
•	 Decyzja	o	kolejnym	zmniejszeniu	liczby	żołnierzy	USA		
w	Afganistanie

•	 Irańskie	manewry	Zolfeghar	99	i	obrona	wybrzeża	Makran	
•	 Obrady	Piątego	Plenum	XIX	KC	Komunistycznej	Partii	Chin		

Kwestie	wewnętrzne	i	implikacje	międzynarodowe

W numerze poruszamy następujące tematy:

•	 Decyzja	o	kolejnej	redukcji	 liczby	żołnierzy	USA	w	Afganistanie	
budzi	zaniepokojenie	po	stronie	sojuszników,	zwłaszcza	w	kon-
tekście	 pogarszającej	 się	 sytuacji	 bezpieczeństwa	w	tym	 kraju	
i	niewywiązywania	się	talibów	z	porozumienia	pokojowego.

•	 Stopniowy	rozwój	infrastruktury	wojskowej	Iranu	na	wybrzeżu	
Makran	może	stwarzać	większe	zagrożenie	m.in.	dla	marynarki	
wojennej	USA.

•	 Iran	 będzie	 w	bliższej	 przyszłości	 posiadał	 większe	 zdolności	
w	zajmowaniu	statków	handlowych.

•	 W	Chinach	zakończyło	się	Piąte	Plenum	KC	KPCh.	Pomimo	bra-
ku	bezpośrednich	odniesień	do	konfliktu	z	USA	w	dokumencie	
podsumowującym	 to	wydarzenie,	wydaje	 się,	 że	w	najbliższej	
przyszłości	Chiny	skupią	się	na	rozwoju	wewnętrznym,	m.in.	aby	
ograniczyć	negatywne	efekty	zaostrzającej	się	rywalizacji	z	Wa-
szyngtonem.
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Podsumowania tekstów 

 

Irańskie manewry Zolfeghar 99 i obrona wybrzeża Makran 

Łukasz Przybyszewski 

 

W dniach 10-12 września w Iranie odbyły się manewry Zolfeghar 99 

połączonych rodzajów sił zbrojnych armii (Artesz). Ćwiczenia odbyły się 

na terenie wybrzeża Makran, czyli półpustynnego wybrzeża 

rozciągającego się od Cieśniny Ormuz aż do portu Czabahar przy granicy 

z Pakistanem. Na wybrzeżu Makran rozwijana jest nowa infrastruktura 

wojskowa, która ma dać Islamskiej Republice Iranu (IRI) zdolność do 

projekcji siły daleko poza Cieśninę Ormuz – w Zatoce Omańskiej i na 

Morzu Arabskim. Wynikające z tego zagrożenie dla rywali i wrogów IRI 

jest realne, jeśli weźmie się pod uwagę kierunki rozwoju pocisków 

manewrujących, szczególnie przeciwokrętowych. 

Podczas manewrów nie zaprezentowano nowego sprzętu poza: 

bezzałogowcem Simorgh, okrętem podwodnym Fateh oraz nową 

generacją pocisków przeciwokrętowych Nasr. Istnieje 

prawdopodobieństwo, że w innych manewrach w 2021 lub 2022 r. 

zademonstrowane zostaną nowe generacje pocisków balistycznych  

i manewrujących (Solejmani oraz Abu Mahdi).  

Rozwój infrastruktury wojskowej na terenie wybrzeża Makran ma 

doprowadzić do sytuacji, w której obrona np. marynarki wojennej USA 
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mogłaby zostać potencjalnie przeciążona asymetrycznymi ilościowo  

i jakościowo uderzeniami irańskich pocisków manewrujących. 

 

Decyzja o kolejnym zmniejszeniu liczby żołnierzy USA  

w Afganistanie 

Przemysław Lesiński 

 

17 listopada br. pełniący obowiązki sekretarza obrony Christopher C. 

Miller poinformował, że do 15 stycznia 2021 roku liczba żołnierzy  

w Afganistanie zostanie zmniejszona do poziomu 2500 z ok. 4500 

stacjonujących tam obecnie. Decyzja została podjęta w ramach szerszej 

strategii prezydenta Donalda Trumpa, której celem jest zakończenie tzw. 

wiecznych wojen (ang. forever wars). Podpisanie umowy pokojowej  

w Dosze w lutym br. było częścią tego procesu. W jej następstwie USA 

zgodziły się zmniejszyć swój kontyngent w Afganistanie do 8600 żołnierzy 

do połowy lipca br., które nastąpiło już miesiąc wcześniej. W drugiej fazie 

– do maja 2021 – wojska amerykańskie miały zostać wycofane w całości, 

aczkolwiek miało być uzależnione od tego, czy talibowie będą wypełniać 

zobowiązania z porozumienia.  

W okresie po podpisaniu porozumienia można było zaobserwować jego 

kilka pozytywnych rezultatów – np. prawie nie dochodziło do 

poważniejszych ataków na większe miasta  

i rebelianci przestali atakować siły zagraniczne. Z drugiej strony, pomimo 
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że zobowiązali się do m.in. niewspierania organizacji terrorystycznych,  

w dalszym ciągu utrzymywali bliskie kontakty z Al-Kaidą. Ponadto 

rozpoczęli również negocjacje pokojowe z przedstawicielami Kabulu 

które bardzo szybko utknęły w fazie początkowej. Tymczasem sytuacja 

bezpieczeństwa z każdym miesiącem się pogarszała, co w połączeniu  

z innymi czynnikami stawia pod znakiem zapytania dobrą wolę talibów  

i sens całego porozumienia pokojowego.  

Szybkie tempo wycofywania wojsk jest również krytycznie odbierane 

przez sojuszników z NATO jak i przedstawicieli Kabulu. Dla tych 

pierwszych wycofanie sił USA jest istotne, ponieważ w dalszym ciągu 

utrzymują w Afganistanie kilka tysięcy żołnierzy, którzy są logistycznie 

uzależnieni od Amerykanów. Chociaż siły afgańskie są w stanie 

przeprowadzić większość operacji niezależnie, to w wielu obszarach 

muszą jeszcze polegać na amerykańskim wsparciu. Decyzje 

podejmowane w USA odnośnie Afganistanu wpływają zatem poważnie 

na decyzje partnerów w NATO, a dla Kabulu mogą nieść ze sobą bardzo 

poważne zagrożenie dla stabilności państwa.  

