeba 

zdobycia bliskowschodniej ropy naftowej. Sama jego idea była jednak wielkim wyzwaniem 

pod wieloma względami. Zmienić naturę reżimów w takich krajach jak np. Arabia Saudyjska 

jest bardzo trudno. Jest to zadanie bardziej czasochłonne niż kadencja Busha, a zapewne 
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także jego życie. Znawcy tematu rozważają, czym można zastąpić reżimy i kto jest 

przygotowany do tego, aby sukcesywnie wprowadzać demokrację? USA mogą krok po kroku 

zachęcać reżimy bliskowschodnie do wprowadzania reform, prowadzić politykę informacyjną 

wśród rządów i społeczeństw. Kreowanie pokoju bliskowschodniego na krótką metę jest 

nierealistyczne, natomiast reformowanie arabskich reżimów realistycznie rozpisane w czasie 

ma większy sens. Ani administracja Busha, ani żadna inna nie ma odpowiedzi na wszystkie 

pytania dotyczące Bliskiego i Środkowego Wschodu, choć sukcesem prezydenta Busha była 

Proliferation Security Initiative (PSI) i zamknięcie sieci A.K. Khana.  

Poprzez usunięcie Saddama Husajna, Amerykanie znacząco zachwiali balansem sił 

w rejonie Zatoki Perskiej. Od lat 40-tych XX wieku siły były rozłożone pomiędzy Arabię 

Saudyjską, Irak, Stany Zjednoczone, Iran i Związek Radziecki (i jego sukcesora - Federację 

Rosyjską). Do największych zgrzytów dochodziło pomiędzy Iranem a Irakiem. Obecnie 

dynamika ta uległa zmianie. Zanim USA zaatakowały Irak, Iran rozpoczął budowę programu 

nuklearnego, arsenału pocisków balistycznych i sponsorowanie libańskiego Hezbollahu. 

Administracja Busha przeoczyła fakt, że usunięcie Saddama Husajna spowoduje wzrost 

wpływów Iranu. Stany Zjednoczone stanęły więc przed dylematem, jak złagodzić potencjalne 

zagrożenie swoich interesów, po tym jak Iran zdobędzie nową, wiodącą pozycję w 

regionie477.  

Amerykański neokonserwatysta, publicysta i analityk polityczny Robert Kagan mówił o 

tej swoistej miksturze własnych interesów (usunięcie Saddama Husajna) oraz idealizmu 

(szerzenie demokracji): „udana interwencja w Iraku może zrewolucjonizować strategiczną 

sytuację na Bliskim i Środkowym Wschodzie, w sposób namacalny i nieuchwytny, i wszystko 

z korzyścią dla amerykańskich interesów”478. Ale Kagan się mylił. Realiści wiedzieli jeszcze 

przed wojną, że może ona spowodować nieuniknioną ekspansję irańskich wpływów. 

Administracja Busha oraz neokonserwatyści spoza rządu byli tak skupieni na usunięciu 

Husajna, że przeoczyli szersze geopolityczne ramy jego usunięcia. Jedynie garść ekspertów 

ostrzegała, że Iran będzie chciał zapełnić lukę po obaleniu irackiego reżimu.  

Od roku 1945 broń nuklearna jest wielką nieobecną w polityce światowej i ta 

nieobecność jest wielkim błogosławieństwem dla całego świata – nie tylko dla państw, które 

ją posiadają. Broń ta powinna być kategorycznie zniszczona, choć kluczowym faktem jest to, 

że ma nadal polityczne i technologiczne znaczenie. Niektórzy amerykańscy decydenci wciąż 
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utrzymują, że broń nuklearna odgrywa znaczące miejsce w zapewnianiu amerykańskiego 

bezpieczeństwa. Co gorsze, Pentagon sformułował po 11 września 2001 roku doktrynę 

wyprzedzającego uderzenia, nierozważnie starając się legitymizować użycie broni 

nuklearnej479. Agresywna artykulacja doktryny wyprzedzającego uderzenia doprowadziła do 

tego, że inne państwa koncentrowały się na rozwijaniu broni nuklearnej zamiast 

konwencjonalnej (obecna amerykańska strategia bazuje na precyzyjnej broni 

konwencjonalnej). Ponadto doktryna ta była kopiowana przez inne państwa. Zaraz po inwazji 

