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Podsumowanie 
 

Częściowe zniesienie sankcji w styczniu 2016 r. zaowocowało większymi przychodami  

z eksportu ropy do budżetu Islamskiej Republiki Iranu (odtąd: IRI). Dzięki temu budżet 

na 2017/18 r. przewiduje znacznie większe wydatki na cel obronności i bezpieczeństwa 

niż w latach ubiegłych (z ok. 12 na ok. 16 mld dolarów). Wydatki te mają również na celu 

realizację szóstego planu rozwoju kraju. Według tego planu ma dojść do fundamentalnej 

modernizacji uzbrojenia armii regularnej (Artesz) i dalszego rozwoju armii rewolucyjnej 

(Korpus Gwardii Islamskiej Rewolucji – IRGC). Poza tym ogólnym celem w budżecie na 

2017/18 rok widoczny jest utrzymujący się poziom wydatków na program kosmiczny. 

Koszt programu rakietowego jest nieznany, ale wzrost środków przeznaczonych na ten 

cel jest pewny. Choć budżet nie wskazuje zwiększenia wydatków na rozwój 

telekomunikacji, szósty plan rozwoju kraju zakłada gwałtowny postęp w tej branży. 

Łączy się to z faktem, że IRI jest szczególnie zainteresowana zwiększaniem swych 

zdolności w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Władze w Teheranie planują także 

rozszerzenie swych możliwości walki elektronicznej oraz produkcji nowocześniejszych 

niż dotychczas bezzałogowych systemów powietrznych.  

 

Nowym aspektem dotyczącym modernizacji sił zbrojnych IRI jest planowany rozwój 

zdolności ofensywnych. Ze względu na rywalizację Iranu z pozostałymi siłami 

regionalnymi (Arabią Saudyjską, Egiptem, Izraelem, Turcją), plan ten stanowi 

odzwierciedlenie ambicji władz w Teheranie. Jeżeli rozwijanie tego typu zdolności nie 

zostałoby spowolnione, Iran może w odpowiedniej sytuacji zakwestionować układ sił  

w regionie. Widać przy tym, że Iran obecnie obawia się przede wszystkim destabilizacji 

wewnętrznej na gruncie społecznym i gospodarczym. 

 

Głównym zagrożeniem dla modernizacji Artesz i IRGC jest obniżenie przychodów 

budżetowych z eksportu ropy. Gospodarka IRI jest wysoce podatna na zmiany ceny tego 

surowca. Przychody z eksportu ropy stanowią bowiem połowę przychodów do budżetu. 

Sytuacja ta może ulec zmianie, jeśli Iran maksymalnie zwiększy wydobycie ropy  

i jednocześnie będzie rozwijał wydobycie gazu z pola South Pars. Istnieje wówczas 

szansa na równoważenie skutków obniżki ceny jednego surowca poprzez zwiększenie 

eksportu drugiego. 

 

Jednak istotne komplikacje spowodowałoby rozważane w USA wpisanie IRGC na listę 

organizacji terrorystycznych. Ewentualne umieszczenie IRGC na tej liście nie 

wpłynęłoby destrukcyjnie na gospodarkę Iranu. Pokazałoby ono jednak brak znaczącego 

zbliżenia z UE i USA, a to dałoby przeciwnikom prezydenta Rouhaniego pretekst do 

zahamowania reform gospodarczych. W takim scenariuszu Artesz, która rywalizuje  

z IRGC, uzyskałaby większy wpływ na elity władzy w IRI. Wówczas IRGC przyspieszyłby 

wzrost udziału firm prywatnych w dostarczaniu rozwiązań dla bezpieczeństwa oraz 

wdrażanie doświadczeń wyniesionych ze współpracy z Rosją w Syrii i Iraku. 
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1. Budżet IRI a sytuacja gospodarcza 
 