Najprawdopodobniej jednak ostateczna decyzja w kwestii wycofania 

zostanie podjęta już przez nową administrację. Wydaje się, że Joe Biden 

będzie chciał opóźnić ten proces, uzależniając go od sytuacji 

bezpieczeństwa w Afganistanie. Ewentualne przesunięcie terminu 

całkowitego wycofania wojsk w stosunku do zapisów z umowy pokojowej 

będzie jednak zależało od rozmów z talibami, którzy z nieufnością będą 

podchodzić do takich inicjatyw.  
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Obrady Piątego Plenum XIX Komitetu Centralnego Komunistycznej 

Partii Chin. Kwestie wewnętrzne i implikacje międzynarodowe 

Alicja Bachulska 

 

W dniach 26-29 października br. w Pekinie miały miejsce obrady Piątego 

Plenum XIX Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin (KC 

KPCh). Głównym rezultatem wydarzenia było opublikowanie projektu 

nowego Planu Pięcioletniego (2021-2025) oraz wyznaczenie 

długoterminowych celów rozwoju do roku 2035. Motywami 

przewodnimi tegorocznych obrad było dążenie do większej 

niezależności w wymiarze gospodarczym i technologicznym (tzw. 

„podwójny obieg” oraz „technologiczna samowystarczalność”); 

zwiększanie innowacyjności chińskiej gospodarki; modernizacja 

przemysłowo-wojskowa i walka z nierównym rozwojem obszarów 

wiejskich i miejskich oraz wynikającymi z tego problemami społecznymi. 

W wymiarze międzynarodowym przekaz KC skoncentrował się na 

umniejszaniu problemu pogarszającego się wizerunku Chin  

i przedstawianiu obecnego kryzysu jako „okna możliwości”. Innymi 

słowy rząd w Pekinie chce podtrzymać wizję, w której niekorzystna 

sytuacja globalna może posłużyć za dodatkowy impuls do rozwoju 

pomimo piętrzących się wyzwań, jak np. pogłębiająca się rywalizacja 

strategiczna z USA czy coraz bardziej asertywna polityka Brukseli wobec 

Pekinu. Przesłanie oficjalnego komunikatu podsumowującego obrady 

Piątego Plenum jest jasne: pomimo braku bezpośrednich odniesień do 
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konfliktu z USA, Chiny w najbliższej przyszłości skupią się na rozwoju 

wewnętrznym, aby ograniczyć negatywne efekty zaostrzającej się 

rywalizacji z Waszyngtonem zarówno w wymiarze gospodarczym, jak  

i strategicznym. Wielowymiarowość wyzwań stojących przed chińskimi 

rządzącymi może jednak częściowo uniemożliwić lub przynajmniej 

spowolnić realizację tych planów. 
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KOMENTARZ NR 33/2020; DATA ZŁOŻENIA: 5.10.2020 

Irańskie manewry Zolfeghar 99 i obrona wybrzeża 

Makran 

 

Irańskie manewry Zolfeghar 99 odbywały się w dniach 10-12 września na 

terenie Makran, czyli półpustynnego wybrzeża rozciągającego się od 

Cieśniny Ormuz aż do portu Czabahar przy granicy z Pakistanem. 

Łączna powierzchnia przeznaczona na Zolfeghar 99 obejmowała 2 mln 

km². W trakcie ćwiczeń Zolfeghar 99 wykonywano ofensywne działania 

na morzu oraz w ramach połączonych działań sił powietrznych, 

marynarki oraz sił lądowych Artesz – Armii Islamskiej Republiki Iranu. 

Obok Artesz równolegle istnieje Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej 

(KSRI), znany potocznie jako Gwardia. 

 

Manewry Zolfeghar 99 

 

W trakcie Zolfeghar 99 trenowano zajmowanie okrętów i desant morski, 

w tym wysadzanie żołnierzy i transporterów na brzeg przy użyciu 

kutrów i okrętów transportowych. W ćwiczeniach wziął również udział 

okręt podwodny irańskiej produkcji (oddany do użytku w 2018 r.) klasy 

Fateh oraz nowy bezzałogowiec Simorgh, który posłużył do wykonania 

działań bojowych oraz nakierowywania na cel obiektów na morzu1.  

W ramach wykonywanych operacji wykorzystano także bezzałogowce 
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marynarki Kaman-12, Ababil-3, Karrar oraz samoloty bojowe sił 

powietrznych marynarki (F-4), które ćwiczyły ataki na ruchome cele 

morskie, a także trenowano użycie pocisków typu manewrujących  

i antybalistycznych2. Doniesienia o wystrzeleniu pocisków 

manewrujących pojawiają się w odniesieniu do miniaturowego okrętu 

podwodnego klasy Ghadir. Mimo to irańskie dowództwo twierdzi, że 

Fateh jest zdolny do wystrzelenia rakietowych pocisków 

przeciwokrętowych Nasr nowej generacji, które powstały w ramach 

projektu Dżask 23.  

Wojska lądowe Artesz dokonały zniszczenia celu ćwiczebnego (dronów) 

przy użyciu pocisków obrony powietrznej Szalamcze, a także ostrzału 

celów na morzu przy użyciu przeciwokrętowych pocisków cruise klasy 

Ghader4. Brak jest jednak doniesień o użyciu w ćwiczeniach 

bezzałogowca lądowego Haidar-1, którego zaprezentowano podczas 

manewrów Zulfeghar-e Welajat w listopadzie 2019 r.5  

Najprawdopodobniej nie testowano natomiast nowych pocisków Hadż 

Ghasem (lub Szahid Solejmani, ziemia-ziemia, zasięg ok. 1400 km, 

możliwie nowa generacja Fateh-110, czyli wcześniejszych Zelzal-2 i 9K52 

Luna-M) oraz Szahid Abu Mahdi (przeciwokrętowy ziemia-woda, zasięg 

ok. 1000 km, możliwie nowa generacja pocisków Soumar, czyli 

pierwotnie Kh-55), choć mają rzekomo zostać niebawem już przekazane 

do użytku6. 

 

Znaczenie manewrów Zolfeghar 99 
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Przed rozpoczęciem ćwiczeń dokonano nowej nominacji na stanowisku 

dowódcy południowo-wschodniej części kraju. Został nim drugi generał 

brygady Artesz Amir Gholamalian, przejmując obowiązki swego 

poprzednika, Amira Mehdiego Memarbasziego7. O samym gen. bryg. 

