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Stanowisko Iranu wobec rosyjskiej 

napaści na Ukrainę  

 

Początkowa reakcja Iranu na rosyjską inwazję pokrywała się z tezami głoszonymi przez 

Federację Rosyjską. W rozmowach między prezydentami, a następnie ministrami spraw 

zagranicznych, kwestia ta została poruszona, a atak uznano za odpowiedź na prowokacje 

NATO, w tym USA. Całą sytuację opisano jako „kryzys ukraiński”, a zamiast inwazji 

używano słowa „starcia”. W krótkich komunikatach wspomniano również, że poruszono 

kwestię rozmów w Wiedniu odnośnie irańskiego programu nuklearnego. W trakcie 

weekendu powyższa narracja uległa zmianie. W niedzielę (27.02) na posiedzeniu rządu 

irański prezydent powiedział, że nawet mając na uwadze proces rozszerzania NATO, który 

ma miejsce od wielu dekad, zgodnie z zasadami polityki zagranicznej Iranu, jest on 

przeciwny imperialnym działaniom, a każde z państw ma prawo decydować o własnym 

losie. Raisi dodał również, że Teheran jest gotowy odegrać rolę dyplomatyczną  

w doprowadzeniu do pokoju. 

Mieszana reakcja Iranu na rosyjską agresję może potwierdzać, że dobre relacje między 

Moskwą a Teheranem nie mają charakteru strategicznego, ale raczej taktyczny.  

W ostatnich latach, głównie w okresie kadencji poprzedniego prezydenta Hassana 

Rouhaniego, oba państwa zaangażowały się w obronę reżimu Baszara Al-Asada, a na 

Bliskim Wschodzie były wspólnie w opozycji wobec działań USA. Z drugiej strony rząd 

Rouhaniego próbował dokonać większego otwarcia na państwa zachodnie, podpisując 

tzw. porozumienie JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action) dotyczące irańskiego 

programu nuklearnego, co jednak ostatecznie się nie powiodło ze względu na 
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jednostronne wycofanie się USA z tego układu. Wraz z dojściem do władzy nowej 

administracji prezydenta Raisiego w ubiegłym roku stery przejęli politycy bardziej wrogo 

nastawieni wobec USA, co mogło sugerować, że Teheran stanie się jeszcze bliższy 

Moskwie. Należy jednak pamiętać,  że w ostatnim czasie rozmowy w Wiedniu na temat 

wznowienia JCPOA między grupą państw P4+1 (Wlk. Brytania, Niemcy, Francja, Chiny 

oraz Niemcy) oraz USA1 miały doprowadzić do dużego zbliżenia stanowisk. W interesie 

Iranu może być chęć zdystansowania się od działań dotychczasowego partnera, jako że  

w wyniku ewentualnego porozumienia część sankcji na Iran zostanie zniesiona, co da 

Teheranowi dostęp do zamrożonych funduszy i umożliwi swobodniejszy handel ze 

światem, co z kolei pozwoliłoby na przyspieszenie wzrostu gospodarczego i zrealizowanie 

części obietnic wyborczych prezydenta Raisiego. Zawarcie porozumienia w kwestii 

programu nuklearnego nie zmieni wrogości Islamskiej Republiki Iranu wobec USA  

w najbliższym czasie, co czyni z niej bliskiego partnera Rosji, aczkolwiek mogłoby pozwolić 

na zbliżenie z państwami Europy, które teraz prawie jednomyślnie stanęły wobec agresji 

na Ukrainę. 

Inwazja rosyjska stanowi dodatkową motywację dla państw uzależnionej od rosyjskiego 

gazu Europy, aby doszło do porozumienia w kwestii irańskiego programu nuklearnego. Jak 

na razie możliwości eksportu gazu z Iranu, który ma jedna z największych złóż tego 

surowca na świecie, są ograniczone przepustowością rurociągu do Turcji i brakiem 

infrastruktury do jego skraplania. Zaangażowanie finansowe spółek z Europy mogłoby  

w nieco dłuższym terminie tę sytuację zmienić – przez budowę terminali LNG lub 

wybudowanie drugiej nitki gazociągu. Porozumienie z Iranem mogłoby również otworzyć 

światowy rynek ropy naftowej na surowiec z tego państwa i zadać poważny cios 

gospodarce Rosji, która czerpie korzyści z wysokich cen. Przed zaostrzeniem sankcji przez 

administrację prezydenta Trumpa w 2018 r. Iran eksportował prawie 2 mln baryłek ropy 

dziennie. Liczby te znacznie spadły w kolejnych latach – nawet do średnio 400 tys. baryłek 

w 2020 r. Można przypuszczać, że dzięki ponownemu otwarciu rynku na handel ropą dla 

Iranu, stosunkowo szybko mógłby się na nim znaleźć dodatkowy milion baryłek dziennie2. 

Duże zasoby obu surowców i potencjał do ich sprzedaży czynią z Teheranu konkurenta dla 

Rosji, która jest beneficjentem obecnej sytuacji, podczas gdy Iran ma ograniczone 

możliwości dostępu do światowych rynków.  
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1 USA nie uczestniczą fizycznie w negocjacjach, ale to z nimi Teheran prowadzi de facto rozmowy, których 
wyniki są przekazywane przez przedstawicieli innych państw w nich uczestniczących. 
2 Obecnie duża część obrotu odbywa się  nielegalnie, w związku z czym można przypuszczać, że wielkość tego 
eksportu może wynosić nawet 1 mln baryłek, przez co oficjalny wzrost eksportu po zawarciu porozumienia nie 
byłby tak spektakularny. 


