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Podsumowania tekstów 
 
Forum Pasa i Szlaku 
Zespół Ośrodka Badań Azji 
 
W dniach 14–15 maja 2017 r. w Pekinie odbyło się Forum Pasa i Szlaku (Belt and Road 
Forum). Było ono elementem promocji chińskiej Inicjatywy Pasa i Szlaku (Belt and Road 
Initiative), znanej także nieformalnie jako chiński Nowy Jedwabny Szlak (New Silk Road). 
Forum nie wniosło jednak nowych istotnych postanowień i należy je traktować przede 
wszystkim jako element globalnej dyplomacji Pekinu. ChRL przy okazji użyła forum do 
zaangażowania się w kwestie bilateralne i regionalne (m.in. przyjmując pozycję 
mediatora między państwami koreańskimi). Dla reprezentującej Polskę premier Beaty 
Szydło dni przed forum stanowiły okazję do rozmów z reprezentantami ChRL, a przy 
okazji forum premier RP odbyła rozmowy z głowami państw z Turcji, Indonezji, 
Mongolii i Birmy. Umowy podpisane przez reprezentantów RP i polskich podmiotów ze 
stroną chińską nie były przełomowe, ale ten sam wniosek dotyczy innych umów 
podpisanych podczas forum. Państwa Europy Zachodniej i USA w większości przysłały 
na forum delegacje niższego szczebla, a także nie podpisały komunikatu o współpracy 
krajów w ramach Inicjatywy Pasa i Szlaku (który podpisała Polska). Również 
wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej sceptycznie wypowiedział się o inicjatywie 
Pasa i Szlaku. Tego typu sygnały sugerują, że biorąc udział w chińskich inicjatywach 
Polska będzie musiała przyjmować wyważone stanowisko względem państw Europy 
Zachodniej i USA. 
 
Nowe zasady strategicznego partnerstwa w indyjskim sektorze zbrojeniowym 
Krzysztof Iwanek 
 
20 maja 2017 r. indyjskie Ministerstwo Obrony ogłosiło nowe zasady strategicznego 
partnerstwa przy współpracy z firmami krajowymi i zagranicznymi w sektorze 
obronności. Nowe zasady są rozczarowujące z perspektywy polskiego przemysłu 
zbrojeniowego. Jak dotąd bowiem za sektory objęte strategicznym partnerstwem 
wybrano tylko produkcję: (1) opancerzonych pojazdów bojowych (czołgów i bojowych 
wozów piechoty); (2) samolotów bojowych; (3) śmigłowców i (4) okrętów podwodnych. 
Są to sektory, w których polski przemysł nie ma Indiom wiele do zaoferowania, 
zwłaszcza w świetle bardzo silnej konkurencji ze strony firm zachodnich i rosyjskich. 
Ministerstwo obiecuje jednak stopniowo rozszerzać zasady partnerstwa na inne sektory 
i pozostaje obserwować, czy i w jakim wymiarze tak się stanie. W chwili obecnej  
w ramach strategicznego partnerstwa szansę dla Polskiej Grupy Zbrojeniowej może 
stanowić zapewne tylko wspólna produkcja bojowych wozów piechoty. Pozostaje zatem 
obserwować, które indyjskie firmy zostaną uznane za strategicznych partnerów  
i spróbować nawiązać kontakt z tą, z którą współpraca może być korzystna dla 
odpowiedniej firmy w ramach PGZ. Same zasady strategicznego partnerstwa mogą 
jednak stanowić wyzwanie dla zagranicznych firm, m.in. dlatego, że zakładają przewagę 
indyjskich udziałów przy wspólnych projektach. 
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Wizyta prezydenta Tatarstanu w Iranie 
Analityk ds. Iranu w Ośrodku Badań Azji 
 
Prezydent Tatarstanu – Rustam Minnichanow – odbył w dniach 19–20 kwietnia br. 
wizytę w Iranie. Podczas delegacji przeprowadzono rozmowy o rozszerzeniu 
współpracy gospodarczej oraz o religii. Głównym powodem spotkania był fakt, że Iran 
dostrzega wiele korzyści w rozwijaniu współpracy gospodarczej z Tatarstanem, 
szczególnie w obszarze awioniki, przemysłu wydobywczego i petrochemicznego oraz 
ICT (Internet and Communications Technology). Dużą rolę w tych stosunkach odgrywa 
także możliwość przyszłej modernizacji sprzętu wojskowego i uzbrojenia dzięki 
tatarskim i rosyjskim przedsiębiorstwom. Tatarstan oraz Rosja są zainteresowane 
zwiększeniem inwestycji w Iranie, ponieważ prawdopodobne zawarcie porozumienia  
o wolnym handlu między Iranem a Unią Eurazjatycką pozwoli na zwiększenie wymiany 
handlowej, co z kolei zwiększy zyski czerpane z inwestycji i partycypacji w irańskiej 
gospodarce. Dodatkową korzyścią dla Rosji ze wzmocnienia relacji gospodarczych  
z Iranem jest możliwość bilansowania inwestycji z państw Rady Współpracy Zatoki 
Perskiej oraz z Turcji w Tatarstanie, Baszkirii i Czeczenii. 
 
Wybrane kierunki polityki zagranicznej Republiki Korei po wyborach 
prezydenckich 
Oskar Pietrewicz 
 
Zwycięstwo Moon Jae-ina w wyborach prezydenckich należy postrzegać przede 
wszystkim jako odpowiedź na problemy wewnętrzne w Korei Południowej związane ze 
skandalem korupcyjnym i impeachmentem dotychczasowej prezydent Park Geun-hye. 
Prezydentura Moona może przynieść istotne zmiany w polityce zagranicznej Republiki 
Korei. Niewykluczone, że poważnym problemem w stosunkach Seulu z Waszyngtonem 
będzie kwestia systemu THAAD, do którego instalacji zastrzeżenia ma Moon. Innym 
wyzwaniem może być pogodzenie stanowisk USA i Republiki Korei w zakresie działań 
wobec Korei Północnej. Moon opowiada się za polityką zaangażowania i dialogu  
w stosunkach z KRLD. Uważa, że dalsze izolowanie Północy jest ryzykowne i kosztowne, 
bo nie przynosi pożądanych efektów i zawęża możliwości działania Południa. Jego 
zdaniem negocjacjom w sprawie rozwiązania problemu nuklearnego powinny 
towarzyszyć rozmowy dotyczące jak najszerszego katalogu spraw w stosunkach 
międzykoreańskich i regionalnych. Moon za szczególnie potrzebne uznaje wznowienie 
stosunków gospodarczych, które miałyby zachęcać władze w Pjongjangu do zmian 
wewnętrznych. Największym wyzwaniem dla planów Moona są postępujący rozwój 
północnokoreańskiego potencjału rakietowego i nuklearnego, potwierdzony kolejnymi 
testami, oraz niepewność, czy i na ile władze w Pjongjangu będą otwarte na faktyczny 
dialog i współpracę. Moon deklaruje potrzebę poprawy w stosunkach z Chinami  
i ściślejszej współpracy, aby zapobiegać napięciom podobnych do tych związanych  
z THAAD i zachęcać władze w Pekinie do współpracy w kwestii KRLD. W stosunkach 
Seulu z Tokio niewykluczone jest zaognienie napięć, przede wszystkim wokół problemu 
tzw. comfort women. 
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Znaczenie ponownego wyboru Hassana Rouhaniego na prezydenta Iranu 
Analityk ds. Iranu w Ośrodku Badań Azji 
 
19 maja br. odbyły się w Iranie wybory prezydenckie i samorządowe. Prezydent Hassan 
Rouhani zapewnił sobie reelekcję, a jego frakcja polityczna zdobyła większość głosów  
w radach miejskich w stolicy i niektórych kluczowych miastach. Wygrana Rouhaniego 
była przesądzona, ponieważ żaden z kontrkandydatów nie posiadał dostatecznych 
kwalifikacji do pełnienia urzędu. Oznacza to konsensus wśród elit duchowieństwa  
i Korpusu Gwardii Islamskiej Rewolucji o kontynuowaniu dotychczasowej linii 
politycznej w wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym. Najistotniejszym efektem tych 
wyborów dla wspomnianych elit było wzmocnienie pozycji politycznej Hassana 
Rouhaniego na irańskiej scenie politycznej. Na znaczeniu zyskał także główny 
kontrkandydat: Ebrahim Raisi. Konflikt polityczny może uwidocznić się  
w agresywniejszej formie w przyszłych wyborach parlamentarnych (2020 r.), do czego 
może walnie przyczynić się wysoki udział posłów niezależnych w obecnym składzie 
parlamentarnym. Przejęcie lub wykluczenie frakcji posłów niezależnych przez 
przeciwników Rouhaniego może w sposób pośredni przyczynić się do zwiększenia 
wpływu pryncypialistów (konserwatystów) na przyszłe wybory prezydenckie. Sam zaś 
prezydent stoi w swej drugiej kadencji przed wyzwaniem sprostania oczekiwaniom 
elektoratu, który ma nadzieję na skuteczną walkę ze stagnacją gospodarzą, bezrobociem 
i na liberalizację polityki kulturalnej. Realizacja tychże przemian nie będzie możliwa bez 
przekształceń strukturalnych ustroju i udziału zagranicznych inwestycji kapitałowych, 
finansowych i technologicznych. Te zaś mogą przyczynić się do stworzenia zasobów 
pozwalających na ewentualne podjęcie wyścigu zbrojeń z Arabią Saudyjską. 
 
Sojusz polityczny prezydenta Aszrafa Ghaniego z gubernatorem Balchu 
Przemysław Lesiński 
 
21 marca, przy okazji uroczystości perskiego Nowego Roku, gubernator prowincji Balch 
Atta Mohammad Nur oświadczył, że będzie kandydował w wyborach prezydenckich  
w 2019 r. Deklaracja ta jest konsekwencją negocjacji, jakie były prowadzone między nim 
a prezydentem Aszrafem Ghanim i doprowadziły do zawarcia porozumienia 
politycznego. W krótszym okresie sojusz ten osłabi przede wszystkim pozycję szefa 
egzekutywy – Abdullaha Abdullaha, którego Mohammad Nur był do niedawna ważnym 
sojusznikiem. Sojusz ten wzmocni także pozycję Aszrafa Ghaniego w administracji.  
W dłuższym terminie celem gubernatora Balchu będzie zdobycie znaczącego poparcia 
wśród Tadżyków w związku z wyborami prezydenckimi, w których weźmie udział 
najprawdopodobniej w zespole z obecnie pełniącym tę funkcję Aszrafem Ghanim (Ghani 
kandydować będzie ponownie na stanowisko prezydenta, Nur zaś na stanowisko 
wiceprezydenta). 
 
Implikacje napięć USA–Korea Północna dla polityki premiera Japonii 
Analityk ds. Japonii w Ośrodku Badań Azji 
 
Napięta atmosfera spowodowana zaostrzeniem kursu wobec reżimu Korei Północnej 
przez administrację Donalda Trumpa wpływa na wzrost poparcia dla rządu Japonii 
wśród własnych obywateli. Między innymi dlatego państwo to tak wyraźnie staje po 
stronie Stanów Zjednoczonych i podejmuje bardziej zdecydowane działania, jak na 
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przykład przedłużenie sankcji gospodarczych wobec Pjongjangu o kolejne dwa lata  
i udział w odstraszających ćwiczeniach wojskowych. Obserwowany wzrost poczucia 
zagrożenia wewnętrznego w Japonii uzasadnia też niesłabnące dążenia rządu premiera 
Shinzo Abe do rewizji statusu jego państwa jako „pacyfistycznego mocarstwa”.  
Z dążeniami tymi bowiem wciąż duża część społeczeństwa się nie zgadza. Władze  
w Tokio nie spodziewają się również akcji wojskowej Korei Północnej wymierzonej  
w cele na japońskim terytorium. Dlatego można oczekiwać, że Japonia będzie w dalszym 
ciągu popierać agresywniejszy ton Stanów Zjednoczonych w relacjach z Pjongjangiem, 
co w niedalekiej przyszłości może oznaczać większy udział w szerszych inicjatywach 
wojskowych, a ze strony społecznej być może trwałą zmianę nastrojów na mniej 
pacyfistyczne. 
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Forum Pasa i Szlaku w Pekinie 
 
W dniach 14–15 maja 2017 r. w Pekinie odbyło się Forum Pasa i Szlaku (Belt and Road 
Forum). Było ono wyrazem promocji chińskiej Inicjatywy Pasa i Szlaku (Belt and Road 
Initiative), znanej także jako chiński ,,Nowy Jedwabny Szlak’’. Przegląd delegacji, które 
stawiły się na forum raz jeszcze potwierdza, że ta inicjatywa nie jest geograficznie 
dookreślona. Na poziomie dyplomatycznym jawi się ona jako narzędzie globalnej 
autopromocji ChRL, a nie konkretny projekt realizowany ze ściśle określoną grupą 
państw. Na forum pojawili się przedstawiciele krajów, które dotąd nie były wymieniane 
jako leżące na potencjalnym NJS, np. Australia, Argentyna, Brazylia, Chile, Fidżi, Japonia, 
Koree, Nepal, Nowa Zelandia i USA. W ramach forum nie doprecyzowano najwyraźniej 
żadnego elementu strategii NJS. Z drugiej strony na forum stawiły się delegacje niemal 
wszystkich państw przedstawianych dotąd jako część NJS, co sugerowałoby, że 
dyplomatyczna ofensywa Pekinu wywołuje rezonans i rozbudza nadzieje. Forum miało 
najwyraźniej głównie za cel umocnić propagowanie Inicjatywy Pasa i Szlaku, jak 
również stanowiło bardziej ogólny dyplomatyczny szczyt pod auspicjami Pekinu.  
W niektórych wypadkach pozwoliło także Chinom pochylić się nad sprawami 
bilateralnymi bądź regionalnymi. Można zauważyć, że po otwierającej forum przemowie 
prezydenta Xi Jinpinga dano możliwość wygłoszenia mowy trzem osobom: 
prezydentowi Rosji, prezydentowi Turcji i sekretarzowi generalnemu ONZ. Chociaż 
można to odczytywać jako szczególny dyplomatyczny ukłon w stronę Rosji i Turcji, nie 
musi to bynajmniej przekładać się na poziom stosunków gospodarczych, zwłaszcza jeśli 
chodzi o rolę Turcji na NJS. 
 
Polska i Europa. Polskę reprezentowała premier Beata Szydło i towarzysząca jej 
delegacja, a udział premier w forum poprzedzony był jej udziałem w polsko-chińskich 
rozmowach o charakterze bilateralnym. Spośród polskich firm delegacji towarzyszyli 
jedynie reprezentanci KGHM. ChRL i RP podpisały w sumie pięć dokumentów, których 
znaczenie trudno uznać za duże1. Tym niemniej większość pozostałych dokumentów 
podpisanych podczas tego forum z udziałem różnych państw także nie ma znaczenia 
przełomowego. Warto odnotować, że przy okazji forum premier odbyła rozmowy  
z głowami państw z Turcji, Indonezji, Mongolii i Birmy. 
 
W związku z wyjazdem premier do Pekinu część polskiej prasy zaczęła przedstawiać 
forum jako okazję na uzyskanie chińskich funduszy z Azjatyckiego Banku Inwestycji 
Infrastrukturalnych na rzecz inicjatywy polskiego Centralnego Portu Komunikacyjnego 
(na forum udał się m.in. Mikołaj Wild, pełnomocnik rządu w sprawie tej inicjatywy). 
Uzyskanie tych finansów przynajmniej z tego źródła nie było możliwe podczas forum, 
gdyż taki projekt nie został nawet jeszcze zgłoszony w banku, formalną decyzję zaś 
podejmuje rada dyrektorów. Entuzjazm części polskiej prasy, który narósł wokół 
założenia, że CPK zostanie zbudowany po części dzięki pomocy chińskiej, jest aspektem 
                                                           
1 Były to: 1) międzyrządowa umowa o współpracy w dziedzinie turystyki; 2) list intencyjny o współpracy 
w dziedzinie gospodarki wodnej; 3) list intencyjny o wzmocnieniu współpracy między PAIH a państwową 
firmą sektora ubezpieczeniowego Sinosure; (4) Planu Działania między polskim Ministerstwem Finansów 
a Generalną Administracją Celną Chin w sprawie ułatwień w odprawach celnych i (5) list intencyjny 
między PeBeKa a Metallurgical Corporation of China w sprawie utrzymania ich współpracy. 
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szerszej i coraz w Polsce popularniejszej stereotypowej wizji Chin jako hojnego 
darczyńcy. Ten medialny czynnik należy brać pod uwagę na przyszłość. 
 