Gholamalianie wiadomo niewiele, ale do 2008 r. prawdopodobnie był 

dowódcą 88. dywizji pancernej w Zahedanie, po czym objął obowiązki 

zastępcy dowódcy południowo-wschodniej części kraju. Nominacja 

Gholamalianego wydaje się być zatem naturalnym awansem, 

zważywszy na 35-letnią służbę swego poprzednika.  

Przeprowadzenia manewrów Zolfeghar 99 nie należy, wbrew 

doniesieniom medialnym, odczytywać jako propagandowego pokazu 

siły czy groźby skierowanej do sąsiednich państw. Można jednak 

domniemywać, że za sformułowaniem planu Zolfeghar 99 mogło stać 

zeszłoroczne stacjonowanie w Zatoce Perskiej amerykańskiego okrętu 

USS Boxer, który brał także udział w ćwiczeniach w Kuwejcie, Dżibuti 

oraz w Jordanii (Eager Lion), podczas których trenowano m.in. desant 

morski (11th Marines Expeditionary Unit)8.  

Choć Zolfeghar 99 były najwyraźniej udane, to nie zaprezentowano zbyt 

wiele nowego sprzętu. Pamiętać przy tym należy, że Iran ma niewielkie 

zdolności do przeprowadzenia skutecznego desantu na państwa po 

drugiej stronie Zatoki Perskiej. Powodów do przeprowadzenia tak 

ryzykownej operacji, przy mocno ograniczonych zasobach sprzętowych 

sił powietrznych Artesz i KSRI, władze w Teheranie mają zdecydowanie 
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niewiele. Bardziej prawdopodobnym powodem przeprowadzenia tych 

ćwiczeń jest kontynuacja programu treningowego, który ma rozwijać 

jak najszersze spektrum zdolności. Wspólne manewry rodzajów sił 

zbrojnych Artesz Zolfeghar 99 wydają się bardziej wskazywać na 

przygotowanie do scenariusza, w którym część terytorium Iranu, np. 

wyspa lub kawałek wybrzeża, zostały zajęte przez wrogie siły. 

Zważywszy na dotychczasowe doświadczenia historyczne Iranu oraz 

antycypowane zagrożenia, np. możliwość zajęcia jednak z kluczowych 

wysp w Cieśninie Ormuz (Gheszm, Hengam, Larak, Ormuz), wydaje się, 

że ćwiczenie takiego scenariusza nie jest nieracjonalne. 

Marynarka wojenna Artesz stanowi jeden z najbardziej 

kapitałochłonnych rodzajów sił zbrojnych w ramach planu modernizacji 

zaprezentowanego w 2017 r. przez ministra obrony IRI Amira 

Hatamiego, choć z pewnością nie dorównuje wydatkom, które są 

przeznaczane na wiodące projekty Korpusu Strażników Rewolucji 

Islamskiej. Planowo, wg. ustawy o budżecie IRI na rok 2020/21 kwota 

przeznaczona na modernizację marynarki Artesz miała 

najprawdopodobniej wynieść przynajmniej ok. 270 mln dolarów (po 

kursie 42,000 IRR za 1 USD). Nie wiadomo jednak, czy ze względu na 

wydatki związane ze zwalczaniem SARS-CoV-2 w Iranie kwota ta nie 

została lub nie zostanie w przyszłości uszczuplona9. O ile warunki 

gospodarcze w najbliższych latach na to pozwolą, można spodziewać się 

nie tylko dalszej modernizacji posiadanych okrętów marynarki Artesz, 

lecz także budowy kolejnych fregat (lub FSGM/korwet w zależności od 
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metodologii klasyfikacji) klasy Moudż oraz okrętów podwodnych klasy 

Fateh. 

 

Zolfeghar 99 a wybrzeże Makran 

 

Nie bez powodu irański sztab przeprowadził Zolfeghar 99 właśnie na 

wybrzeżu Makran. Obok rewitalizacji, restrukturyzacji i modernizacji 

irańskiego przemysłu zbrojeniowego oraz sprzętu będącego  

w posiadaniu Artesz oraz IRGC, jednym z głównych projektów jest 

właśnie rozwój infrastruktury na tym obszarze. W ostatnich latach  

w Makran powstawały kolejne bazy marynarki wojennej – w Konarak 

przy Czabaharze, Dżasku i Bahlu. Najnowszym obiektem tego typu jest 

baza w Sirik, ale zdjęcia satelitarne pokazują, że powstaje 

prawdopodobnie kolejny tego typu obiekt przy miejscowości 

Hodżdan10. Ani plany modernizacji floty marynarki Artesz, ani budowy 

nowych portów (współużytkowanych przez Artesz i KSRI) koncepcyjnie 

nie są czymś nowym. Wydaje się jednak, że plany te nabrały tempa 

około 2007-9 r., gdy władze w Teheranie prawdopodobnie dokonały 

rewaluacji zagrożeń dla bezpieczeństwa Islamskiej Republiki i określenia 

działań, które mogłyby wzmocnić regionalną pozycję Iranu. Zdjęcia  

i lokalizacje ww. obiektów na mapie zostały umieszczone po sekcji 

Wnioski. 

Rozwój infrastruktury wojskowej na terenie Makran nie jest bez 

znaczenia, ponieważ każda kolejna baza podnosi zdolność Iranu do 
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projekcji siły daleko poza Cieśninę Ormuz, na obszarze Zatoki 

Omańskiej oraz Morza Arabskiego. Niemal pewnym jest to, że wraz  

z rozbudową infrastruktury Artesz powstawać będą także obiekty KSRI, 

a duża część z nich i tak jest już wykorzystywana przez nie wspólnie lub 

jest przynajmniej komplementarna. Oznacza to, że ewentualne 

działania marynarki KSRI mogą być lepiej wspomagane przez np. 