USA na Irak prezydent Putin powiedział, że Rosja zachowuje prawo do użycia doktryny 

wyprzedzającego uderzenia w celu obrony swoich interesów480. Izrael także powołał się na tę 

doktrynę atakując domniemany obóz terrorystów w Syrii w październiku 2003 roku. Korea 

Północna oświadczyła, że doktryna wyprzedzającego uderzenia nie jest monopolem USA, 

nieoczekiwanie zainteresowały się nią także Chiny i Tajwan. Dzisiaj, kiedy zarówno państwa 

jak i grupy terrorystyczne mają nuklearne ambicje, Ameryka zamiast formułować ryzykowne 

doktryny, musi ponieść odpowiedzialność za radykalną redukcję broni jądrowej, 

ratyfikowanie układów rozbrojeniowych i skłonić społeczność międzynarodową do 

koordynowania akcji niszczenia broni jądrowej.      

Iran jest teraz głównym graczem w regionie. Zaakceptowanie tego faktu byłoby 

efektywniejszą polityką niż szukanie konfrontacji i izolowanie Teheranu. W maju 2007 roku 

administracja Busha zaczęła w końcu bezpośrednio rozmawiać z Teheranem, czego 

wcześniej unikano. Jeżeli jednak mówiła, że „jest gotowa do dyplomacji, miała na myśli, że 

Iran musi robić to, co my chcemy”481. Waszyngton powinien prowadzić dyplomatyczny balans 

z Iranem, aby zachęcić państwa Zatoki do stworzenia wspólnej strategii koalicyjnej. Jeden z 

ekspertów w Zatoce mówił: „mamy wspólne interesy ze Stanami Zjednoczonymi…, ale 

problem leży w tym, że mamy ogromną nieufność w stosunku do USA i nie możemy 

publicznie wspierać ich stanowiska”482.  

Innym analitycznym spojrzeniem jest usprawiedliwianie irańskiego programu. Ci, 

którzy uważają, że intencje Iranu są pokojowe, powołują się na fatwę ajatollaha Ali 

Chameneiego przeciwko rozwojowi, produkcji, składowaniu i użyciu broni nuklearnej483. Fakt, 

że Iran nigdy nie użył broni chemicznej, nawet w przypadku ataków chemicznych ze strony 
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Iraku, daje pewną wiarę tej duchowej motywacji. Jednak deklaracje polityczne mogą się 

zmienić. Indie podnosiły moralne argumenty przeciwko broni jądrowej, dopóki same nie 

przeprowadziły testu. Na międzynarodowej konferencji w Teheranie 25 kwietnia 2006 roku, 

Ali Haszemi Rafsanjani przekonywał zachodnich uczestników, że „Iran nie ma intencji 

militarnego użycia (swego programu nuklearnego) w tym momencie”484.  

Eksperci zgadzają się, że Teheran potrzebuje broni nuklearnej dla prestiżu i zyskania 

politycznego szacunku w regionie. Przedstawiciele Korei Północnej oznajmili delegacji 

Kongresu amerykańskiego w czerwcu 2003 r., że „budują broń jądrową, aby uniknąć takiego 

samego losu jak Saddam Husajn”485. Niepokojąca jest deklaracja najwyższego przywódcy 

ajatollaha Ali Chameneiego, że w przypadku ataku na Iran, ten odpowie atakiem na 

amerykańskie interesy światowe486. Wszystkie te oceny mogą być na granicy błędu, 

ponieważ jest nadal dużo niewiadomych w programie irańskim. Irańczycy sami nie wiedzą, 

jakie techniczne problemy mogą napotkać po drodze, jednak niebezpieczeństwo nuklearnie 

uzbrojonego Iranu jest następujące: 

 broń jądrowa może być użyta, 

 mogą ją zdobyć terroryści, 

 inne państwa, szczególnie w regionie, mogą zechcieć zdobyć broń nuklearną, 

 regionalny balans może się przesunąć w kierunku antagonistycznych, 

autokratycznych reżimów, 

 światowe dostawy ropy stanęłyby przed nowymi niewiadomymi, 

 może to zaszkodzić globalnemu systemowi nieproliferacyjnemu.    