Kluczowym źródłem przychodów do budżetu IRI obok podatków są przychody z ropy 

naftowej i produktów ropopochodnych. Oznacza to, że bezpieczeństwo gospodarcze 

Iranu jest w wysokim stopniu uzależnione od poziomu wydobycia i cen ropy. Na 

przykład zablokowanie irańskiej floty tankowców (od 2010 r.) i wykluczenie IRI  

z systemu transakcji bankowych SWIFT doprowadziło do paraliżu gospodarczego  

i skutecznego wstrzymania irańskiego programu nuklearnego. Od czasu zniesienia 

części sankcji w styczniu 2016 r. ogólna sytuacja gospodarcza Iranu poprawia się, choć 

wciąż w oparciu o ropę i produkty ropopochodne. Przychody z ich eksportu są  

w obecnym budżecie większe o 12,5 mld dolarów, co oznacza wzrost o 57 proc.  

w stosunku do roku ubiegłego (2016/17; rok kalendarzowy i rozliczeniowy w Iranie 

rozpoczyna się w marcu). Przychody z podatków zaś są w budżecie większe o niecałe  

2,6 mld dolarów, czyli o 8 proc. w stosunku do roku ubiegłego (2016/17). Łącznie 

przychody do budżetu IRI na 2017/18 r. z eksportu ropy i produktów ropopochodnych 

oraz z podatków mają być niemal równe: 34,4 mld dolarów (10,24 proc. zasobów 

budżetowych) w stosunku do 34,9 mld dolarów1.  

 

Od czasu zniesienia części sankcji Iran dąży do zwiększenia wydobycia ropy. Choć 

państwa członkowskie OPEC w czerwcu br. zadecydowały o utrzymania redukcji 

wydobycia o 1,8 mln baryłek dziennie do marca 2018 r., Iranowi udało się utrzymać 

wyłączenie z tego zobowiązania. W ten sposób począwszy od stycznia 2017 r. Iran ma 

zasadniczo całkowitą swobodę w kształtowaniu poziomu swojego wydobycia.  

W pierwszym kwartale br. Iran zwiększył dzienne wydobycie ropy do najwyższego 

poziomu od 1977 r. Zwiększanie wydobycia stoi w sprzeczności z deklaracjami władz  

w Teheranie o redukowaniu uzależnienia od eksportu ropy i produktów 

ropopochodnych. Wprowadzone rozwiązania legislacyjnie przysłużyły się 

najprawdopodobniej jedynie uszczelnieniu systemu podatkowego i związanej z nim 

administracji. Iran wciąż dąży do maksymalnego wykorzystania przychodów z ropy na 

cele rozwoju i modernizacji gospodarki, ponieważ są one kluczowe dla trwania 

panującego w IRI modelu i układu władzy wypracowanego po rewolucji w 1979 r. 

(irańskie elity funkcjonują bowiem w oparciu o kapitalizm państwowy oraz długotrwałe 

nastawienie na eksport, protekcjonizm i izolacjonizm).  

 

Modernizacja gospodarki ma wspomóc Iran w redukcji deficytu operacyjnego budżetu. 

Deficyt ten ma w 2017/2018 r. wynieść ok. 23,8 mld dolarów (14 proc. wydatków 

budżetowych). Dywersyfikację źródła przychodów ma zapewnić rozwój zdolności 

rafinacyjnych oraz eksploatacja pola gazowego, które IRI dzieli z Katarem. IRI będzie też 

dążyć do wzrostu przetwórstwa i obróbki surowców, które zredukują ich 

niskowartościowy eksport. Pomimo doświadczeń Iranu wyniesionych z odczuwania 

skutków tzw. „choroby holenderskiej gospodarki” (uzależnienie od eksploatacji 

surowców naturalnych powodujące regres innych działów gospodarki), władze  
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w Teheranie mają bardzo ograniczone możliwości dywersyfikacji źródeł przychodów.  