większe jednostki marynarki Artesz (np. przy zajmowaniu okrętów 

handlowych, w misjach ratunkowych, przy zwalczaniu piractwa  

i przemytu, etc.). Najprawdopodobniej wiązać się to będzie także ze 

zwiększeniem możliwości prowadzenia rozpoznania oraz walki 

elektronicznej. Cięższe warunki gospodarcze niekoniecznie jednak 

muszą spowodować spowolnienie rozwoju infrastruktury wojskowej, 

ponieważ inwestycje w budowę nowych obiektów dla wojska pobudzają 

branżę budowlaną oraz powiązane z nią branże przemysłu oraz usług,  

a towarzyszyć temu może także rozwój inwestycji cywilnych. Władze 

Iranu podjęły zresztą już decyzję o skupieniu się na inwestycjach 

infrastrukturalnych pomimo kryzysowych warunków ekonomicznych, 

ponieważ zmuszone są poprzez wydatki publiczne dążyć do pobudzania 

wzrostu gospodarczego11. Choć za główny cel obrano rozwój sektora 

energetycznego oraz metalurgicznego, to naturalnym argumentem 

przemawiającym za utrzymaniem dalszych inwestycji w infrastrukturę 

wojskową jest konieczność zabezpieczenia rozwijającego się przemysłu 

petrochemicznego oraz morskich szlaków handlowych.  
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Wnioski  

 

 Ćwiczenia Zolfeghar 99 deklaratywnie miały obejmować 

działania ofensywne i defensywne. Powinny być jednak 

postrzegane jako obronne lub kontrofensywne, zważywszy na 

stan irańskich siłach powietrznych. 

 Należy spodziewać się, że podczas przyszłorocznych podobnych 

manewrów Artesz lub KSRI zaprezentowane mogą zostać 

kolejne, nowe lub zmodyfikowane, pociski rakietowe (np. 

Solejmani lub Abu Mahdi). 

 Stopniowy rozwój infrastruktury wojskowej na wybrzeżu Makran 

może stwarzać większe zagrożenie dla m.in. marynarki wojennej 

USA, szczególnie przy wykorzystaniu mobilnych platform na 

lądzie przenoszących pociski ziemia-woda. 

 Iran będzie w przewidywalnej przyszłości posiadał większe 

zdolności w zajmowaniu statków handlowych. 

 Rozwinąwszy infrastrukturę wojskową na wybrzeżu Makran, Iran 

uzyska większą zdolność do wywierania presji na państwa 

sąsiednie, które uzależnione są od tranzytu przez Cieśninę 

Ormuz. 

 Prace i postępy poczynione w zakresie przeciwokrętowych 

pocisków balistycznych i manewrujących oraz bezzałogowców 
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wskazują na to, że Iran dąży do ilościowo-jakościowego 

asymetrycznego przeciążenia zdolności defensywnych okrętów 

marynarki USA operujących w Zatoce Perskiej i Omańskiej. 

 

Łukasz Przybyszewski – analityk ds. Azji Zachodniej  

w Ośrodku Badań Azji 
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Grafika 1. Lokalizacje baz morskich wzdłuż wybrzeża Makran 

 

Źródło: Google, opracowanie własne 

 

Zdjęcie 1. Port w Sirik, lipiec 2019 r. 
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Zdjęcie 2.  Port w Dżask, sierpień 2020 r. 

 

Źródło: Google/Maxar 

 

Zdjęcie 3. Port przy Bahl (okolice Dżask), prawdopodobnie obiekt KSRI, sierpień 2020 
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Zdjęcie 4. Port przy Hodżdan (na wsch. od Bahlu), w budowie,  

przeznaczenie obiektu nieznane, styczeń 2020 
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Zdjęcie 5. Port przy Konarak, lipiec 2020 
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KOMENTARZ NR 34/2020; DATA ZŁOŻENIA: 23.11.2020 

Decyzja o kolejnym zmniejszeniu liczby żołnierzy 
USA w Afganistanie 
 

17 listopada br. pełniący obowiązki sekretarza obrony USA Christopher 

C. Miller poinformował, że do 15 stycznia 2021 roku liczba żołnierzy  

w Afganistanie zostanie zmniejszona do poziomu 2500 z ok. 4500 

stacjonujących tam obecnie. Podobna redukcja ma mieć miejsce 

również w Iraku. Decyzja została podjęta w ramach strategii prezydenta 

Donalda Trumpa, której celem jest zakończenie tzw. wiecznych wojen 

(ang. forever wars). Nie podano informacji, które jednostki zostaną 

wycofane, chociaż według Pentagonu zapowiedziane redukcje mają nie 

mieć wpływu na zdolności stacjonujących tam wojsk. Christopher Miller 

dodał również zastrzeżenie, że możliwe będzie wycofanie się ze 

wspomnianych działań, gdyby terroryści planowali je zakłócić. Decyzja 

miała zostać podjęta w konsultacji z sojusznikami z NATO oraz rządem 

w Kabulu. 

Kolejna redukcja sił amerykańskich w Afganistanie jest częścią procesu, 

który rozpoczął się jeszcze przed podpisaniem przez USA i talibów 

umowy pokojowej w Dosze w lutym br. i którego była ona naturalną 

kontynuacją. Amerykanie zobowiązali się w niej, że do połowy lipca 

zmniejszą liczbę swoich żołnierzy do poziomu 8600, a do maja 

przyszłego roku wycofają się całkowicie. Proces ten jednak postępował 

szybciej niż w przedstawionym harmonogramie, gdyż pierwszy poziom 
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został osiągnięty miesiąc wcześniej, co wskazywało na wyjątkową 

motywację po stronie administracji USA. W listopadzie liczba żołnierzy 

zmniejszyła się do 4500, a dodatkowo zaczęły się pojawiać informacje  

o kolejnych redukcjach. W trakcie tego procesu można było 

zaobserwować znaczące różnice poglądów między wojskowymi (którzy 

chcieli uzależnić proces wycofania od sytuacji w Afganistanie)  

a prezydentem Trumpem, który wyraził chęć ściągnięcia wszystkich 

żołnierzy do USA jeszcze w tym roku. M.in. z powodu sprzeciwu wobec 

polityki prezydenta swoje stanowisko miał stracić sekretarz obrony 

Mark Esper. 