Od kiedy w październiku 2002 roku KRLD ujawniła tajny program wzbogacania 

uranu, Stany Zjednoczone poniosły klęskę w poszukiwaniu zadowalającej formuły 

przeciwdziałania  zagrożeniu północnokoreańskiemu. Waszyngton nie był zdolny wywrzeć 

efektywnej, międzynarodowej presji na nuklearną grę polityczną Phenianu, a warunkiem 

podjęcia bilateralnych negocjacji było porzucenie programu rozwoju broni nuklearnej. 

Obecnie wydaje się, że USA nie podejmą żadnych militarnych lub dyplomatycznych kroków. 

Dostępne opcje są ograniczone. Rozwiązanie militarne jest nieatrakcyjne ze względu na 

coraz bardziej niebezpieczną Koreę Północną. Subtelna mikstura waszyngtońskiej, ostrożnie 

wywieranej presji, połączona z dyplomatyczną elastycznością wywarła małe wrażenie na 

                                                           
484 Fitzpatrick, Mark: Assessing Iran’s Nuclear Programme, Survival, vol. 48, nr 3, Autumn 2006, s. 5-26.  

485 Sagan, Scott; Waltz, Kenneth; Betts, Richard K.: A Nuclear Iran: Promoting Stability or Courting Disaster?, 

Journal of International Affairs, vol. 60, nr 2, Spring-Summer 2007, s.137. 

486 Karimi, Nasser: Iran to Hit U.S. Interests if Attacked, Associated Press, 08.02.2006. 



ZAKOOCZENIE 

183 

 

Phenianie. Jako alternatywę USA mogły próbować negocjować wszechstronne porozumienie 

z Koreą, które zastąpiłoby podpisane 21 października 1994 roku porozumienie pomiędzy 

USA a KRLD (Agreed Framework), lecz te negocjacje mogły być ekstremalnie trudne i 

długie, bez gwarancji sukcesu487. Jeżeli nie pomogą ani negocjacje ani presja, USA będą 

musiały, jak tylko mogą najlepiej, zarządzać ryzykiem zagrożenia nuklearnego w obszarze 

Azji Wschodniej.  

„Po tym, jak wycofaliśmy się z Układu, nie mamy zamiaru produkować broni 

nuklearnej  i nasza nuklearna aktywność będzie miała jedynie pokojowe cele, takie jak 

produkcja elektryczności” – mówili przedstawiciele KRLD po wycofaniu się z układu NPT488. 

Niektórzy uwierzyli zapewnieniom Korei, choć było coraz bardziej jasne, że będzie ona nadal 

prowadzić grę polityczną, w związku z zaangażowaniem USA w Iraku, aby wymusić 

ustępstwa na Waszyngtonie (negocjacje), a jeśli to zawiedzie, rozszerzyć nuklearny arsenał. 

Waszyngton natomiast kontynuował poprzednią politykę swoistej mieszanki: wywierania 

ostrożnej presji i nieprowokowania KRLD, połączoną z elastyczną dyplomacją, bez chęci do 

negocjacji. W najgorszym przypadku, konflikt na Półwyspie może spowodować masowe 

ofiary w Korei Południowej i Japonii, szczególnie (jak się przypuszcza) jeśli Korea Północna 

ma już jedną lub dwie bomby nuklearne, które mogą być przeniesione pociskami No-Dong. 

Dopóki jednak wojska amerykańskie są zaangażowane w Iraku, Waszyngton niechętnie 

podejmie ryzyko akcji, które mogłoby być przyczyną generalnego konfliktu na Półwyspie 

Koreańskim.  

Biorąc po uwagę, że militarne rozwiązanie nie jest brane pod uwagę, Stany 

Zjednoczone staną przed podobnym dylematem jak na początku. Czy powinny izolować i 

wywierać presję na KRLD, mając nadzieję na jej upadek, czy raczej negocjować 

porozumienie z Koreą Północną na temat limitowania jej programu nuklearnego, pocisków 

balistycznych i broni konwencjonalnej, ponosząc ryzyko korzyści ekonomicznych i 

politycznych, z tego płynących, które przedłużą egzystencję reżimu? Korea Północna, w 

najgorszym przypadku, może spróbować sprzedać materiały nuklearne i technologię na 

czarnym rynku, aby zdobyć pieniądze, tak jak obecnie sprzedaje pociski. Program nuklearny 

KRLD może wywołać wyścig zbrojeń w Korei Południowej i Japonii, a to fundamentalnie 

zmienić architekturę bezpieczeństwa w Azji Wschodniej i nadwątlić międzynarodowy system 

nieproliferacji.  