Poza premier Szydło na forum stawiło się niewiele głów państw z krajów unijnych. Byli 
to: premier Hiszpanii, premier Grecji, premier Włoch, premier Węgier i prezydent Czech. 
Państwa takie jak Niemcy, Francja czy Wielka Brytania wysłały delegacje na poziomie 
ministerialnym bądź niższym. Reprezentanci państw Europy Zachodniej nie podpisali 
również ogłoszonego pod koniec forum komunikatu o charakterze współpracy krajów  
w ramiach Inicjatywy Pasa i Szlaku; komunikat ten podpisała jednak strona polska  
i kilkadziesiąt innych delegacji państwowych. Po ogłoszeniu komunikatu 
wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Jyrki Katainen stwierdził w oficjalnym 
przemówieniu, że UE będzie popierać Inicjatywę Pasa i Szlaku jedynie jeśli będzie ona 
oparta na zasadzie całkowitej transparentności według wolnorynkowych zasad  
i standardów międzynarodowych. Rozkład uczestników forum i wspomniany komentarz 
na temat szczytu sugerują, że państwa Europy Zachodnie mogą w przyszłości 
krytykować lub dystansować się wobec niektórych chińskich inicjatyw, w tym również 
wobec tych, w których będzie brała udział Polska. To będzie zmuszać rząd polski do 
zajmowania odpowiednio wyważonego stanowiska. 
 
Ponadto prasa niektórych krajów wykazywała, że forum stanowiło rzadkie spotkanie 
reprezentantów państw demokratycznych z delegacjami autorytarnych reżimów, takich 
jak Korea Północna czy Białoruś. Obecność na forum m.in. prezydenta Putina czy 
prezydenta Łukaszenki była silnie eksponowana już przez samą stronę chińską. Biorąc 
udział w podobnych chińskich inicjatywach, Polska będzie musiała zatem brać pod 
uwagę, że mogą one być w ten sposób krytykowane m.in. przez media Europy 
Zachodniej, USA czy wewnątrz Polski. Reprezentanci USA, Australii czy Europy 
Zachodniej stawili się na forum, ale ich delegacje były niższego szczebla. 
 
Półwysep Koreański. Rzadkim przypadkiem była obecność na forum reprezentantów 
zarówno Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, jak i Republiki Korei. Nie 
miało to być może znaczenia dla chińskich planów NJS, ale pozwoliło Pekinowi przy 
okazji forum zmierzyć się z kwestiami regionalnymi. Była to bowiem okazja dla 
kuluarowego spotkania między reprezentantami Pjongjangu i Seulu, a rządowi 
pekińskiemu pozwoliło to po raz kolejny pozycjonować się w roli mediatora konfliktu na 
Półwyspie Koreańskim. Forum stanowiło także próbę ocieplenia nadszarpniętych 
stosunków Pekinu z Seulem. Tuż przed forum Chiny zaprosiły na nie delegację nowo 
wybranego prezydenta Republiki Korei Moon Jae-ina (zaproszenie otrzymał w dniu 
swojego zaprzysiężenia). Moon Jae-in nie stawił się jednak na forum, ale wysłannik 
Republiki Korei poseł Park Byeong-seug został bardzo dobrze przyjęty. W trakcie forum 
nie poruszono najwyraźniej spornej kwestii systemu THAAD, który Amerykanie 
niedawno zainstalowali w Republice Korei mimo protestów strony chińskiej. 
Tymczasem Korea Północna po raz kolejny utrudniła ChRL prowadzenie dyplomacji, 
gdyż wystrzeliła rakietowy pocisk balistyczny w trakcie trwania forum. Spotkało się to 
m.in. z notą protestacyjną ze strony Waszyngtonu. 
 
Japonia. Japonia była reprezentowana przez delegację niższego szczebla. O Inicjatywie 
Pasa i Szlaku wypowiadano się z ostrożną akceptacją, ale też w trakcie forum media 
zwróciły uwagę na wspomniane wyżej zachowanie Korei Północnej (której faktycznym 



Biuletyn Ośrodka Badań Azji | Numer 6 | maj–czerwiec 2017 

Forum Pasa i Szlaku w Pekinie | 11 

protektorem są Chiny). Wkrótce po forum w Pekinie w mediach pojawiły się wzmianki  
o japońskim projekcie ,,Korytarza Wolności’’ (Freedom Corridor), który miałby 
obejmować m.in. Indie. Jest to na razie jedynie retoryka, ale stanowi ona najpewniej 
odpowiedź na chińską Inicjatywę Pasa i Szlaku i groźbę stworzenia alternatywy dla 
projektu chińskiego. 
 
Azja Południowo-Wschodnia. Na forum stawiły się głowy państw: Indonezji, 
Kambodży, Filipin, Laosu, Malezji i Wietnamu (Birmę także reprezentowała osoba 
formalnie będąca odpowiednikiem głowy państwa). Według mediów premier Singapuru 
nie został zaproszony, co miało stanowić wyraz chińskiego niezadowolenia względem 
prozachodniego kursu tego państwa. Tajlandię reprezentowała liczna delegacja 
ministerialna, co może stanowić kolejny dowód na obecne zbliżenie między rządami  
w Bangkoku i Pekinie. Wietnam był reprezentowany przez prezydenta, który jednak  
w systemie politycznym tego państwa ma znaczenie mniejsze niż premier i nie wydaje 
się, by jego obecność na forum w jakikolwiek sposób polepszyła napięte stosunki 
chińsko-wietnamskie. Znamienne jest również, że Birmę reprezentowała Aung San Suu 
Kyi, która jeszcze nie tak dawno stała na czele birmańskiej opozycji demokratycznej,  
a teraz stała się częścią establishmentu i zawarła polityczny pakt z wojskową juntą; fakt, 
że rządzący Birmą wojskowi pozwolili Aung San Suu Kyi reprezentować kraj w Pekinie 
stanowiłby potwierdzenie tego paktu i obecnej pozycji Aung San Suu Kyi. 
 
Azja Południowa. Jako że Chińsko-Pakistański Korytarz Gospodarczy (China-Pakistan 
Economic Corridor) stanowi jeden z najważniejszych elementów Inicjatywy Pasa i Szlaku 
(i jeden z niewielu faktycznie realizowanych), na forum stawił się premier Pakistanu 
Nawaz Sharif. Forum było okazją do opublikowania szerszych planów rozwoju 
współpracy chińsko-pakistańskiej, które zakładają rozwinięcie zaangażowanie 
chińskiego w Pakistanie z dziedzin infrastruktury i energetyki m.in. na rolnictwo  
i gospodarkę wodną. Indie natomiast zbojkotowały forum, a wypowiedzi na jego temat 
w indyjskiej prasie były często bardzo ostre. W Nowym Delhi podkreślono m.in., że 
Chińsko-Pakistański Korytarz Gospodarczy przebiega przez sporny obszar Dżammu  
i Kaszmiru i stąd Indie nie mogą popierać inicjatyw takich jak Nowy Jedwabny Szlak, 
jeśli nie respektują one suwerenności państw. Tymczasem na dwa tygodnie przed forum 
stworzony przez Chińczyków Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych zatwierdził 
współfinansowanie projektu energetycznego w Indiach, co wskazuje, że gospodarcza 
współpraca Chin i Indii może rozwijać się nawet mimo dyplomatycznych tarć. Na forum 
stawili się ponadto reprezentanci niemal wszystkich państw Azji Południowej, w tym 
wicepremier Nepalu i premier Sri Lanki. Nieobecne były jedynie delegacje Indii  
i Bhutanu (jednakże ten drugi kraj niemal nie prowadzi niezależnej polityki 
zagranicznej). To stanowi dla Indii wyraźny sygnał o postępach dyplomacji Pekinu  
w Azji Południowej. 
 
Zespół Ośrodka Badań Azji 



Biuletyn Ośrodka Badań Azji | Numer 6 | maj–czerwiec 2017 

12 | 

PAŃSTWA I ORGANIZACJE REPREZENTOWANE NA FORUM 
 
GŁOWY PAŃSTW, PRZEWODNICZĄCY ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH: 
 
Argentyna: prezydent Mauricio Macri 
Białoruś: prezydent Aleksander Łukaszenka 
Birma: doradca państwowy [state counsellor] Aung San Suu Kyi 
Chile: prezydent Michelle Bachelet 
Czechy: prezydent Miloš Zeman 
Etiopia: premier Hailemariam Desalegn 
Fidżi: premier Josaia Voreqe Bainimarama 
Filipiny: prezydent Rodrigo Duterte 
Grecja: premier Alexis Tsipras 
Grupa Banku Światowego: prezydent Jim Yong-kim 
Hiszpania: premier Mariano Rajoy 
Indonezja: prezydent Joko Widodo 
Kambodża: premier Hun Sen 
Kazachstan: prezydent Nursultan Nazarbajew 
Kenia: prezydent Uhuru Kenyatta 
Kirgistan: prezydent Almazbek Atambajew 
Laos: prezydent Bounnhang Voracith 
Malezja: premier Najib Razak 
Międzynarodowy Fundusz Walutowy: dyrektor Christine Lagarde 
Mongolia: premier Jargaltulga Erdenebat 
Organizacja Narodów Zjednoczonych: sekretarz generalny Antonio Guterres 
Pakistan: premier Nawaz Sharif 
Polska: premier Beata Szydło 
Rosja: prezydent Władimir Putin 
Serbia: premier Aleksandar Vučić [obecnie prezydent] 
Sri Lanka: premier Ranil Wickremesinghe 
Szwajcaria: prezydent Doris Leuthard 
Turcja: prezydent Recep Tayyip Erdogan 
Uzbekistan: prezydent Szawkat Mirzijojew 
Węgry: premier Viktor Orban 
Wietnam: prezydent Tran Dai Quang 
Włochy: premier Paolo Gentiloni 
 
DELEGACJE MINISTERIALNE: 
 
Afganistan: doradca prezydenta ds. infrastruktury, technologii informacyjnych  
i zasobów ludzkich Mohammad Humajun Qajumi, minister handlu Humajun Rasa, 
dyrektor urzędu kolei państwowych Jama Szams, szef urzędu celnego ministerstwa 
finansów Raszad Popal i in. 
Arabia Saudyjska: minister energii, przemysłu i zasobów mineralnych Khalid Al-Falih 
Australia: minister handlu Steve Ciovo 
Azerbejdżan: minister gospodarki Szahin Mustafajew 
Bangladesz: nieustalona delegacja na szczeblu ministerialnym 
Egipt: minister handlu i przemysłu Tarek Kabil 
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Finlandia: minister transportu i komunikacji Anne Berner 
Iran: minister ds. gospodarki i finansów Ali Tayebnia 
Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna: minister ds. zewnętrznych 
stosunków gospodarczych Kim Yong-jae 
Kuwejt: minister dworu emira Sheikh Nasser Sabah Al-Ahmad Al-Jaber 
Malediwy: minister ds. gospodarczych Mohammed Saeed 
Nepal: wicepremier i minister finansów Krishna Bahadur Mahara 
Niemcy: minister ds. gospodarczych Brigitte Zypries 
Nowa Zelandia: minister nauki i innowacji Paul Goldsmith 
Rumunia: wicepremier i minister środowiska Gratiela Gavrilescu 
Singapur: minister rozwoju narodowego i drugi minister finansów Lawrence Wong 
Syria: nieustalona delegacja na szczeblu ministerialnym 
Tajlandia: minister spraw zagranicznych Don Pramudwinai, minister transportu 
Arkhom Termpittayapaisith, minister handlu Apiradi Tantraporn, minister gospodarki 
cyfrowej i społeczeństwa Pichet Durongkaveroj, minister nauki i technologii Atchaka 
Sibunruang 
Tunezja: minister kultury Mohamed Zine El-Abidine 
Ukraina: minister rozwoju gospodarczego i handlu Stepan Kubiw 
Wielka Brytania: kanclerz skarbu Phillip Hammond [stanowisko o randze 
ministerialnej] 
Zjednoczone Emiraty Arabskie: minister Sultan Ahmed Al Jaber 
 
DELEGACJE SZCZEBLA NIŻSZEGO NIŻ MINISTERIALNE: 
 
Brazylia: sekretarz ds. strategii Hussein Ali Kalout 
Francja: Jean-Pierre Raffarin, przewodniczący komisji spraw zagranicznych, obrony i sił 
zbrojnych Senatu Republiki Francji 
Japonia: sekretarz generalny partii LDP Toshihiro Nikai 
Republika Korei: poseł Partii Demokratycznej Park Byeong-seug, ambasador Kim Jang-
soo 
Stany Zjednoczone Ameryki: dyrektor ds. Azji w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego 
Matt Pottinger 
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Nowe zasady strategicznego partnerstwa w indyjskim sektorze 
zbrojeniowym 

 
20 maja 2017 r. indyjskie Ministerstwo Obrony ogłosiło nowe zasady strategicznego 
partnerstwa przy współpracy z firmami krajowymi i zagranicznymi w sektorze 
obronności. Na wprowadzenie tych zasad czekano od dawna, stanowiły one bowiem 
uzupełnienie nowych procedur realizacji zamówień publicznych w tym sektorze. Bez 
tego uzupełnienia realizacja części przetargów nie była możliwa. Wprowadzenie tych 
zasad potwierdza, że indyjski państwowy przemysł zbrojeniowy okazał się 
nieefektywny w wytworzeniu wielu technologii i stąd Ministerstwo Obrony będzie  
w pewnych obszarach zamawiać nowe technologie u firm prywatnych. We wskazanych 
przez siebie sektorach ministerstwo wybierze strategicznych partnerów spośród 
indyjskich firm prywatnych, te zaś będą mogły rozpocząć współpracę z zagranicznymi 
partnerami przy konkretnych projektach. Innymi słowy, indyjski rząd chce przerzucić 
część obowiązku tworzenia nowych technologii i zakładania joint ventures (lub 
podobnych form współpracy) na sektor prywatny. 
 
Nowe zasady są rozczarowujące z perspektywy polskiego przemysłu zbrojeniowego. Jak 
dotąd bowiem za sektory objęte strategicznym partnerstwem wybrano tylko produkcję: 
(1) opancerzonych pojazdów bojowych (czołgów i bojowych wozów piechoty);  
(2) samolotów bojowych; (3) śmigłowców i (4) okrętów podwodnych. Są to sektory,  
w których polski przemysł nie ma Indiom wiele do zaoferowania, zwłaszcza w świetle 
bardzo silnej konkurencji ze strony firm zachodnich i rosyjskich. Wybór tych sektorów 
jest oczywiście zrozumiały, gdyż są to podstawowe produkty dla sił zbrojnych, jednakże 
Indie potrzebują nowych rozwiązań także w szeregu innych dziedzin (np. przy produkcji 
nowych karabinków szturmowych). Gdyby Indie objęły zasadami strategicznego 
partnerstwa również technologie o mniejszej skali i mniejszych kosztach, ułatwiłoby to 
polskiemu przemysłowi poszukiwanie nisz na tamtejszym rynku. Ministerstwo obiecuje 
jednak stopniowo rozszerzać zasady partnerstwa na inne sektory i pozostaje 
obserwować, czy i w jakim wymiarze tak się stanie. 
 
Wybór wspomnianych czterech sektorów sugeruje również, że kluczowym przetargiem 
w nadchodzącym czasie będzie przetarg na produkcję w Indiach wielozadaniowych 
samolotów bojowych. Na przetarg ten już szykują się firmy ze Szwecji, USA i Francji, ale 
nie można wykluczyć udziału Rosjan. W tym wymiarze nie ma szans dla polskiego 
przemysłu obronnego, tak samo jak w przypadku produkcji okrętów podwodnych. 
Otwarcie strategicznego partnerstwa na produkcję czołgów nie jest w pełni czytelnym 
ruchem, gdyż indyjskie siły lądowe dysponują dużą ilością czołgów rosyjskich  
i wprowadzają czołgi Arjun (własnej produkcji); byłby to zatem być może sygnał 
rosnącego rozczarowania rodzimym produktem. W chwili obecnej szansę w ramach 
strategicznego partnerstwa szansę dla Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ) stanowić 
może zapewne tylko wspólna produkcja bojowych wozów piechoty. 
 