O ile pierwszy etap wycofywania był następstwem podpisania umowy,  

o tyle dalsze kroki po stronie amerykańskiej miały być uzależnione od 

przestrzegania przez talibów warunków umowy pokojowej. Po 

pierwsze, porozumienie zakładało, że rebelianci nie będą w żaden 

sposób wspierać organizacji terrorystycznych, w tym Al-Kaidy, ani 

pozwalać, aby wykorzystywały one terytorium Afganistanu do swojej 

działalności. Tymczasem według różnych źródeł jak do tej pory stosunki 

talibów z Al-Kaidą nie uległy zmianie i pozostają bardzo bliskie. Po 

drugie, zgodnie z umową rozpoczęły się rozmowy rebeliantów z rządem 

w Kabulu, aczkolwiek od września nie wyszły poza fazę wstępną  

i pozostawały w zawieszeniu. Po trzecie, do porozumienia pokojowego 

dołączone zostały dwa tajne aneksy, które najprawdopodobniej 

zakładały ograniczenie działań wojennych przez wszystkie strony 

konfliktu, w tym brak zamachów talibów w większych miastach czy 

powstrzymanie się przez nich od ataków na wojska zagraniczne. 
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Chociaż od marca nie zginął w Afganistanie żaden zagraniczny żołnierz, 

a w ciągu trzech pierwszych kwartałów większe miasta nie były 

obiektami poważniejszych ataków ze strony talibów, to liczba 

incydentów stopniowo rosła, osiągając poziomy wyższe niż przed 

podpisaniem porozumienia. W ostatnim kwartale sytuacja uległa 

dalszemu pogorszeniu wraz z ofensywami rebeliantów w południowych 

prowincjach – Helmandzie i Kandaharze – gdzie nota bene położone są 

bazy wojsk zagranicznych. Wydaje się zatem, że pomimo początkowego 

pozytywnego wpływu porozumienia na sytuację, powróciła ona do stanu 

wyjścia. Mało wiarygodnie brzmią w tym kontekście zapewnienia 

przedstawicieli Pentagonu, że wycofanie wojsk ma miejsce, ponieważ 

pozwalają na to bliżej nieokreślone przez nich warunki. Jednocześnie 

ostatnie działania talibów stawiają pod znakiem zapytania ich dobrą 

wolę i sens umowy pokojowej.  

Krytycznie wobec decyzji prezydenta Trumpa wypowiedzieli się między 

innymi sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg i Abdullah Abdullah 

– przewodniczący afgańskiej Wysokiej Rady ds. Pojednania, która jest 

instytucją odpowiedzialną za prowadzenie rozmów pokojowych. 

Wezwali oni do spowolnienia procesu wycofywania wojsk i uzależnienia 

go od sytuacji bezpieczeństwa w Afganistanie. Oprócz Amerykanów  

w tym państwie dalej stacjonuje kilka tysięcy żołnierzy z 37 państw (w 

czerwcu było ich ponad 8500), realizujących zadania w ramach misji 

Resolute Support, których obecność tam pozostaje uzależniona od 

Stanów Zjednoczonych i która bez nich jest niemożliwa. Chociaż siły 

afgańskie większość zadań wykonują już samodzielnie, także one są 
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zdane na USA – chociażby w kwestii zapewnienia wsparcia z powietrza 

oraz utrzymania floty pojazdów i statków powietrznych. Zrozumiałe jest 

zatem zaniepokojenie po stronie sojuszników, zwłaszcza w kontekście 

pogarszającej się sytuacji bezpieczeństwa, która może być śmiertelnym 

zagrożeniem dla Kabulu. Wydaje się również, że chociaż decyzja  

o redukcji wojsk miała być skonsultowana z koalicjantami, to bardziej 

prawdopodobne jest, że ewentualne konsultacje miały charakter 

informacyjny.  

Następne decyzje w kwestii amerykańskiej obecności w Afganistanie 

będą już jednak najprawdopodobniej podejmowane przez nową 

administrację. Całkowite wycofanie przed jej inauguracją byłoby 

ograniczone przede wszystkim względami logistycznymi. Wydaje się, że 

nowy prezydent Joe Biden będzie także zmierzał do zakończenia udziału 

USA w afgańskim konflikcie, biorąc pod uwagę jego stanowisko wobec 

tej kwestii za czasów prezydentury Baracka Obamy, jak i jego 

wypowiedzi w kampanii wyborczej. Można jednak podejrzewać, że 

proces wycofania ulegnie spowolnieniu i w większym stopniu 

uwzględniony zostanie głos dowódców wojskowych i przedstawicieli 

innych państw. Nie należy wykluczyć, że w takim scenariuszu podjęte 

zostaną próby przełożenia daty ostatecznego wycofania się wojska USA 

z Afganistanu, która jest obecnie przewidziana na 1 maja 2021 roku. 

Będzie to jednak uzależnione od rozmów Amerykanów z talibami, 

którzy będą podchodzić do takich inicjatyw z nieufnością.  

Przemysław Lesiński – analityk ds. Afganistanu w Ośrodku Badań Azji
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KOMENTARZ NR 35/2020; DATA ZŁOŻENIA: 20.11.2020 

Obrady Piątego Plenum XIX Komitetu Centralnego 

Komunistycznej Partii Chin. Kwestie wewnętrzne  

i implikacje międzynarodowe 

 

Znaczenie i oficjalne rezultaty  

 

W dniach 26-29 października br. w Pekinie miały miejsce obrady Piątego 

Plenum XIX Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin (KC 

KPCh). Sesje plenarne KC zwyczajowo odbywają się raz do roku (lub 

dwa razy w latach tuż przed i po zjazdach KPCh), bierze w nich udział 

kierownictwo wysokiego szczebla, a ich ogólna tematyka jest z góry 

ustalona. Zgodnie z nieformalnym kalendarzem wewnętrznym KPCh, 

Piąte Plenum skupia się na ocenie dokonań i wyznaczaniu kolejnego 

Planu Pięcioletniego, czyli dokumentu określającego średnioterminowe 

cele KPCh1. Model ten wzorowany był początkowo na sowieckich 

rozwiązaniach i skupiał się na wyznaczaniu ilościowych celów 

przemysłowych i rolniczych. Po śmierci Mao tzw. „pięciolatki” zmieniły 

stopniowo charakter – obecnie są to dokumenty ogólnikowo określające 

najważniejsze krajowe cele makroekonomiczne i społeczne2.  