                                                           
487 Samore, Gary: The Korean Nuclear Crisis, Survival, vol. 45, nr 1, Spring 2003, s.7-24. 

488 DPRK Foreign Ministry Statement, 10.01.2003. 
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Eksperci twierdzą, że właśnie z tych powodów negocjacje będą raczej bardzo trudne i 

długie, z upadkami i grą polityczną po drodze489. Aby zmaksymalizować szanse powodzenia, 

Waszyngton będzie potrzebował zaangażowania Korei Południowej, Japonii, jak także Chin i 

Rosji, które będą mogły narzucić polityczne i ekonomiczne sankcje, gdy negocjacje upadną z 

powodu północnokoreańskiego nieprzejednania i stosowanej taktyki opóźnienia. Jedynie 

oferując dalsze negocjacje, USA mogą osiągnąć jakieś efekty, a kiedy one upadną będą w 

stanie przekonać państwa Azji do podjęcia ostrzejszych działań.  

Iran i Korea Północna są państwami, które stosują terror nuklearny w polityce 

zagranicznej. Iran grozi zagładą Izaela oraz wspiera ugrupowania terrorystyczne finansowo i 

szkoleniowo. Korea Północna, choć bezpośrednio nie jest zaangażowana we wspieranie 

ruchów terrorystycznych, eksportuje broń nuklearną do państw, które takiej pomocy 

udzielają. Na pograniczu koreańskim regularnie dochodzi do incydentów, inicjowanych przez 

stronę północną. Państwa te, prowadząc polityczną grę, są zagrożeniem dla regionalnego 

pokoju i stabilności.  

Groźba użycia broni nuklearnej jest obecnie niska490, ale prawdopodobieństwo jej 

użycia, czy przez państwa, czy przez terrorystów nie jest zerowe, zaś zagrożenie nie 

powinno być traktowane jako trywialne. Każda gotowość użycia broni nuklearnej przeciwko 

drugiemu państwu, nawet w samoobronie, jest niepokojąca. Należy szukać lepszych form 

uporządkowania świata. Stanowisko rządu Wielkiej Brytanii z 1981 roku zapowiadało, że 

takie poszukiwanie może być bardzo długie, a niecierpliwość będzie w tym przypadku 

katastrofalna491. Natomiast prezydent Truman powiedział kiedyś, że „straciliśmy wzrok w 

ocenie faktu, że wojna jest nikczemna”. Jedyną drogą pozostaje współpraca 

międzynarodowa, kooperacja i działania krok po kroku492.  

 

                                                           
489 Dość wspomnieć, że KRLD 25 maja 2009 roku przeprowadziła drugą próbną eksplozję bomby atomowej, a 2 

dni później oświadczyła, że uważa rozejm z 1953 roku za nieważny. 30 stycznia 2009 roku ogłosiła unieważnienie 

wszystkich porozumień politycznych i militarnych z Koreą Południową.  10 listopada 2009 roku w rejonie spornej 

granicy morskiej na Morzu Żółtym doszło do pierwszej od 2002 roku wymiany ognia między okrętami patrolowymi 

obu Korei, a 26 marca 2010 roku na Morzu Żółtym w wyniku eksplozji zatonął południowokoreański okręt 

patrolowy Cheonan, ze 104 członków załogi zginęło 46; podejrzenia padły na KRLD. Z czasem po podniesieniu 

wraku zostały potwierdzone.   

490 Quinlan, Michael: Abolishing Nuclear Armouries: Policy Or Pipedream?, Survival, vol. 49, nr 4, Winter 2007-

08, s. 7-16. 

491 Statement on the Defence Estimates 1981, HMSO Cmnd 8212-1 [w:] Quinlan, Michael: Abolishing Nuclear…, 

op.cit.  

492 Truman, Harry: Mr Citizen (New York: Bernard Geis Associates, 1960), s. 267 [w:] Quinlan, Michael: 

Abolishing Nuclear…, op.cit.  
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