Według nowych zasad ministerstwo wybierze po jednym strategicznym partnerze do 
każdego z wyżej wymienionych sektorów. Stwarza to ryzyko powstania indyjskich 
prywatnych monopolistów, z którymi firmy zagraniczne będą musiały się liczyć. 
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Równocześnie ministerstwo obiecuje, że mianowanie firmy strategicznym partnerem 
nie będzie gwarantować, że taka firma zawsze będzie otrzymywać zamówienia na 
projekty. W praktyce jednak faworyzowanie kilku indyjskich firm wydaje się pewne, bo 
w tego typu sektorach często realizuje się jeden wielki projekt przez wiele lat. Można 
podejrzewać, że przywilej strategicznego partnerstwa otrzymają m.in. tacy indyjscy 
potentaci jak Adani Group czy Reliance Group. Są to firmy o odpowiednim kapitale  
i będące prawdopodobnie w dość dobrych relacjach z rządem indyjskim. Obie 
współpracują już z partnerami izraelskimi w zakresie obronności: pierwsza przy 
produkcji dronów, druga w zakresie produkcji pocisków powietrze-powietrze. Pozostaje 
zatem obserwować, które indyjskie firmy zostaną uznane za strategicznych partnerów  
i spróbować nawiązać kontakt z tą, z którą współpraca może być korzystna dla 
odpowiedniej firmy w ramach PGZ. 
 
Ponadto nowe zasady strategicznego partnerstwa mogą okazać się pod pewnymi 
względami niejasne i niezachęcające dla zagranicznych firm, nie tylko polskich. 
Wprowadzenie tych zasad jest w zgodzie z szerszym projektem rządu indyjskiego 
zakładającym sprowadzenie zagranicznych inwestycji na potrzeby produkcji na terenie 
kraju. Rząd w Nowym Delhi twierdzi, że produkcja technologii wojskowych w Indiach  
w kooperacji z zagranicznym partnerem będzie faworyzowana względem importu 
gotowych technologii wojskowych z zagranicy. Pytanie jednak, na ile taka współpraca 
będzie opłacalna dla zagranicznych firm. Z jednej strony Indie oferują tanią siłę roboczą, 
ale z drugiej nowe zasady strategicznego partnerstwa zakładają, że we wspólnych 
projektach musi wystąpić przewaga po stronie partnera indyjskiego jeśli chodzi  
o proporcję udziałów w spółce i dyrektorów w radzie zarządzającej. Nie wiadomo, czy 
firmy zagraniczne zgodzą się na takie ograniczenia, skoro kooperacja będzie zasadzać 
się na de facto transferze technologii. Nowe zasady nie wydają się też jasno określać, jak 
duża będzie rola indyjskiego Ministerstwa Obrony w poszukiwaniu zagranicznych 
partnerów dla indyjskich firm. W zasadach tych zastanawia także zapis  
o automatycznym wyborze najtańszej propozycji. W praktyce okazać się może, że nowe 
zasady będą wymagały albo doprecyzowania, albo wywołają pewne kontrowersje. 
 
Krzysztof Iwanek – kierownik Ośrodka Badań Azji 
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Wizyta prezydenta Tatarstanu w Iranie 
 
Prezydent Tatarstanu – Rustam Minnichanow – odbył w dniach 19–20 kwietnia br. 
wizytę w Iranie. Podczas delegacji przeprowadzono rozmowy o rozszerzeniu 
współpracy gospodarczej oraz o religii. Głównym powodem spotkania był fakt, że Iran 
dostrzega wiele korzyści w rozwijaniu współpracy gospodarczej z Tatarstanem, 
szczególnie w obszarze awioniki, przemysłu wydobywczego i petrochemicznego oraz 
ICT (Internet and Communications Technology). Dużą rolę w tych stosunkach odgrywa 
także możliwość przyszłej modernizacji sprzętu wojskowego i uzbrojenia dzięki 
tatarskim i rosyjskim przedsiębiorstwom. Tatarstan oraz Rosja są zainteresowane 
zwiększeniem inwestycji w Iranie, ponieważ prawdopodobne zawarcie w najbliższej 
przyszłości porozumienia o wolnym handlu między Iranem a Unią Eurazjatycką pozwoli 
na zwiększenie wolumenu wymiany handlowej, co z kolei zwiększy zyski czerpane  
z inwestycji i partycypacji w irańskiej gospodarce. Dodatkową korzyścią dla Rosji ze 
wzmocnienia relacji gospodarczych z Iranem jest możliwość bilansowania inwestycji  
z państw Rady Współpracy Zatoki Perskiej oraz z Turcji w Tatarstanie, Baszkirii  
i Czeczenii. 
 
Kontrowersje wokół wizyty Minnichanowa  
 
Z uwagi na przedmiot wizyty Minnichanow udał się w pierwszej kolejności na spotkanie 
z Eszaghiem Dżahongirim (pierwszym wiceprezydentem Islamskiej Republiki Iranu 
(IRI)) w Teheranie1. W stolicy Iranu Minnichanow spotkał się również z ministrem 
informacji i technologii komunikacji Mahmudem Waezim, który jest jednocześnie 
współprzewodniczącym Stałej Rosyjsko-Irańskiej Komisji ds. Współpracy Handlowej  
i Gospodarczej2. W drugiej kolejności udał się do Maszhadu, który jest najważniejszym 
ośrodkiem religijnym i centrum jednego z najbardziej rozwiniętych gospodarczo 
regionów Iranu. Minnichanow spotkał się tam z Ebrahimem Raisim, który jest nadzorcą 
fundacji Astan-e Ghods Razawi (AGhR), czyli prawdopodobnie najbardziej majętnej 
religijnej fundacji parapaństwowej, będącej w istocie potężnym konglomeratem 
gospodarczym. Tylko najwyższy przywódca IRI – ajatollah Ali Chamenei – może 
mianować nadzorcę AGhR, a fundacja ta jest powiązana z wpływowym seminarium 
duchownym i ośrodkiem religijnym w Maszhadzie. Nadzorca fundacji nazywany jest 
często ,,Szachem Juniorem’’. Można zatem powiedzieć, że Raisi stał się de facto drugą 
najważniejszą osobą w Iranie po Chameneim. 
 
                                                           
1 Partnerstwo między dwoma republikami – Iranu i Tatarstanu (po rosyjsku), Tatarska Agencja Rozwoju 
Inwestycji, 20.04.2017, http://tida.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/904000.htm [dostęp: 1.06.2017]. 
Poza Minnichanowem w skład delegacji wchodzili: Talja Minnulina (szefowa Tatarstańska Agencja 
Rozwoju Inwestycji) i Lewan Dżagarjan (ambasador FR w IRI). 
2 Piastowanie przez Mahmuda Waeziego stanowiska współprzewodniczącego Stałej Rosyjsko-Irańskiej 
Komisji ds. Współpracy Handlowej i Gospodarczej świadczy o szczególnym zainteresowaniu Iranu  
w kooperację z Tatarstanem w dziedzinie ICT. Tatarstan President meets with Iran's Information and 
Communications Technology Minister Mahmoud Vaezi, Official Portal of the Republic of Tatarstan, 
19.04.2017, http://tatarstan.ru/eng/index.htm/news/900918.htm [dostęp: 1.06.2017]. 
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Sama wizyta Minnichanowa u Raisiego miała mieć charakter religijny, choć nie można 
wykluczać jej celu handlowego i politycznego3. Biorąc pod uwagę charakter stanowiska 
nadzorcy AGhR, spotkanie Raisiego z Minnichanowem było konieczne4. Do spotkania 
doszło jednak na miesiąc przed wyborami prezydenckimi w Iranie, w których Raisi 
kandydował jako główny rywal ubiegającego się o reelekcję prezydenta Rouhaniego.  
W efekcie w środowisku Rouhaniego pojawiły się głosy sugerujące, że spotkanie 
Minnichanowa z Raisim może być widziane jako rosyjska ingerencja w wybory 
prezydenckie. Minnichanow spotkał się z dwoma kontrkandydatami Rouhaniego 
(Dżahongirim i Raisim), ale nie z Rouhanim. Przyczyną sugestii o rosyjskiej ingerencji 
był komunikat Raisiego, który ogłosił, że widział się ze ,,specjalnym wysłannikiem 
Putina ds. religii’’. Sam Raisi wyjaśnił potem, iż był to niefortunny skrót myślowy. Całą 
sprawę potraktowano jako pierwsze silne przedwyborcze starcie między dwoma 
kandydatami, jednak media szybko przestały do niej nawiązywać.  
 
Być może frakcja Rouhaniego nie zareagowała stanowczo na wypowiedź Raisiego 
dlatego, że Iran jest silnie zainteresowany nawiązaniem szerszej współpracy 
gospodarczej z Republiką Tatarstanu, a insynuacje o ingerencję Rosji w wybory mogłyby 
utrudnić ten proces. W podobny sposób wcześniej doniesienia o użytkowaniu 
wojskowej bazy lotniczej przez rosyjskie lotnictwo na potrzeby przeprowadzania 
bombardowań w Syrii doprowadziły w Iranie do politycznego skandalu, który 
doprowadził do zaniechania udostępniania owej bazy Rosji. 
 
Oferta Tatarstanu 
 
Powodem zainteresowania Iranu jest posiadane przez Tatarstan zaplecze naukowe  
i know-how produkcji przemysłowej, które są dla Iranu wysoce atrakcyjne. Tatarska 
oferta przemysłowa, naukowa i edukacyjna jest komplementarna, ponieważ istniejąca  
w IRI szeroka baza przemysłowa wymaga nowych technologii, modernizacji i inwestycji 
(kapitał ludzki i finansowy). Nie bez znaczenia jest również istniejąca kooperacja 
Tatarstanu z Niemcami (RFN), Turcją oraz Chinami, których inwestycje unowocześniają 
tatarską ofertę. Iran potrzebuje nowych technologii i rozwiązań modernizacyjnych, 
zatem poszerzenie zakresu potencjalnych partnerów w Tatarstanie jest dla Teheranu 
wyjątkowo korzystne. Tatarstan może stać się w ten sposób dla Iranu terenem 
pośrednim do nawiązania stosunków z firmami z państw, które mają ograniczone 
możliwości dostępu do irańskiego rynku. Do szczególnie wyróżniających się 
atrakcyjnością dla Teheranu należą relacje z RFN, która kładzie nacisk na Tatarstan jako 
drogę dostępu do irańskiego rynku. W razie kolejnych sankcji wobec Iranu firmy 
powiązane z macierzystymi strukturami spółkowymi w Niemczech miałyby wciąż 
                                                           
3 Prezydent Republiki Tatarstanu spotkał się hodżatoleslamem Raisim (po persku), „Tasnim News Agency”  
z 20.04.2017, http://tn.ai/1385132 [dostęp: 22.05.2017]; Spotkanie specjalnego wysłannika Rosji z Raisim 
łączy się z ingerencją w wybory (po persku), strona Ebrahima Raisiego Raisi.ir, 26.04.2017, 
http://raisi.ir/post/419/دار نده-دی مای ژه-ن یه-وی س ا-رو سی-ب ی به-ری شای ت- ات-در-دخال تخاب  :dostęp] دارد-را-ان
23.04.2017]; Zabawa w chowanego - spotkanie przyprawiające o ból głowy w przedbiegu wyborów (po 
persku), „Iranian Students’ News Agency” z 26.04.2017 http://www.isna.ir/news/96020603392/ 
[dostęp: 11.05.2017]. 
4 Prezydent Republiki Tatarstanu pragnie rozwoju stosunków z Chorasan-e Razawi (po persku), „IRNA”  
z 20.04.2017, http://www.irna.ir/rkhorasan/fa/News/82499743/ [dostęp: 1.06.2017]. 
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możliwość handlowania z Iranem poprzez Tatarstan5. Niemcy są także zaangażowane  
w podwyższanie jakości edukacji technicznej w Tatarstanie6. Współpraca naukowa ma 
przełożyć się m.in. na rozwój technologiczny przemysłu petrochemicznego  
w Tatarstanie oraz rozszerzenie współpracy z koncernami niemieckimi. Kazań jest też 
najprawdopodobniej już gotowy do zwiększenia zdolności obronnych IRI. Minnichanow 
zaproponował Iranowi dalszą sprzedaż śmigłowców oraz okrętów tatarskiej produkcji 
(w Tatarstanie ulokowanych jest 13 dużych i średnich przedsiębiorstw zbrojeniowych 
oraz 20 instytutów badawczych i biur konstrukcyjnych). Iran jest jednak 
zainteresowany nie tylko zakupem śmigłowców czy okrętów, ale również transferem 
technologii. Iran planuje nabyć łącznie ok. 60 śmigłowców takich typów jak:  
Ka-32A11BC, Ka-226T, Mil Mi–17, Mi–26 T oraz T2. Na podstawie umowy zawartej 
podczas targów HeliRussia2017 (25–27 maja br.) dwa typy (Ansat, Ka–226) mają być 
montowane w Iranie7. W transferze technologii montażowej helikopterów pośredniczą 
jednak Śmigłowce Rosji (SR), spółka matka Kazańskiej Fabryki Śmigłowców (KFS)8.  

Z powodu sankcji nakładających embargo do 2020 r. na sprzedaż uzbrojenia do Iranu 
(ew. za zgodą Rady Bezpieczeństwa ONZ), dostarczane śmigłowce są przeznaczone do 
zastosowania w sferze cywilnej9.  
 
Wysoce prawdopodobna jest również tatarska pomoc w modernizacji irańskiego 
górnictwa oraz przemysłu petrochemicznego (Tatneft)10. Kazań może także pomóc 
Teheranowi w rozwoju elektroenergetyki, przemysłu rolno-spożywczego oraz 
przemysłu medyczno-farmaceutycznego11. Bliższa współpraca z Tatarstanem pozwoli 
Iranowi także na import zaawansowanych maszyn ciężkich i półciężkich, samolotów, 
statków pasażerskich i towarowych, produktów naftowych, nawozów mineralnych, 
urządzeń do wydobywania ropy naftowej i gazu, stacji transferu i sprężarek gazu itp.12 
Bardzo istotna będzie również perspektywa rozwoju w branży IT i telekomunikacji 
                                                           
5 Persian campaign: Germany is looking for a safe way to Iran through Tatarstan, „Realnoe Vremya”  
z 8.06.2016, https://realnoevremya.com/articles/470 [dostęp: 1.06.2017]; Prezes niemieckiego koncernu 
w Tatarstanie (po rosyjsku), Tatarska Agencja Rozwoju Inwestycji, 23.05.2017, 
http://tida.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/931443.htm [dostęp: 1.06.2017]. 
6 Nastąpiło m.in. zawiązanie współpracy między Instytutem Materiałoznawstwa i Techniki Laserowej 
Fraunhofer a Kazańskim Państwowym Uniwersytetem Technicznym. 
7 Montaż rosyjskich śmigłowców w Iranie (po persku), „Iranian Students’ News Agency” z 27.05.2017, 
http://www.isna.ir/news/96030603110/ [dostęp: 1.06.2017]. 
8 IDRO i Śmigłowce Rosji podpisały porozumienie o współpracy (po persku), Irańska Organizacja Rozwoju  
i Modernizacji Przemysłu, 3.04.2017, http://www.idro.ir/fa-ir/Pages/NewsDispForm.aspx?nid=1075 
[dostęp: 1.06.2017]; Rosja sprzedaje Iranowi śmigłowce (po persku), „Fars News Agency” z 23.08.2016, 
http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13950602001322 [dostęp: 1.06.2017]. 
9 Iran produkuje śmigłowce z udziałem Rosji + zdjęcia (po persku), „Tasnim News Agency” z 4.04.2017, 
http://tn.ai/1369920 [dostęp: 1.06.2017]. 
10 Iran inks oil deal with Russia's Tatneft, „Mehr News Agency” z 8.10.2016, http://en.mehrnews.com/ 
news/120363/Iran-inks-oil-deal-with-Russia-s-Tatneft [dostęp: 1.06.2017]; A. E. Kramer, Russian 
Companies Rush to Return to Post-Sanctions Iran, „The New York Times” z 8.02.2016, 
https://www.nytimes.com/2016/02/09/business/international/russian-companies-rush-to-return-to-
post-sanctions-iran.html?_r=0 [dostęp: 1.06.2017]. 
11 Przywódca rosyjskiej Republiki Tatarstanu proponuje eksport okrętów i helikopterów do Iranu (po 
persku), „Fars News Agency” z 20.04.2017, http://fna.ir/6EUBRA [dostęp: 16.05.2017]. 
12 Tatarstan ready to cooperate with Iran in manufacturing ship, plane: President, „IRNA” z 19.04.2017, 
http://www.irna.ir/en/News/82499214/ [dostęp: 1.06.2017]; Business partnership of two republics of 
Tatarstan and Iran, Tatarska Agencja Rozwoju Inwestycji, 20.04.2017, http://tida.tatarstan.ru/eng/ 
index.htm/news/904000.htm [dostęp: 1.06.2017]. 
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(oferta działalności w tatarstańskim klastrze IT w specjalnej strefie ekonomicznej 
Innopolis)13. Do szybkiego rozwoju współpracy bilateralnej ma przyczynić się 
zwiększenie liczby irańskich przedsiębiorstw działających w Tatarstanie14. Iran posiada 
ograniczone możliwości prowadzenia szerszej zagranicznej działalności gospodarczej,  
a Tatarstan stwarza ku temu korzystne warunku i atmosferę polityczną. 
 