Dwa najważniejsze elementy tegorocznych obrad to publikacja projektu 

czternastego Planu Pięcioletniego na lata 2021-2025 oraz 

długoterminowych celów rozwoju do roku 20353. Całokształt założeń 
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tego projektu został zarysowany w oficjalnym komunikacie 

opublikowanym tuż po zakończeniu obrad. Wyszczególniono w nim 

kilkanaście priorytetowych obszarów rozwoju, w tym m.in. innowacje, 

modernizację przemysłu, wzmacnianie rynku wewnętrznego, rozwój 

obszarów wiejskich i rolnictwa, koordynację rozwoju 

międzyregionalnego, ochronę środowiska czy poprawę bezpieczeństwa 

wewnętrznego. Jak widać, są to cele nakierowane na rozwój 

wewnętrzny Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL). Jednym z głównych 

filarów, który ma zapewnić ich osiągnięcie będzie tzw. strategia 

„podwójnego obiegu”: trzonem rozwoju ma być rynek wewnętrzny 

(„krajowy obieg”), natomiast „międzynarodowy obieg” będzie pełnić 

funkcję pomocniczą. Innymi słowy Chiny mają skupić się na budowaniu 

przewagi konkurencyjnej w większym oparciu o rynek wewnętrzny  

i dążeniu do samowystarczalności, zarówno w wymiarze gospodarczym, 

jak strategicznym. W opublikowanym po Piątym Plenum oficjalnym 

komunikacie brak jednak szczegółów odnośnie implementacji tej 

strategii. Pojawią się one prawdopodobnie na późniejszym etapie, gdyż 

opublikowany obecnie projekt w najbliższych miesiącach przejdzie 

wewnętrzną ewaluację w strukturach partyjno-rządowych, a końcowa 

wersja zostanie zatwierdzona na wiosnę 2021 r. po kolejnych obradach 

Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych (OZPL). 

Można liczyć się więc z pewnymi korektami, natomiast ogólny ton 

wyznaczony nowej „pięciolatce” przez kierownictwo KPCh zasadniczo 

nie powinien ulec zmianie.  
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Kwestie wewnętrzne  

 

Treść opublikowanych ustaleń wskazuje na postępujący zwrot do 

wewnątrz. Ma to związek zarówno ze strukturalnymi problemami ChRL, 

jak i ze zmieniającym się na niekorzyść Pekinu środowiskiem 

międzynarodowym. Tegoroczna sesja plenarna KC KPCh odbyła się  

w wyjątkowo kryzysowych okolicznościach: spowalniająca gospodarka, 

pandemia COVID-19 oraz nieustannie pogarszające się relacje  

z Waszyngtonem i jego państwami sojuszniczymi sprawiają, że chińskie 

przewodnictwo musi podejmować decyzje pod dużą presją. 

Wewnętrzny model rozwoju Chin również powoli wypala się, a rząd  

w Pekinie szuka nowych motorów wzrostu. Można je znaleźć  

w projekcie nowego Planu Pięcioletniego. Chodzi m.in. o postawienie na 

innowacje i całościową modernizację przemysłu, rolnictwa oraz armii. 

Dążenie do „technologicznej niezależności i samowystarczalności” 

(科技自立自强, keji ziliziqiang) – fraza wcześniej sporadycznie 

pojawiająca się w oficjalnym przekazie – teraz wydaje się urastać do 

rangi słowa klucza4. Dążenie do prymatu technologicznego przez 

innowacje jest echem wcześniejszych projektów KPCh, jak np. Made in 

China 2025, których promocja ostatnimi czasy osłabła, ale ich realizacja 

jest dalej wdrażana. Chociaż najnowsza „pięciolatka” nie wymienia  

z nazwy najbardziej kluczowych technologii, z wcześniejszych 

dokumentów można wnioskować, że chodzi o półprzewodniki, sztuczną 

inteligencję, big data czy szeroko pojętą branżę telekomunikacyjną5.  
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W ostatnich latach rząd w Pekinie uzmysłowił sobie skalę własnej 

zależności od komponentów produkowanych przez amerykańskie, 

europejskie, japońskie czy południowokoreańskie firmy. Tym samym 

dążenie do technologicznej samowystarczalności zyskuje również 

wymiar strategiczny. Nacisk na te kwestie nie jest nowością w ChRL – 

tematyka ta jest poruszana od lat, ale obecnie wybrzmiewa 

zdecydowanie mocniej. 

Nowy Plan Pięcioletni wskazuje również na najbardziej palące problemy 

Chin, jak np. rosnące nierówności majątkowe oraz rozwojowe między 

obszarami wiejskimi i miejskimi czy niedostatecznie rozwinięte 

mechanizmy zarządzania oraz opieki społecznej. Jednocześnie widać, że 

chińskie przywództwo w dalszym ciągu zmierza w kierunku rozwoju 

nakierowanego bardziej na jakość, a nie ilość. Projekt nowej 

„pięciolatki” nie określa celów wzrostu PKB zarówno na najbliższe pięć 

lat, jak i w perspektywie do 2035 r. Z jednej strony podkreśla się 

mierzalne osiągnięcia planu z lat 2016-2020, jak np. to, że w tym 

przedziale czasowym chińskim władzom udało się wyciągnąć z biedy 

55,75 mln ludzi oraz stworzyć 60 mln nowych miejsc pracy w obszarach 

miejskich6. Zadeklarowano również, że do końca br. 1,3 mld obywateli 

ChRL zostanie objętych podstawowym ubezpieczeniem zdrowotnym,  

a miliard otrzyma emerytury7. Z drugiej strony w komunikacie nie 

wspomniano np. o danych, które sam premier Li Keqiang przytoczył na 

wiosnę br. i z których wynika, że w 70 tys. chińskich gospodarstw 

domowych ponad 600 mln osób (czyli ok. 43% populacji)  

w dalszym ciągu żyje za ok. 140 dolarów miesięcznie8. Z tej perspektywy 
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widać, że chociaż postępy w walce z absolutnym ubóstwem w ChRL są 

faktem, w dalszym ciągu znaczna część chińskiego społeczeństwa żyje 

w biedzie. Podobnie z tworzeniem nowych miejsc pracy: chociaż 

oficjalne liczby z komunikatu brzmią imponująco, nie uwzględniają one 

wzrostu bezrobocia, m.in. po pierwszej fali pandemii COVID-19.  