W długim terminie najskuteczniejsza byłaby rozleglejsza prywatyzacja sektora 

państwowego i para–państwowego oraz minimalizacja wagi eksportu surowej ropy dla 

gospodarki IRI. Redukcja wpływu tego eksportu mogłaby się odbyć poprzez rozwój 

przemysłu chemicznego, który pobudziłby branżę budowlaną. Rozwój tej branży 

pozwoliłby też na przetwarzanie ropy i produktów ropopochodnych w bardziej 

zaawansowane i wartościowe wytwory. Realizacja takich projektów jest jednak czaso-  

i kapitałochłonna. Sankcje dodatkowo spowolniły i utrudniły samodzielną realizację 

tych projektów przez władze w Teheranie. Inwestycje zagraniczne w Iranie mogłyby 

poprawić sytuację, ale napływają one w sposób powolny i ostrożny. Z powodu protekcji  

i lobbingu irańskich elit władze w Teheranie są zmuszone do cesji aktywów 

kapitałowych i majątkowych na rzecz prywatnych inwestorów krajowych. Prywatyzacja 

odbywa się jednak w sposób powolny i wybiórczy. Nie sprzyja to konkurencyjności, 

która powinna wynikać z reformy struktury irańskiej gospodarki. Na złą kondycję 

gospodarczą (a zatem także i deficyt operacyjny budżetu IRI) składają się też inne 

negatywne zjawiska ekonomiczne, tj.: wysoki poziom inflacji, bezrobocia i subsydiów; 

spadek wartości riala w stosunku do dolara; korupcja; stagnacja projektów 

rozwojowych oraz brak inwestycji na skutek dotychczasowych sankcji 

międzynarodowych oraz niedostatecznie rozwinięty sektor prywatny; nieszczelny 

system podatkowy; duży udział przedsiębiorstw państwowych w gospodarce IRI przy 

wysoce zlokalizowanej prywatyzacji (b. niewielki udział inwestorów zagranicznych),  

a także opartej przede wszystkim na ropie i gazie konsumpcji energii w Iranie. 

 

Prezydent IRI Hassan Rouhani podpisał w dniu 16 lipca br. rozporządzenie  

o rozpoczęciu wykonania Szóstego Pięcioletniego Planu Rozwoju Kraju2. Szósty plan 

rozwoju zakłada średni roczny przyrost PKB na poziomie 8 proc., a eksportu towarów  

i usług (innych niż ropa i gaz) na poziomie 21,7 proc. Oznacza to, że władze w Teheranie 

spodziewają się wzrostu wpływów budżetowych z podatków. Prognozowana przez 

ustawę o szóstym planie rozwoju średnia roczna inflacja ma wynieść 8,8 proc, a poziom 

bezrobocia ma wynieść 10,2 proc. Średni wzrost zasobów budżetowych w planie 

rozwoju ma wynieść 17,1 proc. W przychodach do budżetu źródło podatkowe ma mieć 

większą dynamikę wzrostu aniżeli pozostałe (tzn. ropa i gaz). Największa dynamika 

inwestycji jest prognozowana w dziedzinie telekomunikacji oraz ropy. Jednak inne 

wskaźniki (poziom średniego rocznego wzrostu wartości dodanej, zatrudnienia, 

inwestycji oraz łącznej produktywności czynników produkcji) sugerują, że to 

telekomunikacja będzie się rozwijała najsilniej. Rozwój tej branży pozwoli IRI na 

podwyższenie udziału i znaczenia sektora kooperatywnego i prywatnego, które będą 

dostarczać usługi i produkty z obszaru bezpieczeństwa. Branża ta będzie 

najprawdopodobniej jedną z najbardziej chłonnych na zasoby ludzkie przechodzące  

z IRGC do sektora prywatnego. 
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2. Budżet i Szósty Plan Rozwoju Kraju w kontekście bezpieczeństwa IRI 
 

Główne zagrożenia dla bezpieczeństwa IRI w najbliższych latach będą miały charakter 

wewnętrzny (cyberprzestępstwa, terroryzm). Zagrożenie zewnętrzne dla IRI wciąż 

będzie płynęło ze strony Izraela, Arabii Saudyjskiej oraz lotnictwa i marynarki 

brytyjskiej i amerykańskiej w Zatoce Perskiej. Szybkie sprostanie tym wyzwaniom jest 

dla IRI niemożliwe. Z perspektywy krótkoterminowej, tj. budżetu rocznego, 

priorytetowa dla Iranu jest zatem ochrona i kontrola granic, rozwój zdolności obrony 

elektronicznej i powietrznej oraz zwiadowczych w oparciu o systemy bezzałogowe. 