W zamian Iran może zaoferować podniesienie poziomu wymiany handlowej,  
a szczególnie zwiększenie eksportu produktów rolno-spożywczych i samochodów 
(zeszłoroczny wolumen produkcji samochodów wynosił ok. 1 mln)15. Rozwiązanie  
w tym zakresie w postaci umowy o wolnym handlu z Unią Eurazjatycką jest właśnie 
wypracowywane przez Teheran i Moskwę16. Rozmowy o rozszerzeniu współpracy 
gospodarczej trwały przez wiele lat, lecz zyskały na dynamice ponownie dopiero po 
zniesieniu w 2016 r. części sankcji (szczególnie wykluczenia z systemu rozliczeń między 
instytucjami finansowymi SWIFT). W zeszłym roku doszło do wizyt zapowiadających 
rychłe podjęcie konkretnych kroków o rozszerzeniu współpracy.  
 
Przyczyny rozszerzania się współpracy irańsko-tatarskiej 
 
Muzułmańskie republiki Federacji Rosyjskiej stoją w obliczu problemów 
ekonomicznych, które mogą być częściowo rozwiązane dzięki skłonnym do inwestycji 
państwom Rady Współpracy Zatoki Perskiej (Gulf Cooperation Council, GCC).  
W Moskwie rodzi to jednak obawy związane z możliwym zwiększeniem zagrożenia 
terrorystycznego i tendencji separatystycznych17. 
 
Najwyższy napływ inwestycji z państw grupy GCC w ostatniej dekadzie zaobserwowały 
republiki Tatarstanu oraz Baszkirii i Czeczenii18. Zwiększenie inwestycji GCC  
i jednoczesne pogłębienie relacji gospodarczych Iranu z Tatarstanem jest zatem dla 
Rosji najprawdopodobniej dywersyfikacją. Z powodu wsparcia inwestycyjnego 
udzielanego Teheranowi przez Moskwę w wielu branżach tak w Iranie jak i na 
terytorium Unii Eurazjatyckiej należy uznać, że Rosji zależy na zwiększeniu irańskich 
możliwości produkcyjnych. Ze względu na swoją orientację geopolityczną Iran ma 
                                                           
13 Tatarstan President meets with Iran's Information and Communications Technology Minister Mahmoud 
Vaezi, Official Portal of the Republic of Tatarstan, 19.04.2017, http://tatarstan.ru/eng/index.htm/news/ 
900918.htm [dostęp: 1.06.2017]. 
14 Konferencja online z Mohsenem Faghanim, konsulem generalnym Iranu w Tadżykistanie (po rosyjsku), 
„Realnoe Vremya” z 16.02.2017, https://realnoevremya.ru/events/376 [dostęp: 1.06.2017]. 
15 Kierownik Konsulatu Generalnego Iranu w Kazaniu: Możliwości współpracy Tatarstanu i Iranu są szerokie  
(po persku; wywiad został przeprowadzony z Mohsenem Faghanim, konsulem generalnym IRI  
w Tadżykistanie, który kieruje konsulatem w Tatarstanie), strona internetowa Konsulatu Generalnego IRI 
w Kazaniu, 22.02.2016, http://kazan.mfa.ir/?siteid=76&fkeyid=&siteid=76&pageid=10384&newsview 
=381120 [dostęp: 26.05.2017]. 
16 Iran in talks with Russia-led EEU on free-trade pact: state media, „Reuters” z 2.06.2017, 
http://www.reuters.com/article/us-iran-economy-idUSKBN18T1LF [dostęp: 5.06.2017]. 
17 L. Aron, Russia is a new front for militant Islam, „The Washington Post” z 13.11.2015, 
https://www.washingtonpost.com/opinions/russias/2015/11/13/3f456156-887c-11e5-9a07-
453018f9a0ec_story.html [dostęp: 1.06.2017]; Police arrest seven suspected HuT terrorist cell in Russia's 
Bashkortostan, IHS Jane's Terrorism Watch Report, 8.03.2017, http://www.janes.com/article/ 
68586/police-arrest-seven-suspected-hut-terrorist-cell-in-russia-s-bashkortostan [dostęp: 1.06.2017]. 
18 L. Goodrich, Russia's Muslim Regions Turn to the Gulf for Help, Stratfor, 18.07.2016, 
https://www.stratfor.com/analysis/russias-muslim-regions-turn-gulf-help [dostęp: 1.06.2017]. 
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niewielki wybór partnerów w rozwijaniu swoich zasobów sprzętowych i uzbrojenia 
(Rosja, Chiny i Korea Północna). Nabywanie np. rosyjskich i tatarskich cywilnych 
śmigłowców podtrzymuje zatem zainteresowanie obydwu stron do zwiększania 
wzajemnych inwestycji oraz do przyszłego rozszerzenia współpracy o wymiar militarny. 
Wobec braku alternatyw w oczach Teheranu kooperacja ta jest konieczna. 
 
Analityk ds. Iranu w Ośrodku Badań Azji 
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ANALIZA NR 1; DATA ZŁOŻENIA: 15.05.2017 

 

Wybrane kierunki polityki zagranicznej Republiki Korei po 
wyborach prezydenckich 
 
Zwycięstwo Moon Jae-ina w wyborach prezydenckich należy postrzegać przede 
wszystkim jako odpowiedź na problemy wewnętrzne w Korei Południowej związane ze 
skandalem korupcyjnym i impeachmentem Park Geun-hye. Prezydentura Moona może 
przynieść istotne zmiany w polityce zagranicznej Republiki Korei. Niewykluczone, że 
poważnym problemem w stosunkach Seulu z Waszyngtonem będzie kwestia systemu 
THAAD, do którego instalacji zastrzeżenia ma Moon. Innym wyzwaniem może być 
pogodzenie stanowisk USA i Republiki Korei w zakresie działań wobec Korei Północnej. 
Moon opowiada się za polityką zaangażowania i dialogu w stosunkach z KRLD. Uważa, 
że dalsze izolowanie Północy jest ryzykowne i kosztowne, bo nie przynosi pożądanych 
efektów i zawęża możliwości działania Południa. Jego zdaniem negocjacjom w sprawie 
rozwiązania problemu nuklearnego powinny towarzyszyć rozmowy dotyczące jak 
najszerszego katalogu spraw w stosunkach międzykoreańskich i regionalnych. Moon za 
szczególnie potrzebne uznaje wznowienie stosunków gospodarczych, które miałyby 
zachęcać władze w Pjongjangu do zmian wewnętrznych. Największym wyzwaniem dla 
planów Moona są postępujący rozwój północnokoreańskiego potencjału rakietowego  
i nuklearnego, potwierdzony kolejnymi testami, oraz niepewność, czy i na ile władze  
w Pjongjangu będą otwarte na faktyczny dialog i współpracę. Moon deklaruje potrzebę 
poprawy w stosunkach z Chinami i ściślejszej współpracy, aby zapobiegać napięciom 
podobnych do tych związanych z THAAD i zachęcać władze w Pekinie do współpracy  
w kwestii KRLD. W stosunkach Seulu z Tokio niewykluczone jest zaognienie napięć, 
przede wszystkim wokół problemu tzw. comfort women. 
 
Uwarunkowania wyborów prezydenckich 
 
9 maja 2017 r. Moon Jae-in (kandydat liberalnej partii Minjoo) został wybrany na urząd 
prezydenta Republiki Korei. Zwycięzca wyborów zdobył 41,08 proc. głosów. Pozostali 
kandydaci uzyskali następujące rezultaty: Hong Jun-pyo (konserwatywna Partia Wolnej 
Korei) – 24,03 proc., Ahn Cheol-soo (centrowa Partia Ludowa) – 21,41 proc., Yoo Seung-
min (konserwatywna partia Bareun) – 6,76 proc. i Sim Sang-jun (lewicowa Partia 
Sprawiedliwości) – 6,17 proc. Frekwencja wyniosła 77,20 proc. Wybory odbyły się  
w sytuacji wyjątkowej – były rezultatem usunięcia z urzędu na drodze impeachmentu 
prezydent Park Geun-hye (konserwatywna partia Saenuri). Na wynik wyborów 
dominujący wpływ miały również: (1) narastający sprzeciw wobec rządów Park  
i (2) związanych z tymi rządami brakiem transparentności władzy i korupcją,  
w połączeniu z (3) nawarstwiającymi się problemami społeczno-gospodarczymi. Wybór 
liberalnego kandydata wpisał się również w dostrzegalny w ostatnich kilkunastu 
miesiącach trend spadającego poparcia dla konserwatystów, czego wyrazem był m.in. 
wynik zeszłorocznych wyborów parlamentarnych1. 
 
                                                           
1 W wyborach z kwietnia 2016 r. Saenuri straciła większość, uzyskując 122 miejsca w 300-osobowym 
parlamencie. Największym ugrupowaniem stała się Minjoo (123 mandaty), 38 miejsc zdobyła Partia 
Ludowa, 6 miejsc Partia Sprawiedliwości, a 11 miejsc kandydaci niezależni. 



Biuletyn Ośrodka Badań Azji | Numer 6 | maj–czerwiec 2017 

24 | Oskar Pietrewicz 

Moon Jae-in zawdzięcza zwycięstwo przede wszystkim umiejętnemu odniesieniu się do 
nagłośnionych oczekiwań społecznej sprawiedliwości i demokratyzacji życia 
publicznego. Dominującymi tematami w trakcie kampanii wyborczej były problemy 
wewnętrzne, takie jak rosnące bezrobocie (zwłaszcza wśród młodych), brak 
transparentności i nadużycia władzy, korupcja, niejasne powiązania czeboli z władzami, 
nadmierne obciążenia pracownicze i niedostateczne gwarancje socjalne. Problematyka 
międzynarodowa i bezpieczeństwa nie miała decydującego znaczenia dla wyborców. 
Jednak wątki związane z polityką zagraniczną i bezpieczeństwem były częściej 
poruszane przez kandydatów niż w trakcie kampanii wyborczej w 2012 r. Wynikało to  
z faktu, że w tygodniach poprzedzających wybory prezydenckie doszło do zaognienia 
sytuacji wokół Półwyspu Koreańskiego2. 
 
Stosunki z USA 
 
Moon otwarcie opowiada się za równoprawnymi relacjami z Waszyngtonem – według 
niego Korea Południowa powinna utrzymywać jak najlepsze stosunki sojusznicze  
i koordynować działania z USA, ale równocześnie przejąć inicjatywę w sprawach 
dotyczących Półwyspu Koreańskiego. Moon wyrażał niezadowolenie z sytuacji  
w ostatnich miesiącach, kiedy Seul pozostawał biernym obserwatorem amerykańsko-
chińskiej dyskusji na temat KRLD i napięć Waszyngtonu z Pjongjangiem. W trakcie 
pierwszej rozmowy telefonicznej z amerykańskim prezydentem Moon przyjął jednak 
koncyliacyjną postawę i wyraził zadowolenie z zaangażowania USA w kwestię 
północnokoreańską. Jego zdaniem ostrzejsza retoryka Białego Domu nie wyklucza 
dialogu. Moon twierdzi wręcz, że administracja Trumpa jest nastawiona na 
pragmatyczne rozwiązanie kwestii nuklearnej na drodze negocjacji3. Przybycie 
specjalnej delegacji USA do Seulu zaledwie kilka dni po wyborach (15.05) może 
wskazywać na zainteresowanie stron przygotowaniem szczytu przywódców w jak 
najszybszym terminie, być może nawet w czerwcu4. 
 
Kwestią, wokół której może dojść do napięć w stosunkach Seulu z Waszyngtonem, jest 
instalacja amerykańskiego rakietowego systemu antybalistycznego THAAD na 
terytorium Korei Południowej. Początkowo Moon był jednoznacznie przeciwny temu 
pomysłowi, ale z czasem złagodził swoją postawę, argumentując, że w obliczu kolejnych 
testów rakietowych i niemożności powstrzymania działań KRLD przez ChRL instalacja 
„może być konieczna”. Niezależnie od tego Moon utrzymuje, że rozlokowanie THAAD 
przed wyborami, bez uwzględnienia demokratycznych procedur, oceny oddziaływania 
na środowisko i publicznej dyskusji było „pochopne i niepożądane”. W związku z tym 
Moon nie wyklucza renegocjacji porozumienia ws. THAAD i argumentuje, że głos  
                                                           
2 Wymienić można m.in. napięcia w stosunkach USA z Koreą Północną, liczne komentarze prezydenta 
Donalda Trumpa dotyczące zarówno polityki wobec KRLD, jak i charakteru relacji sojuszniczej  
z Republiką Korei, poczucie niepewności co do intencji amerykańskich władz, intensyfikację sporu wokół 
rozlokowania systemu THAAD, czego przejawem było m.in. zastosowanie przez ChRL odwetowych 
środków ekonomicznych w stosunku do Republiki Korei. 
3 A. Fifield, Interview with Moon Jae-in, set to become South Korea’s next president, „Washington Post”  
z 2.05.2017, https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2017/05/02/interview-with-
moon-jae-in-set-to-become-south-koreas-next-president [dostęp: 15.05.2017]. 
4 Trump's Asia aides to visit Seoul for summit preparations, „Yonhap News Agency” z 14.05.2017, 
http://english.yonhapnews.co.kr/national/2017/05/13/0301000000AEN20170513003600315.html 
[dostęp: 15.05.2017]. 
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w sprawie powinien zabrać południowokoreański parlament5. Równocześnie Moon 
krytycznie ocenia żądania Trumpa, aby Seul zapłacił 1 mld dolarów za THAAD.  
W kontekście obrony przeciwrakietowej Moon silnie podkreśla potrzebę rozwoju 
własnych, niezależnych od USA, systemów Kill Chain i Korea Air and Missile Defense6. 
Ponadto jednym z jego postulatów jest doprowadzenie do możliwie jak najszybszego 
przejęcia od USA kontroli operacyjnej nad południowokoreańskimi siłami zbrojnymi na 
wypadek wojny (OPCON)7. Moon twierdzi, że armia Republiki Korei jest odpowiednio 
przygotowana i transfer powinien być zrealizowany w trakcie jego kadencji. Poza 
kwestiami związanymi z bezpieczeństwem problemem w stosunkach Seulu  
z Waszyngtonem mogą być spory dotyczące renegocjowania umowy o wolnym handlu, 
czego jednoznacznie domaga się prezydent Donald Trump. 
 