Warto również zwrócić uwagę, że większość „pięciolatek” z ostatnich 

dekad nie wykraczała poza określone ramy czasowe (np. te z 2005, 2010 

czy 2015 r.9), chociaż nie było to też regułą (plan z 1995 r. wskazywał na 

cele do 2010 r.10). Dla niektórych sygnał o rozszerzeniu ram czasowych 

najnowszego planu do roku 2035 wskazuje na potencjalny horyzont 

czasowy rządów Xi Jinpinga, który w 2018 r. zniósł limit kadencyjności 

na stanowisku przewodniczącego kraju11. Nie wiadomo, czy okaże się to 

prawdą, ale wskazuje to niemniej na niesłabnące ambicje obecnego 

przywódcy ChRL.  

 

Implikacje międzynarodowe   

 

Ogólny wydźwięk oficjalnego komunikatu z Piątego Plenum można 

pośrednio odczytać jako chińską diagnozę długoterminowych zmian  

w przestrzeni międzynarodowej12. Jest ona w dużej mierze 

pesymistyczna – zakłada, że mamy obecnie do czynienia ze „zmianami 

niespotykanymi od stulecia”, a ład międzynarodowy jest coraz bardziej 

chaotyczny13. Jednocześnie rząd w Pekinie nakreśla wizję, w której 

trudne warunki stanowią „okno możliwości” i dodatkowy impuls do 
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rozwoju dla ChRL. Ta strategia retoryczna KPCh znana jest jako 

„obracanie żałoby w powód do świętowania” (丧事当喜事办, sangshi 

dang xishi ban)14. Jest ona używana w momentach kryzysowych, żeby 

odwrócić uwagę od powagi sytuacji oraz potencjalnej krytyki. Tak np. 

spowalniająca gospodarka staje się „okazją do skupienia się na 

jakościowym wzroście”, a pogarszający się wizerunek Chin na świecie to 

„okazja do promocji rządów KPCh”15. 

Jeśli chodzi o gospodarczy wymiar współpracy ChRL ze światem 

zewnętrznym, nic nie wskazuje, aby długo wyczekiwane przez 

zachodnie państwa otwarcie chińskiego rynku miało mieć miejsce  

w najbliższym czasie. W komunikacie z Piątego Plenum brakuje również 

tematów takich jak reforma wielkich przedsiębiorstw państwowych  

i własności gruntów oraz walka z zadłużeniem czy problemami 

demograficznymi16. Również flagowy projekt międzynarodowy Xi 

Jinpinga, czyli Inicjatywa Pasa i Szlaku, został niemalże pominięty  

w oficjalnym przekazie tegorocznej sesji plenarnej KC. Wspomniano  

o nim jedynie dwa razy: w opisie osiągnięć poprzedniej „pięciolatki” oraz 

we fragmencie przedstawiającym planowane otwarcie na świat 

zewnętrzny i tzw. współpracę o charakterze win-win  

w nadchodzących latach17. Może wskazywać to, że Inicjatywa Pasa  

i Szlaku zejdzie na drugi plan w chińskiej polityce w najbliższych latach 

ze względu na zarówno wewnętrzne ograniczenia chińskiej gospodarki, 

jak i niesprzyjającą sytuację międzynarodową (również  

w kontekście pandemii)18. Niewykluczony jest również sektorowy 

rozwój tego projektu, np. z naciskiem na tzw. „Zdrowotny Jedwabny 
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Szlak”, czyli promocję chińskich rozwiązań w walce z COVID-19 (np. pod 

postacią sprzedaży chińskich szczepionek).  

Reasumując, zauważalna jest postępująca wsobność chińskiej polityki  

w obliczu piętrzących się wyzwań wewnętrznych i zewnętrznych. 

Całokształt planów krótko- i średnioterminowych wskazuje również, że 

chińscy przywódcy nie spodziewają się, aby obecne problemy miały 

szybko zniknąć. Widoczne są rosnące ambicje mocarstwowe podparte 

pesymistycznym oglądem sytuacji międzynarodowej. Jednocześnie 

nadmierne asertywny ton może ukrywać niepewność chińskich władz co 

do słuszności podejmowanych obecnie kroków.  

 

Alicja Bachulska – analityczka ds. polityki Chin w Ośrodku Badań Azji  
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Iranian Zolfeghar-99 exercises and defence of the Makran coast 

Łukasz Przybyszewski 

  

On September 10-12, the combined armed forces of the Iranian army 

(Artesh) undertook the Zolfeghar-99 manoeuvres. The exercises were 

conducted on the Makran coast, a semi-arid area stretching from the 

Strait of Hormuz to the Chabahar port near the border with Pakistan. It 

should be added that new military infrastructure is being developed 

along the Makran coast to give Iran the ability to project power far 

beyond the Strait of Hormuz – in the Gulf of Oman and the Arabian Sea. 

The resulting threat to Tehran's rivals and enemies is real, given the 

directions of development of cruise missiles, especially anti-ship 

variants. 

However, no new equipment was presented during the manoeuvres, 

except for the Simorgh UAV, the Fateh submarine and the new 
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generation of Nasr anti-ship missiles. It seems likely that new 

generations of ballistic and cruise missiles (Soleimani and Abu Mahdi) 

will be demonstrated during manoeuvres in 2021 or 2022.  

Harsher economic conditions do not necessarily slow down the 

development of military infrastructure in IRI, as investments in new 

facilities for the military stimulate the construction industry and related 

branches and services and may also be accompanied by the 

development of civil projects. In recent years, new naval bases have 

been built in Makran – in Konarak near Chabahar, Jask and Bahl. The 

newest facility of this type is the base in Sirik, but satellite photos show 

that there is probably another facility of this type being constructed in 

the vicinity of Hojdan. The development of military infrastructure on the 

Makran coast is expected to lead to a situation where the defence of, for 

instance, the US Navy could potentially be overburdened by 

quantitative and qualitative asymmetric strikes by Iranian anti-ship 

cruise missiles. 

 

Another withdrawal of US soldiers from Afghanistan announced 

Przemysław Lesiński 

 

On November 17, the acting US Secretary of Defence Christopher C. 

Miller announced that by mid-January Pentagon would withdraw 2,000 

troops from Afghanistan (out of approximately 4,500 which are 
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stationed there now). The acting secretary did not share any details but 

assured that the move would not affect the US military capabilities in 

Afghanistan. The decision is part of president Donald Trump’s broader 

strategy of ending the “forever wars”. Christopher Miller also warned 

that in case the terrorist networks disrupt the withdrawal process, such 

decisions could be easily reversed. 