Porównanie budżetu 2017/18 z szóstym planem rozwoju IRI odzwierciedla te kierunki, 

ale dalsze efekty reform gospodarczych rządów prezydenta Rouhaniego są niepewne. 

Jeśli sytuacja gospodarcza Iranu się nie poprawi lub pogorszy, władze w Teheranie 

przyspieszą adaptację rosyjskiej doktryny wojskowej (oraz elementów strategii  

i taktyki) do swoich potrzeb, tj. położą nacisk na wysoką mobilność i interoperacyjność. 

Wspólne działania oraz ich koordynacja podczas walk w Syrii i Iraku zwiększyły 

możliwości czerpania wiedzy przez irańskich wojskowych od ich rosyjskich 

odpowiedników3. 

 

Do kompetencji przynależnych władzom IRI w dziedzinie telekomunikacji jest m.in. 

program kosmiczny. Szósty plan rozwoju przewiduje zaangażowanie państwa  

i udostępnienie środków na rozwój programu kosmicznego (powiązanego z wojskowym 

programem rakietowym IRI), co najprawdopodobniej ma mieć na celu wyniesienie 

nowych satelitów na orbitę okołoziemską (świadczy o tym test nośnika Simorgh w dniu 

27 lipca br.)4. Założenie to znajduje odzwierciedlenie w budżecie na 2017/18 rok, 

ponieważ irański parlament zatwierdził niemal identyczne środki w porównaniu do 

roku ubiegłego środki dla Centrum Badań Kosmicznych IRI (39 mln dolarów), 

Laboratorium Aeronautyki (8 mln 815 tys. dolarów), Organizacji Kosmicznej Iranu  

(4 mln 435 tys. dolarów), a także dla Narodowego Centrum Kosmicznego (ok. 160 tys. 

dolarów – jest to najprawdopodobniej jedynie jawna część kosztów). Narodowe 

Centrum Cyberprzestrzeni Państwa otrzymało 27 proc. więcej środków w porównaniu  

z rokiem ubiegłym (1,4 mln dolarów na 2017/18). Jednak środki przeznaczone dla 

Ministerstwa Telekomunikacji i Technologii Informacyjnych na rok 2017/18 zostały 

pomniejszone o ok. 16 proc. (nastąpiła znacząca redukcja środków dla Poczty IRI oraz 

Spółki Infrastruktury Telekomunikacyjnej). 

 

Plan rozwoju zakłada też dążenie państwa do uzyskania samodzielności przemysłu 

obronnego, w tym przy udziale podmiotów prywatnych5. Proces zwiększania roli 

podmiotów niepaństwowych już trwa, czego przykładem mogą być m.in. analizy 

przemysłowe wykonane na potrzeby marynarki wojennej IRGC przez firmy prywatne6. 

W związku z tym określono w planie kwotę wydatków budżetowych na obronę na 

poziomie 5 proc. zasobów budżetu i specjalnych przychodów budżetowych. Rozwój 

zdolności obronnych ma na celu wzmocnienie mocarstwowej pozycji IRI w regionie. Za 
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koniecznością szybkiej modernizacji przemysłu zbrojeniowego przemawia również 

oświadczenie rzecznika Parlamentarnej Komisji Bezpieczeństwa Narodowego i Polityki 