Stosunki międzykoreańskie i północnokoreański problem nuklearny 
 
W odniesieniu do stosunków z Koreą Północną Moon Jae-in jest zwolennikiem polityki 
zaangażowania i dialogu. Opowiada się za kontynuowaniem linii „słonecznej polityki”8, 
której był jednym z wykonawców jako jeden z ważniejszych urzędników prezydenckich 
w administracji Roh Moo-hyuna w latach 2003–2008. Prezydent zakłada, że kolejne 
formy zaangażowania Południa na Północy przyczynią się do złagodzenia napięć i okażą 
się impulsem do dalszej współpracy. Moon uważa, że dalsze izolowanie Północy jest 
ryzykowne i kosztowne – w warunkach braku kanałów komunikacji i współpracy Seul 
nie ma narzędzi, aby jakkolwiek wpłynąć na zmianę polityki Pjongjangu. 
 
Kwestia nuklearna jawi się jako priorytetowa w północnokoreańskiej polityce 
administracji Moona. Nowy prezydent krytycznie ocenia konserwatywne rządy Lee 
Myung-baka (2008–2013) i Park Geun-hye (2013–2016), dla których warunkiem 
wstępnym dla rozpoczęcia rozmów była deklaracja Pjongjangu o wyrzeczeniu się 
ambicji nuklearnych. Według niego niezbędne jest podejmowanie obustronnych działań, 
gdyż tylko zaangażowanie oparte na zasadzie wzajemności daje szansę na ostateczne 
przekonanie KRLD do zmiany stanowiska. Prezydent Republiki Korei zaznacza, że 
problem nuklearny powinien zostać rozwiązany w oparciu o etapowe podejście. Moon 
uważa, że potrzebny jest powrót do rozmów sześciostronnych9, w ramach których  
w latach 2003–2008 wypracowano mechanizmy dialogu z Północą w sprawach broni 
nuklearnej. Na początku należy dążyć do przyjęcia przez Pjongjang moratorium na 
kolejne testy nuklearne. Następnym celem powinno być ograniczenie rozwoju 
północnokoreańskich zdolności nuklearnych. Dopiero skuteczna implementacja 
postanowień na wcześniejszych etapach może doprowadzić do ostatecznego (w obecnej 
                                                           
5 A. Fifield, Interview with Moon…, op. cit. 
6 Kim Hyo-jin, Moon commits to strong defense, „The Korea Times” z 23.04.2017, 
http://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2017/04/356_228093.html [dostęp: 15.05.2017]. 
7 Transfer był zaplanowany pierwotnie na 2012 r., następnie przełożony na 2015 r. Jednak w 2014 r. Seul  
i Waszyngton zdecydowały o późniejszym transferze, bez podania konkretnej daty. 
8 Termin „słoneczna polityka” odnosi się do linii politycznej Republiki Korei wobec Koreańskiej Republiki 
Ludowo-Demokratycznej za czasów dwóch liberalnych administracji: Kim Dae-junga i Roh Moo-hyuna  
w latach 1998–2008. Podstawowe trzy zasady „słonecznej polityki”: 1) jakiekolwiek zbrojne prowokacje 
Północy nie będą tolerowane; 2) Południe w żaden sposób nie będzie dążyć do absorpcji Północy;  
3) Południe będzie aktywnie dążyć do współpracy. 
9 Korea Północna, Korea Południowa, Chiny, Japonia, Rosja, USA. 



Biuletyn Ośrodka Badań Azji | Numer 6 | maj–czerwiec 2017 

26 | Oskar Pietrewicz 

sytuacji absolutnie nieosiągalnego) celu, jakim jest denuklearyzacja Półwyspu 
Koreańskiego10. 
 
Moon wychodzi z założenia, że negocjacjom ws. rozwiązania problemu nuklearnego 
powinny towarzyszyć rozmowy dotyczące możliwie jak najbardziej szerokiego katalogu 
spraw w stosunkach międzykoreańskich i regionalnych. Kładzie nacisk szczególnie na 
wznowienie stosunków gospodarczych, które miałyby zachęcać władze w Pjongjangu do 
zmian wewnętrznych. Prezydent popiera pomysł ponownego otwarcia kompleksu 
przemysłowego w Kaesongu, który został zamknięty przez władze w Seulu w lutym 
2016 r. Moon uzależnia jednak otwarcie kompleksu od odpowiedniej postawy 
północnokoreańskich władz, w tym zwłaszcza powstrzymania się od kolejnych prób 
nuklearnych. Wśród innych działań w ramach polityki zaangażowania i zbliżenia 
międzykoreańskiego Moon wymienia możliwość wznowienia programu turystycznego 
w północnokoreańskich Górach Diamentowych (zawieszonego w 2008 r.), 
zintensyfikowanie i nadanie regularnego charakteru spotkaniom członków 
rozdzielonych rodzin czy zezwolenie południowokoreańskim organizacjom 
pozarządowym na wznowienie pomocy humanitarnej w Korei Północnej. 
 
W przypadku kolejnych testów rakietowych i nuklearnych Moon wyraźnie popiera 
stosowanie sankcji wobec KRLD. Wydaje się więc, że prezydent opowiada się za 
równoległym i elastycznym wywieraniem presji na KRLD, możliwie jak najbardziej 
kompleksową realizacją polityki zaangażowania i ścisłą koordynacją stanowisk  
z pozostałymi państwami. Wyrazem tego ostatniego jest szybkie wyznaczenie 
specjalnych wysłanników do USA, Chin, Japonii, Rosji, Niemiec i Unii Europejskiej11. 
Moon otwarcie deklaruje gotowość do szybkiego spotkania z przywódcami USA, Chin  
i Japonii. Nie wyklucza również spotkania z Kim Dzong Unem, o ile będzie taka potrzeba 
i zaistnieją odpowiednie uwarunkowania, a spotkanie będzie służyło rozwiązaniu 
kwestii nuklearnej12. 
 
Największym wyzwaniem dla ambitnych planów Moona jest fakt, że obecne 
uwarunkowania na Półwyspie Koreańskim nie sprzyjają raczej powrotowi do linii 
„słonecznej polityki”. Postępujący rozwój północnokoreańskiego potencjału 
rakietowego i nuklearnego, potwierdzony kolejnymi testami, stanowi jakościową 
zmianę w porównaniu z sytuacją sprzed kilkunastu lat. Cztery dni po zaprzysiężeniu 
Moona (14.05) Korea Północna przeprowadziła udany test nowego rakietowego pocisku 
balistycznego pośredniego zasięgu (Intermediate-Range Ballistic Missile)13. W ten 
sposób władze w Pjongjangu zakomunikowały nowej administracji w Seulu, że 
zamierzają konsekwentnie rozbudowywać potencjał rakietowy. Ponadto propozycje 
                                                           
10 TIME Exclusive: Will South Korean Presidential Hopeful Moon Jae-in Pull the World Back From Nuclear 
War?, „Time” z 19.04.2017, http://time.com/4745910/south-korea-elections-moon-jae-in/ [dostęp: 
15.05.2017]. 
11 Moon picks special envoys to four major powers, „Yonhap News Agency” z 14.05.2017, 
http://english.yonhapnews.co.kr/news/2017/05/14/0200000000AEN20170514004952315.html 
[dostęp: 15.05.2017]. 
12 Inaugural Address to the Nation by President Moon Jae-in, „Korea.net” (The Official website of the 
Republic of Korea) z 10.05.2017, http://www.korea.net/Government/Briefing-Room/Presidential-
Speeches/view?articleId=145935 [dostęp: 15.05.2017]. 
13 Kim Jong Un Guides Test-Fire of New Rocket, „KCNA” z 15.05.2017, https://kcnawatch.co/newstream/ 
1494799422-840027123/kim-jong-un-guides-test-fire-of-new-rocket/ [dostęp: 15.05.2017]. 
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Moona związane z zaangażowaniem wobec KRLD stoją w wyraźnej kontrze do 
forsowanej przede wszystkim przez USA polityki zwiększania presji przez nakładanie 
kolejnych sankcji na Koreę Północną. Niewykluczone, że działania takie jak np. otwarcie 
kompleksu w Kaesongu mogą być uznane przez władze w Waszyngtonie za sprzeczne  
z polityką sankcji. W rezultacie kroki na rzecz zbliżenia Seulu z Pjongjangiem mogą 
przyczynić się do pogorszenia stosunków amerykańsko-południowokoreańskich, co 
byłoby w interesie Korei Północnej. Ponadto istnieje obawa, że bardziej koncyliacyjna 
postawa Moona, potwierdzona nakładami finansowymi, zostanie wykorzystana przez 
północnokoreańskie władze, które będą starały się pozyskać jak największe wsparcie 
gospodarcze bez istotnych ustępstw z własnej strony. 
 

Stosunki z Chinami 
 

Moon Jae-in zwraca uwagę na potrzebę naprawy stosunków z Chinami, które pogorszyły 
się w związku z decyzją o rozlokowaniu systemu THAAD, w reakcji na co ChRL podjęła 
wobec Korei Południowej ekonomiczne środki odwetowe. Działania Chin dotyczyły  
w znacznym stopniu południowokoreańskiego czebola Lotte, który porozumiał się  
z rządem w Seulu w sprawie sprzedaży pola golfowego na potrzeby rozlokowania 
systemu THAAD14. Według szacunków Hyundai Research Institute straty dla 
południowokoreańskiej gospodarki wywołane chińskimi działaniami mogą wynieść  
w 2017 r. nawet 7,5 mld dolarów (ok. 0,5 proc. PKB)15. Postawa Chin została bardzo 
negatywnie odebrana przez południowokoreańskie społeczeństwo. W badaniach 
przeprowadzonych w marcu 2017 r. przez Asan Institute for Policy Studies Chiny 
zostały wskazane przez ankietowanych jako państwo, do którego Koreańczycy  
z Południa mają najmniej przychylny stosunek16. 
 

W związku z powyższym Moon wyraźnie opowiada się za rozwiązaniem problemów  
w stosunkach dwustronnych i otwartą dyskusją z Chinami na temat THAAD.  
W pierwszej rozmowie telefonicznej z Xi Jinpingiem nowy prezydent Republiki Korei 
zaznaczył, że jest świadomy chińskich obiekcji dotyczących systemu antybalistycznego. 
Wskazał przy tym, że problem THAAD będzie łatwiejszy do rozwiązania tylko wtedy, 
gdy KRLD nie będzie przeprowadzała kolejnych testów rakietowych17. Wydaje się 
                                                           
14 Wśród chińskich środków odwetowych należy wymienić m.in.: wzmożone kontrole chińskich 
urzędników, które doprowadziły do zamknięcia 90 proc. działających w Chinach sklepów sieci Lotte Mart, 
nawoływanie w chińskich mediach rządowych do bojkotu południowokoreańskich produktów, 
ograniczenie chińsko-południowokoreańskiej współpracy kulturalnej, anulowanie zaplanowanych  
i wstrzymanie sprzedaży nowych wycieczek chińskich turystów do Korei Południowej, ograniczenie 
rozpowszechniania treści południowokoreańskiego przemysłu rozrywkowego w chińskiej przestrzeni 
publicznej (w tym odwołanie występów południowokoreańskich artystów w Chinach). Ograniczenie 
napływu chińskich turystów negatywnie odbiło się na obrotach generowanych w południowokoreańskich 
strefach wolnocłowych (największym operatorem wolnocłowym jest Lotte Duty Free). 
15 S. Korea, China to be affected by THAAD fallout: think tank, „Yonhap News Agency” z 3.05.2017, 
http://english.yonhapnews.co.kr/business/2017/05/03/0501000000AEN20170503002700320.html 
[dostęp: 15.05.2017]. 
16 Kim Jiyoon, J.J. Lee, Kang Chungku, Changing Tides: THAAD and Shifting Korean Public Opinion toward 
the United States and China, „Issue Brief”, nr 2017-10, 20.03.2017, The Asan Institute for Policy Studies, 
http://en.asaninst.org/contents/changing-tides-thaad-and-shifting-korean-public-opinion-toward-the-
united-states-and-china/ [dostęp: 15.05.2017]. 
17 Shin Hyon-hee, Moon Jae-in vows to mend ties with Xi, rejects sex slavery deal with Abe, „The Korea 
Herald” z 11.05.2017, http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20170511000892 [dostęp: 
15.05.2017]. 
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jednak mało prawdopodobne, aby kwestia THAAD została rozstrzygnięta po myśli Chin, 
tzn. aby rozlokowany już częściowo system został usunięty z terytorium Korei 
Południowej. 
 

Moon jest zwolennikiem ściślejszej współpracy z ChRL w kwestii KRLD. Zaproszenie  
w ostatniej chwili południowokoreańskiej delegacji na Forum Pasa i Szlaku w Pekinie 
świadczyło o pozytywnej reakcji Chin na słowa Moona18. Proponowane przez niego 
podejście do denuklearyzacji, w tym zwłaszcza powrót do rozmów sześciostronnych, 
wydaje się bliskie chińskiemu spojrzeniu na tę sprawę. Ponadto Chiny zdają się popierać 
proponowaną przez Moona politykę dialogu i zbliżenia międzykoreańskiego. Może o tym 
świadczyć fakt, że w trakcie szczytu w Pekinie doszło do kuluarowego spotkania 
zaproszonych na Forum Pasa i Szlaku szefów delegacji Południa i Północy19. 
 

Stosunki z Japonią 
 

Niewykluczone, że najbliższe tygodnie i miesiące w stosunkach Korei Południowej  
z Japonią upłyną pod znakiem napięć. W ocenie Moona rozwiązanie problematycznych 
kwestii, w tym zwłaszcza historycznych, jest niezbędne dla zbudowania faktycznego 
partnerstwa Seulu z Tokio. Najbardziej spornym problemem w relacjach wzajemnych są 
tzw. comfort women20. Moon Jae-in jest za renegocjowaniem dotyczącego tej kwestii 
porozumienia z Japonią z grudnia 2015 r. Uważa, że kształt porozumienia nie 
uwzględnia opinii południowokoreańskiego społeczeństwa, w tym zwłaszcza samych 
ofiar. Moon przedstawił swoje zastrzeżenia do umowy w rozmowie telefonicznej  
z Shinzo Abe, który stoi na stanowisku, że Republika Korei powinna wywiązywać się  
z postanowień porozumienia21. Moon krytycznie odnosi się również do porozumienia  
o współpracy wywiadowczej (General Security of Military Information Agreement)  
z Japonią. Zdaniem prezydenta umowa powinna być poddana bardziej wszechstronnej 
ocenie i zbadaniu, na ile służy interesom narodowym Korei Południowej. Inną kwestią, 
którą może poróżnić Koreę Południową z Japonią, jest prawdopodobieństwo 
nagłośnienia sporu o wyspy Dokdo/Takeshima22. 
 