The withdrawal is part of a process that has begun even before the 

peace deal between the US and the Taliban was signed in Doha in 

February. One of the key points of the document is that the US would 

pull back its troops from Afghanistan in two phases – the first one was to 

be completed until mid-July this year through a reduction of their 

number to 8,600, and the second one was to be concluded before May 

1, 2021 by bringing it to zero. During the whole process, serious 

differences emerged between president Trump and US senior military 

commanders, as the latter wanted to tie the number of troops to the 

security situation in Afghanistan while the former wished to bring 

American soldiers home by Christmas. 

The first phase of withdrawal was already completed ahead of the 

schedule and the second one has already started. Yet, according to the 

agreement from Doha, it should have depended on the Taliban’s 

fulfilment of their part of the peace deal. Firstly, the agreement stated 

that the Taliban would not support terrorist organisations and would not 

allow them to use the Afghan territory to threaten the US and its allies. 

In spite of these obligations, different sources claim that Taliban-Al-
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Qaeda’s relations have not changed at all and remain very close. 

Secondly, although the Taliban have started official intra-Afghan peace 

talks as promised, negotiations reached a stalemate right at the 

beginning of September and have been in a deadlock since then. Thirdly, 

the peace agreement also included some unpublished parts, which most 

probably covered some sort of arrangements regarding levels of violence 

in Afghanistan. In the first three quarters of the year, some few positive 

signs of this were indeed noticed: almost no major attacks by the Taliban 

took place in the main cities and no foreign soldiers were killed since 

March. However, the overall levels of violence have steadily grown and 

the current security situation may be even worse than before the signing 

of the peace agreement. In light of these facts, there are some 

considerable doubts about senior Pentagon officials’ statements that 

troops withdrawal is based on conditions on the ground. Simultaneously, 

the events of the last few months are also calling into question the 

Taliban’s good will with regards to the peace agreement as well as the 

meaningfulness of the document itself. 

The decision regarding the US troops’ withdrawal has been criticised by 

the Secretary General of NATO Jens Stoltenberg and Chairman of the 

Afghan High Council for National Reconciliation Abdullah Abdullah, 

among others. Both of them called for a more responsible withdrawal 

and a slowdown of the process. It is worth mentioning that apart from 

the US soldiers, a few thousand foreign troops from other NATO 

countries are stationed in Afghanistan as well, and their presence is 

largely dependent on the US military. The Afghan security forces are 
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mostly conducting operations independently but they still need crucial 

assistance in some areas. Therefore, one can understand the US allies’ 

concerns regarding president Trump’s decision, as it may cause grave 

consequences for the Kabul government and could create a serious 

challenge for other NATO members.  

Next decisions regarding the withdrawal will be made by the new US 

president because speeding up the process at this point would be 

difficult due to logistical constrains. Based on his statements so far, Joe 

Biden will probably uphold the current goal of finally ending the US 

military presence in Afghanistan but he will try to slow the process down 

and make it conditional on to the security situation. However, these 

steps will need to be consulted with the Taliban who will not welcome 

such initiatives warmly.  

 

China’s Fifth Plenum: domestic issues and international implications 

Alicja Bachulska 

  

The Fifth Plenum of the 19th Central Committee of the Communist 

Party of China was held in Beijing from 26 to 29 October 2020. One of 

its main outcomes was the publication of the draft proposal of the 

new, 14th Five-Year Plan (2021-2025) for National Economic and 

Social Development and the Long-Range Objectives Through the 

Year 2035. The pursuit of greater economic and technological 
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independence (through the so-called “double circulation” strategy) 

came to the forefront of this year’s plenary session, together with 

topics such as innovations, industrial and military modernisation, 

growing urban-rural divide and the resulting socio-economic 

problems, just to name a few. The list of key issues discussed during 

the meeting suggests that China’s future policy will be increasingly 

inward-looking.  

As far as the international environment is concerned, the Central 

Committee’s message focused on sidelining the problem of China’s 

rapidly deteriorating global image and presenting it as a “window of 

opportunity”. In other words, the government in Beijing wants to 

uphold the belief that the unfavourable global situation may serve as 

an additional impulse for growth despite mounting challenges, such 

as the ongoing strategic rivalry with the US or Brussels' increasingly 

assertive policy towards Beijing.  

The overall message of the official communiqué summarising the 

Fifth Plenum seems clear: despite the lack of direct references to the 

tensions with the US in the document, China will tackle them 

indirectly by focusing on domestic development in order to limit the 

negative effects of the intensifying competition with Washington, 

both in the economic and strategic dimensions. However, the 

multidimensionality of the challenges facing the Chinese rulers may 

partially prevent or at least slow down the implementation of these 

ambitious plans. 



•	 Decyzja	o	kolejnym	zmniejszeniu	liczby	żołnierzy	USA		
w	Afganistanie

•	 Irańskie	manewry	Zolfeghar	99	i	obrona	wybrzeża	Makran	
•	 Obrady	Piątego	Plenum	XIX	KC	Komunistycznej	Partii	Chin		

Kwestie	wewnętrzne	i	implikacje	międzynarodowe

W numerze poruszamy następujące tematy:

•	 Decyzja	o	kolejnej	redukcji	 liczby	żołnierzy	USA	w	Afganistanie	
budzi	zaniepokojenie	po	stronie	sojuszników,	zwłaszcza	w	kon-
tekście	 pogarszającej	 się	 sytuacji	 bezpieczeństwa	w	tym	 kraju	
i	niewywiązywania	się	talibów	z	porozumienia	pokojowego.

•	 Stopniowy	rozwój	infrastruktury	wojskowej	Iranu	na	wybrzeżu	
Makran	może	stwarzać	większe	zagrożenie	m.in.	dla	marynarki	
wojennej	USA.

•	 Iran	 będzie	 w	bliższej	 przyszłości	 posiadał	 większe	 zdolności	
w	zajmowaniu	statków	handlowych.

•	 W	Chinach	zakończyło	się	Piąte	Plenum	KC	KPCh.	Pomimo	bra-
ku	bezpośrednich	odniesień	do	konfliktu	z	USA	w	dokumencie	
podsumowującym	 to	wydarzenie,	wydaje	 się,	 że	w	najbliższej	
przyszłości	Chiny	skupią	się	na	rozwoju	wewnętrznym,	m.in.	aby	
ograniczyć	negatywne	efekty	zaostrzającej	się	rywalizacji	z	Wa-
szyngtonem.