Zagranicznej IRI w którym wskazał, że nowy minister obrony narodowej musi skupić się 

na rozwoju tej branży7. Ogólna ocena planowanych działań wskazuje na szybkie 

starzenie się uzbrojenia IRI. Tłumaczy to przekrój i skalę planowanej modernizacji, 

którą ustawa określa jako fundamentalną. Jednak tylko przy dwóch dziedzinach figuruje 

w opisie planu termin „unowocześnienie” – względem systemów telekomunikacji  

i bezzałogowych systemów powietrznych. Iran posiada doświadczenie związane z walką 

elektroniczną i zagrożeniami pochodzącymi z przestrzeni wirtualnej (np. wirus Stuxnet, 

który spowolnił program jądrowy IRI) oraz powietrznej (przechwycenia i strącenia 

obcych statków bezzałogowych). Władze IRI będą prawdopodobnie szczególnie 

zainteresowane rozwojem technologicznym i produkcyjnym w tych dziedzinach. W tym 

kontekście prognozowana dynamika rozwoju branży telekomunikacyjnej stwarza 

wyzwania dla bezpieczeństwa IRI w obszarze cywilnym i wojskowym.  

 

Wyzwaniami dla bezpieczeństwa IRI wymienionymi w szóstym planie rozwoju są też: 

przemyt, ochrona i kontrola granic oraz wzmocnienie roli dyplomacji granicznej. Do 

istotnych zagrożeń zidentyfikowanych w szóstym planie rozwoju należy także 

terroryzm (zagrożenie ekstremizmem sunnickim i separatyzmem). Ustawa o szóstym 

planie rozwoju zakłada zwiększenie proporcji funkcjonariuszy policji do liczby 

mieszkańców na poziomie pięciu do tysiąca, co ma w wymierny sposób poprawić 

bezpieczeństwo wewnętrzne. Rola organizacji paramilitarnych (Basidż) ma być 

rozwijana zgodnie z dotychczasowym planem, tj. zwiększaniem liczebności oraz 

kontynuowaniem cyklicznych szkoleń i manewrów. Władza wykonawcza ma również 

możliwość wykorzystania minimalnie 10 proc. przyznanych środków na rozwój 

infrastrukturalny obszarów wiejskich przy pomocy Basidżów. 

 

Jawne wydatki IRI na cel obronności i bezpieczeństwa na 2017/18 r. będą wynosić ok. 

15 mld 842 mln dolarów. Z kwoty tej 12 mld 403 mln dolarów przeznaczono na część 

obronną, 3 mld 394 mln dolarów na służby porządkowe, a 45 mln na badania i rozwój. 

W porównaniu z budżetem IRI roku ubiegłego (2016/17), wydatki na cele obrony  

i bezpieczeństwa wzrosły o 29,7 proc. Łącznie wydatki na cel obronności  

i bezpieczeństwa w obecnym budżecie stanowić mają 4,7 proc. wydatków budżetowych. 

Jednak Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) prognozuje wzrost PKB IRI na 

poziomie 3,3 proc. Władze IRI mogą zatem prawdopodobnie mieć trudności  

w zwiększeniu wydatków na cel obronności i bezpieczeństwa. Sytuacja może ulec 

zmianie, jeśli sprawdzi się prognoza MFW o wzroście PKB IRI do 4,3 proc. w 2018 r. 

Wynika z tego, że MFW zakłada ustabilizowanie się cen ropy na poziomie zbliżonym do 

obecnego, tj. ok. 50 dolarów za baryłkę.  

 

Jeśli nie zwiększy się wydobycie ropy lub gazu, branża zbrojeniowa może napotkać 

trudności w rozwoju swej zdolności i jakości produkcyjnej. Branża zbrojeniowa w Iranie 
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jest bowiem silnie zależna od przychodów do budżetu z eksportu ropy, ponieważ 

właścicielem Organizacji Przemysłu Obronnego IRI jest Ministerstwo Obrony IRI. 

Perspektywa ewentualnego nałożenia sankcji najprawdopodobniej będzie skutkować 

zwiększeniem budżetu IRI na cel obronności i bezpieczeństwa. W irańskich mediach 

pojawiają się wiadomości, że w obecnym budżecie przeznaczono dwie kwoty –  

w wysokości ok. 306 mln dolarów każda – na rozwój programu rakietowego oraz na 

działania jednostek specjalnych IRGC „Ghods”. Informacje te są jednak 

nieweryfikowalne. Doniesienia te należy poczytać za element retoryki, ponieważ zostały 

one przedstawione przy okazji uchwalenia irańskich sankcji przeciw USA. Znaczna część 

kosztów programu rakietowego może znajdować się w niejawnej część budżetu. 