Oskar Pietrewicz – analityk ds. Półwyspu Koreańskiego w Ośrodku Badań Azji 
                                                           
18 Południowokoreańska delegacja, na czele z Park Byeong-seugiem (deputowanym partii Minjoo), została 
przyjęta z honorami, a sam Park spotkał się z przewodniczącym Xi Jinpingiem oraz Yang Jiechi – radcą 
stanu, de facto głównym odpowiedzialnym za dyplomację ChRL. 
19 Na czele delegacji Korei Północnej stał Kim Yong Jae, były ambasador w Rosji, obecnie minister 
zewnętrznych stosunków gospodarczych. 
20 Eufemistyczne określenie kobiet zmuszanych do prostytucji przez żołnierzy Cesarskiej Armii Japońskiej 
na okupowanych terytoriach (w tym Korei) przed i w trakcie II wojny światowej. 
21 W porozumieniu znalazły się przeprosiny premiera Japonii i zobowiązanie japońskiego rządu do 
przekazania 1 mld jenów na fundusz dla wykorzystanych seksualnie kobiet. Strony zobowiązały się, że  
powstrzymają się od oskarżania lub krytykowania siebie w tej kwestii na forum międzynarodowym. 
Uznały również, że na mocy porozumienia problem tzw. comfort women jest rozwiązany „ostatecznie  
i nieodwracalnie”. 
22 Japan to face a tough negotiator in Moon, „Nikkei Asian Review” z 11.05.2017, 
http://asia.nikkei.com/Politics-Economy/International-Relations/Japan-to-face-a-tough-negotiator-in-
Moon [dostęp: 15.05.2017]. 
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Znaczenie ponownego wyboru Hassana Rouhaniego na 
prezydenta Iranu 
 

19 maja br. w Iranie odbyły się wybory prezydenckie i samorządowe. Prezydent Hassan 
Rouhani zapewnił sobie reelekcję, a jego frakcja polityczna zdobyła większość głosów  
w radach miejskich w stolicy i niektórych kluczowych miastach. Wygrana Rouhaniego 
była przesądzona, ponieważ żaden z kontrkandydatów nie posiadał dostatecznych 
kwalifikacji do pełnienia urzędu. Oznacza to konsensus wśród elit duchowieństwa  
i Korpusu Gwardii Islamskiej Rewolucji o kontynuowaniu dotychczasowej polityki 
wewnętrznej i zagranicznej. Najistotniejszym efektem tych wyborów dla wspomnianych 
elit było wzmocnienie pozycji politycznej Hassana Rouhaniego na irańskiej scenie 
politycznej. Na znaczeniu zyskał także główny kontrkandydat: Ebrahim Raisi. Konflikt 
polityczny może uwidocznić się w agresywniejszej formie w przyszłych wyborach 
parlamentarnych (2020 r.), do czego może walnie przyczynić się wysoki udział posłów 
niezależnych w obecnym składzie parlamentarnym. Przejęcie lub wykluczenie frakcji 
posłów niezależnych przez przeciwników Rouhaniego może w sposób pośredni 
przyczynić się do zwiększenia wpływu pryncypialistów (konserwatystów) na przyszłe 
wybory prezydenckie. Sam zaś prezydent stoi w swej drugiej kadencji przed wyzwaniem 
sprostania oczekiwaniom elektoratu, który ma nadzieję na skuteczną walkę ze stagnacją 
gospodarzą, bezrobociem i na liberalizację polityki kulturalnej. Realizacja tych reform 
nie będzie możliwa bez przekształceń strukturalnych ustroju i udziału zagranicznych 
inwestycji kapitałowych, finansowych i technologicznych. Te zaś mogą przyczynić się do 
stworzenia zasobów pozwalających na ewentualne podjęcie wyścigu zbrojeń z Arabią 
Saudyjską. 
 
Przyczyny zwycięstwa Rouhaniego 
 
Hassan Rouhani zdobył w wyborach 57 proc. głosów, a jego główny przeciwnik – 
Ebrahim Raisi – 38,5 proc. głosów (na podstawie 99,7 proc. policzonych głosów)1. 
Jednoczesne odbycie się wyborów samorządowych z prezydenckimi wzmocniło pozycję 
frakcji „Nadzieja” (koło pragmatystów i reformistów, z którego wywodzi się Rouhani)  
w radach municypalnych. Większość głosów w samorządach zdobyła w miastach: 
Teheran, Esfahan, Tabriz, Maszhad, Semnan, Sziraz, Ghazwin, Arak2. Sukces Rouhaniego 
wynikał z trzech czynników. Pierwszym było silne podkreślenie przez Rouhaniego  
w przekazie wyborczym obrony interesów i praw kobiet oraz grup etnicznych,  
a szczególnie Kurdów3. Partycypacja kobiet w życiu społecznym Iranu jest wysoka,  
                                                           
1
 Hodżatoleslam wa l-moslimin doktor Hassan Rouhani został oficjalnie ogłoszony elektem dwunastych 

wyborów prezydenckich republiki (po persku), Ministerstwo Spraw Wewnętrznych IRI, 20.05.2017, 
https://moi.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=news&CategoryID=74EE75A0-92E4-4EE7-9E24-
553AD410C474&WebPartID=67E6DC12-CE83-4670-9AD0-7349CAD91A78&ID=908139A9-EB40-41D7-
95B5-615F4A2FEC16 [dostęp: 23.05.2017]. 
2 Lista Nadziei wygrała w 8 centrach prowincji + szczegóły (po persku), Rokna, 22.05.2017, 
http://www.rokna.ir/خش ن-داغ-ب ری ست-48/266271-ها-ت ی ید-ل ات-ام تخاب شورا-ان ز-در- تان-مرک س یروز-ا د-پ شدن -
یات  .[dostęp: 23.05.2017] جزئ
3 Gelavizh Hemmat Boland-Pour, In bid to foster Iranian nationalism, Tehran launches first-ever Kurdish 
language program, „Al-Monitor”, 18.08.2015, http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/08/ ran-
kurdish-studies.html [dostęp: 24.05.2017]; Amir Sharifi, Iran elections: New promises of Kurdish cultural 
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a samo społeczeństwo Iranu jest wieloetniczne. Kurdowie stanowią dla Islamskiej 
Republiki Iranu (IRI) również zagrożenie z powodu tendencji separatystycznych, które 
nasiliły się w ostatnich latach. Drugim było wykorzystanie wizerunków, haseł i pieśni 
dawnych przywódców reformistów (obecnie przebywających w aresztach domowych)  
i uzyskania od nich poparcia. Rouhani mógł to uczynić dzięki deklaracjom wsparcia dla 
liderów reformatorów i obietnicy uwolnienia ich. Trzecim była wysoka frekwencja, 
silnie motywowana przez główne media państwowe oraz poprzez wirtualne kanały 
komunikacji. Hassan Rouhani posiadał wszystkie atuty, które mogły świadczyć  
o zdolności do poprawy sytuacji w Iranie: prowadził negocjacje w sprawie irańskiego 
programu nuklearnego; przypisuje sobie zniesienie części ograniczeń sankcyjnych, 
zmniejszenie inflacji i otwarcie gospodarki. Chociaż efekty uruchomionego  
z opóźnieniem 6. Planu Rozwoju Kraju jeszcze się nie uwidoczniły, obietnice wyborcze  
i pragmatyczna postawa Rouhaniego dają nadzieję na poprawę wyników gospodarczych. 
 
Choć wygrana Hassana Rouhaniego była niemal przesądzona głównie ze względu na 
okoliczności wewnętrzne (Raisi nie posiadał atutów przemawiających za zdolnością do 
lepszego poradzenia sobie ze stagnacją gospodarczą, a frakcja reformistów jest rozbita)  
i zewnętrzne (porozumienie ws. programu jądrowego, dążenie do zniesienia sankcji), to 
musiał on za pomocą haseł reformistów odzyskać zaufanie wyborców i zmobilizować 
ich do zaangażowania. Wprawdzie sankcje zostały w istotny sposób zniesione, ale  
w ostatnich latach poprawa bytu obywateli większych aglomeracji wciąż wydawała się 
odległą wizją. Brak odczuwalnego polepszania gospodarki rodził wśród wyborców 
cynizm i obietnice Rouhaniego były odbierane jako iluzja służąca jedynie korzyściom 
oligarchii. Dużo silniej jednak rezonowało przekonanie, że winę za zły stan gospodarki 
IRI ponoszą parlamentarne i prezydenckie rządy pryncypialistów w latach 2005–2013. 
 
Ebrahim Raisi – niezbędny rywal Rouhaniego 
 
Wyznaczenie konserwatywnego duchownego Raisiego, jako głównego przeciwnika 
Rouhaniego stanowiło najistotniejszy aspekt tych wyborów. Kandydatura Raisiego 
pozwoliła bowiem Rouhaniemu w sposób wiarygodny przejąć ponownie (jak w 2013 r.) 
przekaz wyborczy reformistów i podnieść frekwencję. Podniesienie frekwencji stało się 
dla Rouhaniego ważne szczególnie wśród grup, którym dotychczas oferowano subsydia  
i utrzymanie praw w miejsce nadania nowych przywilejów (mniejszości etniczne  
i kobiety). Raisi nie był wiarygodnym kandydatem pod tym względem, ponieważ jest 
duchownym i jurystą, a nie technokratą. Jednakże kandydatura Ebrahima Raisiego miała 
na celu wzmocnienie pozycji obydwu kandydatów na scenie politycznej Iranu, a nie 
jedynie Rouhaniego. Ebrahim Raisi jest bowiem od marca 2016 r. nadzorcą 
prawdopodobnie fundacji religijnej Astan-e Ghods Razawi (por. tekst ,,Wizyta 
prezydenta Tatarstanu w Iranie’’ w niniejszym biuletynie, s. 17). Zdobycie prezydentury 
byłoby dla Raisiego zgoła nieopłacalne i krótkowzroczne. Wybór osoby mającej tak silne 
zaplecze polityczno-gospodarcze spowodowałoby skupienie zbyt wielkiej władzy niż 
jest w obecnych okolicznościach politycznych wymagana. Zwycięstwo Raisiego 
oznaczałoby nie tylko zagrożenie rozruchami społecznymi, ale sygnał o przedwczesnym, 
zawoalowanym w legalne wybory puczu Gwardii skierowanym przeciw Alemu 
Chameneiemu. Sygnał do sprzeciwieniu się takiej kumulacji władzy i jej następstw przez 
                                                                                                                                                                                     
rights a show to win votes, „Rudaw Media Network” z 19.05.2017, http://www.rudaw.net/english/ 
opinion/19052017 [dostęp: 24.05.2017] 
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znaczną część duchowieństwa dał najprawdopodobniej wnuk ajatollaha Chomejniego – 
Hassan Chomejni, który wsparł kandydaturę Rouhaniego4. 
 
Jako główny kontrkandydat Rouhaniego, Raisi podkreślił znaczącą siłę i wagę swojej 
pozycji w skali państwa. Z punktu widzenia Rouhaniego kandydatura Raisiego oznaczała 
również sygnał do spełnienia zobowiązań poprawy warunków ekonomicznych  
i społecznych w Iranie na tyle, na ile to będzie możliwe. Dzięki pełnionej funkcji 
nadzorcy fundacji AGhR Ebrahim Raisi posiada bowiem środki finansowe i instrumenty 
wpływu (poprzez seminarium duchowne w Maszhadzie), które będą skutecznie 
kontrowały działania Rouhaniego w obszarze ekonomiczno-społecznym i uzupełniały  
w tych obszarach, w których Rouhani pozostawi próżnię. Ostre dysputy będą toczyć się 
również m.in. na posiedzeniach Zgromadzenia Ekspertów (ZE, Zgromadzenie). Starcia 
Rouhaniego i Raisiego mogą z dużą dozą prawdopodobieństwa być kontynuowane na 
forum ZE, gdyż jest to główna arena bezpośredniej rywalizacji duchownych i konfliktu 
interesów, które reprezentują (pośrednią jest parlament). Zgromadzenie jest jednym  
z najważniejszych politycznych ciał kolegialnych IRI i jego posiedzenia są tajne. Władza, 
którą posiada, uprawnia bowiem do odwołania najwyższego przywódcy i wyboru 
nowego. Obecnie jest nim ajatollah Ali Chamenei, lecz z powodu zaawansowanego wieku 
i stanu zdrowia pełnienie tej funkcji przez niego może zostać nagle przerwane. 
 
Znaczenie zwycięstwa Rouhaniego i przegranej Raisiego dla Iranu 
 
Ponowny wybór Rouhaniego oznacza kontynuację polityki otwarcia gospodarczego  
i zmniejszania nacisku na społeczeństwo w wymiarze kulturowym. Jednakże polityczne 
„widmo” Raisiego nie zniknie, a wręcz przeciwnie – jego przegrana zmobilizuje 
pryncypialnych (konserwatywnych) duchownych do udzielenia mu silniejszego 
wsparcia. Wybór Raisiego na urząd prezydenta nie tylko zrodziłby sceptycyzm 
elektoratu Rouhaniego co do sensu partycypacji w wyborach, ale i doprowadziłby do 
nowych zamieszek, szczególnie w Teheranie. Nadto dalszy kurs reform ekonomicznych, 
jak i samego otwarcia rynku irańskiego, stanąłby pod znakiem zapytania, ponieważ Raisi 
przedstawiał się w kampanii jako konserwatywny socjalista. W warunkach irańskich 
oznacza to podporządkowanie gospodarki celom przygotowań wojennych. Ewentualne 
zamieszki – podżegane przez bojówki różniących się ze sobą duchownych – dałyby 
doskonały pretekst do przywrócenia sankcji. Stosunki gospodarcze Iranu mogłyby  
w takiej atmosferze politycznej zostać zakwestionowane, co doprowadziłoby do 
spowolnienia lub zahamowania napływu inwestycji. Podstawową misją Hassana 
Rouhaniego stało się zatem zwalczanie tendencji, które by doprowadziły do realizacji 
tego alternatywnego scenariusza. Oznacza to, że Rouhani stał się w istocie zakładnikiem 
obietnicy, której realizacja jest możliwa jedynie częściowo. Najbliższe cztery lata nie 
przyniosą oczekiwanego przez społeczeństw ogromu zmian, ale mogą posłużyć do 
budowania pozycji nowej frakcji reformistycznej w przyszłości. Wobec tego 
najważniejszym i wykonalnym zadaniem Rouhaniego jest przyciągnięcie jak 
największych i najliczniejszych inwestycji zagranicznych do Iranu. Bez ich kapitału, 
                                                           
4 Rohollah Faghihi, Khomeini family breaks taboo, backs Rouhani, „Al-Monitor” z 17.05.2017, 
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2017/05/khomeini-family-break-taboo-back-rouhani-iran-
elections.html [dostęp:20.05.2017]; Hassan Chomejni w wiadomości wideo popiera Hassana Rouhaniego 
(po persku), „Iranian Students’ News Agency” z 17.05.2017, http://www.isna.ir/news/96022617256/ 
[dostęp:20.05.2017]. 
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technologii i udogodnień finansowych utrzyma się stagnacja irańskiej gospodarki (poza 
pośrednictwem w handlu oraz przemysłem ropy i gazu). 
 
Źródło stabilności pozycji Rouhaniego 
 
Między pragmatystami (centrystami) i pryncypialistami (konserwatystami) doszło 
prawdopodobnie do ustalenia wspólnego celu: osiągnięcia zadowolenia społecznego  
w grupie wiekowej 25–35 lat i przygotowania się w międzyczasie do wyścigu zbrojeń. 
Młode irańskie pokolenie jest nękane niestabilnością bytu wynikającą z bezrobocia  
i stało się w ciągu ostatniej dekady wyjątkowo podatne na radykalizację. Siły zbrojne IRI 
wymagają zaś pilnej modernizacji przestarzałego sprzętu. Wyłonienie dwóch silnych  
i przeciwstawnych sobie duchownych wskazuje również na konsensus w środowiskach 
religijnych i Korpusu Gwardii Rewolucji Islamskiej (Gwardia) o konieczności szerszego 
uzewnętrznienia dyskursu politycznego, który toczy się na zamkniętych i niejawnych 
posiedzeniach Zgromadzenia oraz w elicie Gwardii. Porozumienie to jest efektem  
z jednej strony kompetencji kontrolowanych przez duchowieństwo i Gwardię ciał 
politycznych, a z drugiej interesów, których pogodzenie było w ostatniej dekadzie 
wyzwaniem dla władz Iranu. Należy przy tym pamiętać, że środowisko duchownych  
i gwardzistów przenika się, tworząc przy tym okalającą ich oligarchię, przez co są 
wzajemnie wysoce zależne. Urząd najwyższego przywódcy spaja je, ale widmo odejścia 
Alego Chameneiego oznacza walkę o sukcesję i starcie wszystkich grup interesu. To ono 
przekładało się w ostatnich latach zarówno na strukturę sceny politycznej (na poziomie 
parlamentu i Zgromadzenia), jak i kontrowersyjne działania władz (aresztowania 
opozycjonistów i osób z podwójnym obywatelstwem, zwiększenie zaangażowania  
w kontrolę wyborów powszechnych, zmienne zwiększanie i zmniejszanie ograniczeń 
swobód w życiu kulturalnym oraz poziomu cenzury).  
 
Do wspomnianych działań represyjnych przyczyniła się również rywalizacja  
w środowisku Gwardii w trakcie (wciąż niezakończonego) procesu wieloletniej 
prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych i parapaństwowych. Konflikty interesów  
w Gwardii uwidacznia poparcie udzielone Raisiemu przez warstwę o poglądach 
socjalistycznych, podkreślających rolę kapitalizmu państwowego. Rouhaniego zaś 
wspierali gwardziści konserwatywni, uznający wyższość kapitalizmu prywatnego. 
Różnica zdań wynika jednak bardziej z ograniczonych środków i możliwości 
technologicznych, co rodzi kontrowersje co do sposobu ich pozyskania, a nie samej 
konieczności modernizacji wojsk. Pryncypialiści są sceptyczni wobec pozyskiwania 
środków z sektora prywatnego (pośrednio i bezpośrednio) i preferują silną pozycję 
przedsiębiorstw państwowych. Narastający rozdźwięk między obydwoma frakcjami 
Gwardii doprowadził do zdziesiątkowania sceny politycznej w 2009 r. i szukania 
rozwiązań technologicznych oraz propagandowych, które pozwolą na stabilną kontrolę 
przemian, aby nie dopuścić do konfliktu w całym środowisku gwardzistów.  
 
Wybór Rouhaniego – pragmatysty i technokraty z wieloletnim doświadczeniem 
analitycznym, kierowniczym i doradczym – na prezydenta w 2013 r. był efektem 
poszukiwania osoby, która zna funkcjonowanie irańskiej polityki tak jawnej, jak 
niejawnej, a jednocześnie nie dopuści do zderzenia i konfliktu interesów. Nadmierna 
walka w Gwardii i powiązanych z nią środowiskach cywilnych i duchownych mogłaby 
bowiem doprowadzić do nieudanej próby przewrotu podobnego do tego, który miał 
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miejsce w Turcji. Równocześnie z narastaniem napięcia między frakcjami Gwardii 
dokonywał się postęp w wykorzystaniu wirtualnych mediów komunikacji jako 
cząstkowego narzędzia – w oczach władz Iranu – inżynierii społecznej. Zarówno w tych, 
jak i poprzednich wyborach prezydenckich osobiste komunikatory używane  
w smartfonach zyskały na znaczeniu i są wykorzystywane jako codzienny instrument 
wpływu w równym stopniu przez obydwie strony (szczególnie względnie tolerowana 
aplikacja Telegram), ponieważ w ostatnich latach ich zachodnie odpowiedniki były i są 
blokowane5. To znaczy, że aparat bezpieczeństwa Iranu wykorzystał doświadczenia ze 
stłumionych siłą protestów w 2009 r. doszło wówczas najprawdopodobniej do 
fałszerstwa wyborczego, w wyniku którego Mahmud Ahmadineżad uzyskał reelekcję. 
Nie zamierza też dopuścić do powtórnego rozprzestrzeniania w sposób 
niekontrolowany haseł „śmierć dyktatorowi”, które w ówczesnych demonstracjach 
odnosiły się do Alego Chameneiego.  
 
Implikacje międzynarodowe wyboru Rouhaniego 
 
Rouhani będzie najprawdopodobniej skupiał się podczas swojej drugiej kadencji na 
dalszej poprawie stosunków gospodarczych Iranu z państwami UE, Azji Wschodniej oraz 
najbliższego sąsiedztwa. Teheran zaczął odbudowę tych relacji poprzez ponowny 
eksport ropy (był wcześniej zablokowany przez sankcje) i przyciągnięcie inwestycji, 
które mają poprawić konkurencyjność produktów irańskich w stosunku do 
zagranicznych. Tempo tych inwestycji dyktuje jednak Rijad, z którym Teheran 
konkuruje o udziały w rynku ropy. Rywalizacja z Arabią Saudyjską w wydobyciu ropy 
będzie jednak narzędziem nieefektywnym, dopóki nie wzrosną jej ceny. Okoliczności te 
sprawiają, że Iran musi iść w ślad Arabii Saudyjskiej i dążyć do restrukturyzacji swej 
gospodarki oraz do szerszego włączenia się w światowy handel.  
 
Zagadnienie gospodarki Iranu nierozerwalnie wiąże się z bezpieczeństwem, które 
również – choć bardzo ogólnie – było przedmiotem debat wyborczych  
i przedwyborczych. Dla Teheranu szczególnie istotne są konflikty w Afganistanie, 
Jemenie, Syrii i Iraku; Iran jest coraz silniej zaangażowany w dwa ostatnie. Zapowiedź 
utworzenia IMAFT, czyli „arabskiego NATO” (organizacji dążącej pod przewodnictwem 
saudyjskim do stworzenia układu bezpieczeństwa zbiorowego państw Bliskiego 
Wschodu i Północnej Afryki), jako skierowanego przeciwko terroryzmowi i Iranowi 
doprowadziła do usunięcia się frakcji irańskich pryncypialistów w cień. Oznacza to, iż 
głównym zmartwieniem Gwardii i powiązanych z nią pryncypialistów jest 
przygotowanie się do scenariusza wyścigu zbrojeń z Arabią Saudyjską. Wznowienie 
zbrojeń jest opóźnione nałożonymi na Iran sankcjami, ale bez zwiększenia własnych 
środków finansowych i zdolności produkcyjnych IRI nie będzie w stanie sprostać 
rywalizacji z Saudyjczykami. Rijad posiada o wiele większe środki pieniężne niż 
Teheran. Dlatego wbrew oficjalnej retoryce władze Iranu nie są zadowolone z rosnącego 
usamodzielnienia obronnego Arabii Saudyjskiej. Idzie ono bowiem w parze z redukcją 
zaangażowania USA w regionie i jednoczesnym wzrostem wpływu Waszyngtonu na 
ceny ropy. Aktualny poziom cen ropy nie pozwala na bilansowanie deficytu 
budżetowego Rijadu. Oznacza to przeniesienie dużej części ciężaru irańskiej propagandy 
                                                           
5 A. Karami, Iranian government confronts Telegram as election approaches, Al-Monitor, 13.04.2017, 
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2017/04/iran-social-media-telegram-app-restrictions-
elections-2017.html [dostęp: 19.05.2017] 
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z Waszyngtonu na Rijad, ponieważ eksport amerykańskiej ropy jest niekorzystny 
również dla Arabii Saudyjskiej. Pomimo tej wspólnoty interesów, Iran i Arabia Saudyjska 
rywalizują na zbyt wielu obszarach, ażeby w ciągu zaczynającej się kadencji Rouhaniego 
doszło między nimi do zbliżenia. Opisana sytuacja utrudnia konkurowanie  
o przywództwo muzułmańskie w regionie i w dłuższym terminie stwarza potencjał do 
wybuchu bezpośredniego konfliktu. Jednak zagrożenie wynikające z napięcia 
towarzyszącego wyścigowi zbrojeń może być skutecznie niwelowane amerykańskim 
eksportem ropy, który w istotny sposób przyczynia się do zmiany cen tego surowca. To 
zaś odbija się na ciągłym deficycie budżetowym Iranu i Arabii Saudyjskiej.  
 
Narzucenie Iranowi i Arabii Saudyjskiej wyścigu zbrojeń może z dużą dozą 
prawdopodobieństwa przyczynić się paradoksalnie do złagodzenia postawy Teheranu  
i przyjęcia w większej mierze taktyki opartej o miękką siłę kulturową. Iran ma w niej 
bowiem znaczącą przewagę nad Arabią Saudyjską. Pierwszym objawem zwiększenia 
nacisku na taką metodę działań był wyborczy przekaz medialny, który przedstawiał 
elekcję jako broń przeciwko wrogom Islamskiej Republiki. Kampania Rouhaniego – 
podkreślająca stopień demokratyzacji w Iranie jako wyrazu liberalnej solidarności 
narodowej oraz istniejących w IRI praw i przywilejów – miała na celu skontrastowanie 
ustroju IRI z monarchizmem i konserwatyzmem Arabii Saudyjskiej. Dlatego podczas 
wyborów Iran przewidująco skupił się na podkreślaniu wieloetnicznego  
i wieloreligijnego charakteru swojego społeczeństwa. Obraz ten może jednak się w razie 
potrzeby szybko zdematerializować na rzecz konieczności fizycznej lub propagandowej 
obrony Islamskiej Republiki. Wyrazem tego był sam fakt rywalizacji Raisiego, którego 
poglądy konserwatywne i socjalistyczne wskazują na możliwość poświęcenia poprawy 
bytowej młodego pokolenia aglomeracji miejskich i praw mniejszości na rzecz 
przyspieszenia zbrojeń. Sprostanie modernizacji uzbrojenia Iranu będzie zaś dylematem 
dla Rosji, Chin oraz Korei Północnej, ponieważ – tymczasowo – tylko one byłyby skłonne 
do wsparcia Iranu w tym zakresie. Obecny skład parlamentarny stanowi 
najprawdopodobniej zabezpieczenie (listy kandydatów startujących do parlamentu są 
de iure kształtowane przez rady duchownych) na wypadek zbyt szybkiego obrotu 
wydarzeń na niekorzyść Teheranu, tzn. konieczności rychłego podjęcia wyścigu zbrojeń 
z Arabią Saudyjską przy jednoczesnym utrzymaniu napływu inwestycji zagranicznych. 
Ta dwutorowość polityki irańskiej, która jest już widoczna za Rouhaniego, obliczona jest 
na ewentualność wewnętrznej destabilizacji Arabii Saudyjskiej w wyniku nieudanych 
reform lub wycofania się przez Rijad z zaangażowania w regionie w celu podjęcia reform 
politycznych w Królestwie i utrzymaniu spójności GCC (Gulf Cooperation Council). 
Wówczas w dalszym ciągu mogliby rządzić pragmatyści. Gdyby jednak doszło do 
wyścigu zbrojnego z Rijadem, Iran ma możliwość przyspieszenia powrotu 
pryncypialistów i intensyfikacji polityki wrogości wobec Arabii Saudyjskiej. 
 
Przyszła walka o większość parlamentarną 
 
Skutki działań podjętych podczas wyborów prezydenckich 2009 r. wciąż rzutują na 
kierunki tarć politycznych w Iranie i implikują przyszłą postawę Teheranu na arenie 
międzynarodowej. Wydarzenia z 2009 r. oraz wciąż trwające konflikty interesów  
w aparacie władzy w istotny sposób przyczyniły się do zwiększenia liczby wybranych do 
parlamentu w 2016 r. posłów niezależnych, ponieważ do wyborów w 2012 r. nie 
dopuszczono niemal żadnych kandydatów na posłów z frakcji reformistycznej. Zarówno 
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jej przywódców, jak i wielu ich zwolenników aresztowano po rozbiciu demonstracji.  
W efekcie władze Iranu uzyskały wysoce umiarkowaną „pragmatyczną” parlamentarną 
opozycję reprezentowaną przez Rouhaniego, czerpiącego korzyści polityczne  
z umiejętności porozumienia się z pryncypialistami (konserwatystami) i pozostałymi 
reformistami. Pomimo siłowego wypracowania kompromisu (po 2009 r.) w wyborach  
w 2012 r. i wybrania dużej liczby pragmatystów w 2016 r., obecny skład parlamentarny 
stanowi przyszłe wyzwanie dla rządu Rouhaniego ze względu na wysoką liczbę 
wspomnianych posłów niezależnych, których jest łącznie 65. Choć stronnictwo 
Rouhaniego ma 119 mandatów, to posiadająca 84 mandaty koalicja pryncypialistów 
będzie najprawdopodobniej aspirowała do wykluczenia ich kandydatur (dzięki 
wpływom w konserwatywnym duchowieństwie kształtującym listy wyborcze), 
pokonania w wyborach lub przejęcia głosów niezależnych6. Działanie to może nie tylko 
zrównoważyć siły w parlamencie, ale i doprowadzić do zwycięstwa pryncypialistów  
w 2020 r., co z kolei przełoży się na ich zwiększony wpływ na wybory prezydenckie  
w 2021 r. Przejęcie głosu jest w warunkach prawnych Iranu ułatwione, ponieważ nie 
istnieją tam partie w tradycyjnym rozumieniu, lecz frakcje odpowiadające polskim 
kołom poselskim. Choć wynik działań pryncypialistów w tym kierunku nie jest pewny, 
to świadectwa tych kroków w parlamencie odzwierciedlałyby kierunki dyskursu  
w Zgromadzeniu Ekspertów. Parlament IRI jest bowiem pośrednio areną walki 
członków ZE, szczególnie w sprawach treści ustaw regulujących ustrój ekonomiczny. 
Stosunek Rouhaniego do kwestii gospodarczych zdeterminuje zatem nie tylko nastroje 
Zgromadzenia Ekspertów, ale i Gwardii oraz łączących te środowiska oligarchów  
i technokratów. Te środowiska będą miały wpływ na wyniki przyszłych wyborów 
parlamentarnych i prezydenckich oraz na ewentualną elekcję nowego najwyższego 
przywódcy. 
 
Analityk ds. Iranu w Ośrodku Badań Azji 
                                                           
6 After Rouhani re-election, expect hardliners to 'settle scores', „Reuters” z 20.05.2017, 
http://www.reuters.com/article/us-iran-election-analysis-idUSKCN18G0CK [dostęp: 20.05.2017]. 
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Sojusz polityczny prezydenta Aszrafa Ghaniego z gubernatorem 
Balchu 
 
21 marca, przy okazji uroczystości perskiego Nowego Roku, gubernator prowincji Balch 
Atta Mohammad Nur oświadczył, że będzie kandydował w wyborach prezydenckich  
w 2019 r. Deklaracja ta jest konsekwencją negocjacji, jakie były prowadzone między nim 
a prezydentem Aszrafem Ghanim i doprowadziły do zawarcia porozumienia 
politycznego. W krótszym okresie sojusz ten osłabi przede wszystkim pozycję szefa 
egzekutywy – Abdullaha Abdullaha, którego Mohammad Nur był do niedawna ważnym 
sojusznikiem. Sojusz ten wzmocni także pozycję Aszrafa Ghaniego w administracji.  
W dłuższym terminie celem gubernatora Balchu będzie zdobycie znaczącego poparcia 
wśród Tadżyków w związku z wyborami prezydenckimi, w których weźmie udział 
najprawdopodobniej w zespole z obecnie pełniącym tę funkcję Aszrafem Ghanim. 
 
Sytuacja po wyborach w 2014 r. 
 
Po wyborach prezydenckich w 2014 r. z pomocą Amerykanów został wyłoniony Rząd 
Jedności Narodowej (RJN), na czele którego stanął Aszraf Ghani Ahmadzaj – 
reprezentant Pasztunów. Na potrzebę zakończenia sporu dotyczącego wyników 
wyborczych, w wyniku umowy pomiędzy nim a przegranym Abdullahem Abdullahem 
(reprezentant Tadżyków1), utworzono stanowisko szefa egzekutywy, którego nie 
przewidywała konstytucja państwa. Obydwie strony definiowały swoje uprawnienia 
według własnych przekonań, dlatego od czasu wyborów rząd borykał się z licznymi 
problemami, często dotyczącymi osób wyznaczanych na stanowiska w administracji. 
 
Wkrótce po objęciu stanowiska prezydent Ghani zdymisjonował wszystkich 
gubernatorów, natomiast Atta Mohammad Nur pozostał jako pełniący obowiązki 
gubernatora w oczekiwaniu na wyznaczenie jego następcy. Osłabienie jego pozycji miało 
się również wiązać z zablokowaniem części funduszy na kontach bankowych oraz 
nieuwzględnianiem osób z nim powiązanych w procesie nominacji na stanowiska  
w administracji2. Funkcję gubernatora sprawował od 2004 r., stając się jedną  
z najważniejszych osób w państwie, z którą sporu nie ryzykował nawet poprzedni 
prezydent Hamid Karzaj3. 
                                                           
1 Abdullah Abdullah zdobył poparcie przede wszystkim wśród Tadżyków, gdyż jest kojarzony głównie  
z nimi, natomiast jego pochodzenie jest mieszane – ojciec był Pasztunem, natomiast matką Tadżyczką. 
2 H. Nadżafizade, Targi polityczne w Afganistanie, pałac prezydencki osłabia pozycję Abdullaha, „BBC 
Persian” z 24.11.2016, http://www.bbc.com/persian/afghanistan-38089493 [dostęp: 19.05.2017]. 
3 Przez okres swoich rządów prezydent Karzaj podejmował walkę z wpływowymi politykami  
w prowincjach, w których ich pozycja stawała się na tyle znacząca, że groziła tworzeniem „udzielnych 
księstw”. Pozostawił jednak Attę Mohammada Nura na zajmowanym stanowisku. Przykładami 
odwołanych osób są Ismail Chan z Heratu (Tadżyk) oraz Gul Agha Szerzaj (Pasztun), który był 
gubernatorem Kandaharu, a później Nangarharu. 
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Negocjacje Ghani – Nur 
 
Na jesieni 2016 r. Atta Mohammad Nur przybył do Kabulu w celu podjęcia rozmów  
z prezydentem Ghanim. P.o. gubernatora Balchu występował w tych rozmowach jako 
przedstawiciel partii Dżamiat-e Eslami4, która według niego była stroną w umowie 
kończącej kryzys po wyborach w 2014 r. Chociaż jego mandat do reprezentowania był 
początkowo kwestionowany przez innych polityków tej partii, udało mu się zażegnać te 
niepokoje5. 
 
W wyniku rozmów między prezydentem Ghanim a Nurem zostało zawarte 
porozumienie, które zapewniło temu pierwszemu ważnego sojusznika na północy, 
zadając tym samym cios polityczny Abdullahowi Abdullahowi, który stamtąd czerpał 
głównie swoje poparcie w wyborach. W ślad za tym poszły również ostre publiczne 
wypowiedzi Mohammada Nura krytykujące szefa egzekutywy. Nur zaczął twierdzić, że 
Abdullah Abdullah nie był w stanie zrealizować interesów swoich wyborców6. Sam Nur 
z kolei w lutym został ponownie wyznaczony przez prezydenta na stanowisko 
gubernatora Balchu7. Ponadto osoby z nim związane miały objąć m.in. stanowiska 
ambasadora w Tadżykistanie i zastępcy głównego dyplomaty w Berlinie8. 
 
Konsekwencje sojuszu Ghani – Nur 
 
Zbliżenie między prezydentem Ghanim a gubernatorem Nurem nastąpiło w momencie, 
kiedy pozycja pierwszego wiceprezydenta Afganistanu – Abdula Raszida Dostuma 
(Uzbek) znacząco osłabła. Jego rola w administracji Ghaniego nigdy nie była istotna9, 
jednak po tym jak został oskarżony przez swojego lokalnego rywala politycznego  
o porwanie i gwałt, uległa dalszemu ograniczeniu. W wyniku presji m.in. przedstawicieli 
zachodnich państw został wydany nakaz aresztowania dziewięciu ochroniarzy 
wiceprezydenta, przeciw czemu ten zdecydowanie zaprotestował. W lutym powrócił do 
Kabulu, ale przebywa de facto w areszcie domowym, otoczony przez siły 
bezpieczeństwa10. W następstwie tych wydarzeń w prasie afgańskiej pojawiły się 
                                                           
4 Dżamiat-e Eslami – partia założona w 1968 r., na której czele od początku do 2011 r., kiedy zginął  
w zamachu, stał Burhanuddin Rabbani. Skupia przede wszystkim Tadżyków, w związku z czym jest 
aktywna przede wszystkim na północy i zachodzie kraju. Jej działaczami było przez lata wielu znaczących 
polityków afgańskich: Abdullah Abdullah, Atta Mohammad Nur, Ismail Chan, Mohammad Fahim czy Junus 
Qanuni. Na jej czele po śmierci ojca tymczasowo stanął Salahuddin Rabbani, jednak od 2011 r. nie doszło 
do organizacji kongresu, gdzie miał zostać wybrany nowy przewodniczący. 
5 F. Azhand, Dżamiat-e Eslami: Więcej różnic czy nowy początek?, „Hasht-e Sobh” z 8.02.2017, 
http://8am.af/1395/11/20/jamiate-islami-party-leaders-af/ [dostęp: 19.05.2017]; Dżamiat-e Eslami: 
Popieramy Mohammada Nura w rozmowach z pałacem prezydenckim, „Mandegardaily” z 6.02.2017, 
http://www.mandegardaily.com/ ن-دمحم-عطا-وگوهای گفت-از-اسالمی-جمعیت / [dostęp: 19.05.2017]. 
6 Bezprecedensowy atak Mohammada Nura na Abdullaha Abdullaha, „BBC Persian” z 13.03.2017, 
http://www.bbc.com/persian/afghanistan-39253096 [dostęp: 19.05.2017]. 
7 Prezydent Ghani wyznaczył Attę Mohammada Nura na gubernatora prowincji Balch, 
http://www.etilaatroz.com/45759, „Etilatroz” z 20.02.2017 [dostęp: 19.05.2017]. 
8 Ferdous, „Imperator północy” opuszcza Balch, „Hasht-e Sobh” z 2.11.2016, http://8am.af/1395/08/12/ 
balkh-afghanistan-general-dostom-ata-mohammafd-nor/ [dostęp: 19.05.2017]. 
9 A. Ahmed, Afghan First Vice-President, an Ex-Warlord, Fumes on the Sidelines, „New York Times”  
z 18.03.2015, https://www.nytimes.com/2015/03/19/world/asia/afghan-first-vice-president-an-ex-
warlord-fumes-on-the-sidelines.html [dostęp: 19.05.2017]. 
10 Generał Dostum przeciw siłom bezpieczeństwa, „Deutsche Welle” z 21.02.2017, http://www.dw.com/ fa-
ir/ افغانستان-ارتش-مقابل-در-دوستم-ژنرال /a-37659208 [dostęp: 19.05.2017]. 
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podejrzenia, że funkcję wiceprezydenta miałby objąć Mohammad Nur, co dodatkowo 
podsycało atmosferę polityczną, gdyż niejednokrotnie w przeszłości dochodziło do 
napięć na linii Nur – Dostum11. 
 
Sojusz z Attą Mohammadem Nurem wzmocnił także pozycję prezydenta we własnej 
administracji. Jeden z jego najważniejszych doradców, Ahmad Zia Massud (ważny 
polityk z Dżamiat-e Eslami), został w kwietniu zdymisjonowany przez prezydenta bez 
podania przyczyn, pomimo że objął stanowisko dzięki osobistej umowie z głową 
państwa. Pozycja innego przedstawiciela tej partii w rządzie – Salahuddina Rabbaniego 
– od jesieni 2016 r. jest dużo słabsza, gdyż niższa izba parlamentu podjęła decyzję o jego 
dymisji ze stanowiska ministra spraw zagranicznych, przez co obecnie jest pełniącym 
obowiązki ministra. Według jednej z gazet afgańskich od dłuższego czasu relacje 
prezydenta z obydwoma politykami nie układały się dobrze. Tym samym wydaje się, że 
dzięki zawartemu sojuszowi Aszraf Ghani uzyskał dodatkowy atut w relacjach ze swoim 
koalicjantem i większą swobodę manewru w procesie decyzyjnym12. Dla Nura sprawa 
ma również inny wymiar, gdyż obydwaj politycy są jego konkurentami w walce o władzę 
w partii Dżamiat-e Eslami. 
 
Wnioski 
 
Wydaje się, że w krótszym terminie sojusz prezydenta z gubernatorem Balchu 
wzmacnia pozycję obu polityków. Aszraf Ghani otrzymał znaczące poparcie ze strony 
jednego z najważniejszych polityków tadżyckich, z którymi do tej pory pozostawał  
w konflikcie. Ponadto pozycja współrządzącego krajem Abdullaha Abdullaha osłabła, 
dzięki czemu zwiększyło się pole manewru prezydenta. Inną konsekwencją negocjacji 
było pogłębienie podziałów wśród Tadżyków, stanowiących główny ośrodek 
opozycyjny. Z kolei Nur dzięki układowi z prezydentem zapewnił sobie do 2019 r. 
stanowisko gubernatora oraz wzmocnił pozycję wobec rywali w partii Dżamiat-e Eslami. 
Ma to szczególnie istotne znaczenie w kontekście przyszłych wyborów na jej 
przewodniczącego. W dłuższym terminie głównym celem dla obydwu pozostaną wybory 
prezydenckie. Atta Mohammad Nur nie będzie najprawdopodobniej w nich uczestniczył 
jako kandydat na główne stanowisko w kraju, gdyż jako Tadżyk ma na to stosunkowo 
małe szanse. Najpewniej będzie ubiegał się o fotel wiceprezydenta, kandydując razem  
z Aszrafem Ghanim13. 
 
W szerszym kontekście sojusz przyczyni się do zasadniczej transformacji obecnego 
układu sił na afgańskiej scenie politycznej, gdzie ważną rolę pełnili Uzbecy 
reprezentowani przez wiceprezydenta Dostuma. Poważne problemy, z jakimi boryka się 
Dostum, znacząco osłabiły jego pozycję polityczną i obecnie trudno sobie wyobrazić 
                                                           
11 Atta Mohammad Nur: Nie jest moim celem zastąpienie generała Dostuma, „BBC Persian” z 3.01.2017, 
http://www.bbc.com/persian/afghanistan-38494233 [dostęp: 19.05.2017]. 
12 Ferdous, Pełnomocnictwo Dżamiat dla Atty Nura, „Hasht-e Sobh” z 30.12.2016, http://8am.af/1395/ 
10/04/general-ata-mohammad-noor-afghanistan/ [dostęp: 19.05.2017]. 
13 W Afganistanie został przyjęty zwyczaj brania udziału w wyborach w zespołach złożonych z trzech 
kandydatów – jednego na prezydenta, dwóch na jego zastępców. Celem tego jest zdobycie jak najszerszego 
poparcia wyborców, gdyż każda z kandydatur reprezentuje inną grupę etniczną. Obecny prezydent 
kandydował w wyborach z Uzbekiem oraz Hazarem. 
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sytuację, w której wyjdzie z nich bez szwanku14. Ewentualny sojusz między Ghanim  
a Nurem w wyborach w 2019 r. będzie oznaczał prawdopodobną marginalizację 
Uzbeków w ramach funkcjonującego układu politycznego, gdyż stanowisko drugiego 
wiceprezydenta przypadłoby Hazarom. Może to stanowić kolejny czynnik osłabiający 
pozycję Dostuma jako lidera tej społeczności. Dopóki jednak nie pojawi się dla niego 
odpowiednio silny rywal, będzie ona raczej niezagrożona. 
 
Przemysław Lesiński – analityk ds. Afganistanu w Ośrodku Badań Azji 
                                                           
14

 19 maja generał Abdul Raszid Dostum odleciał do Turcji. Według informacji podanych przez jego biuro 
udał się tam celem leczenia, gdyż jego stan zdrowia w ostatnich miesiącach mocno pogorszył się. Wydaje 
się jednak, że działanie to było spowodowane presją ze strony prezydenta Aszrafa Ghaniego i chęcią 
usunięcia swojego zastępcy z publicznego widoku na dłuższy czas. W ten sposób dochodzenie przeciwko 
generałowi Dostumowi prawdopodobnie pozostanie nierozstrzygnięte na dłuższy czas. Zob. M. Mashal, 
Afghan Vice President Flies to Turkey Amid Torture and Rape Allegations, „The New York Times”  
z 19.05.2017, https://www.nytimes.com/2017/05/19/world/middleeast/abdul-rashid-dostum-
afghanistan-turkey.html?_r=0 [dostęp: 6.06.2017]. 
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Implikacje napięć USA–Korea Północna dla polityki premiera 
Japonii 
 
Napięta atmosfera spowodowana zaostrzeniem kursu wobec reżimu Korei Północnej 
przez administrację Donalda Trumpa wpływa na wzrost poparcia dla rządu Japonii 
wśród własnych obywateli. Między innymi dlatego państwo to tak wyraźnie staje po 
stronie Stanów Zjednoczonych i podejmuje bardziej zdecydowane działania, jak na 
przykład przedłużenie sankcji gospodarczych wobec Pjongjangu o kolejne dwa lata  
i udział w odstraszających ćwiczeniach wojskowych. Obserwowany wzrost poczucia 
zagrożenia wewnętrznego w Japonii uzasadnia też niesłabnące dążenia rządu premiera 
Shinzo Abe do rewizji statusu jego państwa jako „pacyfistycznego mocarstwa".  
Z dążeniami tymi bowiem wciąż duża część społeczeństwa się nie zgadza. Władze  
w Tokio nie spodziewają się również akcji wojskowej Korei Północnej wymierzonej  
w cele na japońskim terytorium. Dlatego można oczekiwać, że Japonia będzie w dalszym 
ciągu popierać agresywniejszy ton Stanów Zjednoczonych w relacjach z Pjongjangiem, 
co w niedalekiej przyszłości może oznaczać większy udział w szerszych inicjatywach 
wojskowych, a ze strony społecznej być może trwałą zmianę nastrojów na mniej 
pacyfistyczne.  
 
Kontekst polityczny 
 
23 kwietnia Agencja Kyodo upubliczniła sondaż, z którego wynika, że poparcie dla rządu 
premiera Abe wzrosło o 6,3 proc. do 58,7 proc. i to w sytuacji, kiedy środowisko frakcji 
rządzącej uwikłane jest w skandal korupcyjny związany ze sprzedażą ziemi po zaniżonej 
cenie. Z tego też powodu badanie przeprowadzono na większej ilości młodych ludzi, co 
może być również pewną cenną informacją na przyszłość. Równocześnie liczba osób 
nieufnych wobec urzędującego gabinetu zmniejszyła się nieznacznie z 31,5 do 31,2 proc. 
(dane z marca br.). Widać zatem, że negatywny elektorat urzędującego premiera ma 
raczej charakter „żelazny”. Niemniej w sprawie wydarzeń związanych z Koreą Północną 
53,4 proc. respondentów odpowiedziało, że zgadza się z polityką Donalda Trumpa 
wobec Pjongjangu, popieraną przez rząd Japonii. Dlatego warto przyjrzeć się, czy 
ewentualna dalsza eskalacja napięć wokół Półwyspu Koreańskiego będzie rzeczywiście 
przekładać się na realny wzrost poparcia obecnego rządu Japonii i rozkwit asertywnych 
postaw wśród obywateli. Jeżeli tak będzie, to środowisko prawicowych rewizjonistów, 
skupione wokół premiera Abe i pozapartyjnej, politycznej organizacji Nippon Kaigi, 
będzie bliżej urzeczywistnienia wizji Japonii ultrakonserwatywnej i zaangażowanej 
militarnie w Azji. 
 
Kontekst wojskowy 
 
Pod koniec kwietnia jako element odstraszania na zachodnim Pacyfiku, a następnie 
Morzu Japońskim odbyły się ćwiczenia wojskowe z udziałem amerykańskiego 
lotniskowca Carl Vinson oraz dwóch japońskich niszczycieli: Ashigara i Samidare. Celem 
amerykańskich działań było niedopuszczenie do kolejnej próby jądrowej Korei 
Północnej. Ostatecznie nie doszło do eskalacji – Koreańczycy z Północy dokonali 
nieudanego wystrzelenia rakietowego pocisku balistycznego, który spadł do morza,  
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a 25 kwietnia przeprowadzili na swoim terytorium ćwiczenia artyleryjskie. Mimo tego 
atmosfera pozostaje napięta. Na rządowym portalu Japońskiej Obrony Cywilnej już  
21 kwietnia pojawił się oficjalny poradnik kierowany do obywateli dotyczący tego, jak 
zachować się w przypadku ataku rakietowego. Nie wydaje się jednak, by Japończycy 
rzeczywiście spodziewali się dużego ataku Korei Północnej na swoje terytorium. 
Asertywne reakcje wobec Korei Północnej i zdecydowane poparcie nowej 
amerykańskiej polityki wobec Pjongjangu można więc postrzegać nie tylko jako 
taktyczną i strategiczną kalkulację na przyszłość, ale także istotny komponent bieżącej 
polityki wewnętrznej. W przypadku zdecydowanego zwiększenia poczucia zagrożenia  
w przyszłości należy spodziewać się dalszego oparcia na sojuszu ze Stanami 
Zjednoczonymi i forsowania udziału Japonii w pełnowartościowych inicjatywach 
wojskowych. Jakiekolwiek przełomowe wydarzenia będą jednak zależeć od zmiany 
nastawienia większości japońskiego społeczeństwa, które przynajmniej w sferze 
deklaratywnej i zgodnie z konstytucją nadal odrzuca możliwość szerszego użycia sił 
zbrojnych. 
 
Analityk ds. Japonii w Ośrodku Badań Azji 