 

Nowy minister obrony gen. bryg. Amir Hatami będzie w najbliższych latach realizował 

plan, który został przedstawiony wraz z jego kandydaturą. Założenia tego planu 

przewidują wzrastającą rolę ogółu sił zbrojnych i przemysłu zbrojeniowego dla 

gospodarki IRI, a co za tym idzie – również i elit związanych z IRGC i Artesz. Dokument 

ten jest przekrojową oceną stanu sił zbrojnych IRI i wyzwań, które przed nimi stoją. 

Najistotniejsze są jednak jego części dotyczące planowanych działań i modernizacji. 

Zgodnie z zaleceniem Parlamentarnej Komisji Bezpieczeństwa Narodowego i Polityki 

Zagranicznej IRI dotyczącym rewitalizacji przemysłu zbrojeniowego, plan 

przedstawiony przez Amira Hatamiego zakłada m.in.: 1) stworzenie podmiotu 

gospodarczego konsolidującego eksport uzbrojenia; 2) zwiększenie udziału produkcji 

uzbrojenia na eksport (oraz usług technologicznych i inżynieryjnych) do poziomu  

30 proc. całkowitej produkcji; 3) zmodernizowanie pięćdziesięciu jednostek 

przemysłowych i przeniesienie siedmiu z nich poza teren aglomeracji Teheranu. 

Ponadto z dokumentu wynika, że przemysł zbrojeniowy ma odgrywać coraz większą 

rolę w gospodarce Iranu i rozwijać zdolności ofensywne sił zbrojnych. Plan Hatamiego 

zakłada także rozwój pod kątem obronnym tzw. obszaru Makran, czyli półpustynnego 

pasa wybrzeża nad Zatoką Perską. Zważywszy na niski poziom rozwoju 

infrastrukturalnego (wojskowego i cywilnego) w tym obszarze, ew. kontrakty 

budowlane stanowiłyby istotne źródło dochodów dla prywatnych podmiotów 

związanych osobowo z IRGC i Artesz. Kolejne mogą się pojawić spoza IRI, jak na budowę 

fabryki pocisków rakietowych w Syrii . 

 

3. Groźba sankcji a wzrost przychodów do budżetu i pozycja elit 

wojskowych IRI  
 

Znaczące obniżenie przychodów z eksportu ropy lub podatków do budżetu skutkuje 

tarciami wewnątrz grona oligarchicznych elit IRI. Sytuacja mogłaby ulec poprawie, jeśli 

władze w Teheranie rozpoczęłyby intensywną eksploatację pola gazowego (South Pars) 

w Zatoce Perskiej. Wówczas elity związane z Artesz i IRGC mogłyby liczyć na znacznie 

wyższe środki budżetowe, co zmniejszyłoby konflikty między nimi. Jednocześnie Artesz  

i IRGC mogłyby dokonać szybszej modernizacji uzbrojenia i szerszego rozwoju zdolności 
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ofensywnych. Zbyt dalekie wzmocnienie się obydwu armii IRI mogłoby wpływać 

destabilizująco na Irak oraz Syrię, których władze nie są zdolne skutecznie 

przeciwstawić się irańskim wpływom. Stąd wykorzystanie  South Pars jako 

dodatkowego źródła przychodów do budżetu spowoduje najprawdopodobniej wpisanie 

IRGC przez Stany Zjednoczone na listę organizacji terrorystycznych. 

 

Ewentualne wpisanie IRGC na listę organizacji terrorystycznych może wywołać 

reperkusje zagrażające status quo bezpieczeństwa wewnętrznego Iranu. Scenariusz ten 

jest spekulatywny i rzadko omawiany, lecz równie prawdopodobny jak brak zmian. 

Obecnie wpływy IRGC i Artesz jeszcze się równoważą, ponieważ zakres ich kompetencji 

jest wystarczająco rozdzielny. Podczas gdy Artesz przyświeca klasyczna doktryna 

organizacji wojskowej, IRGC ma za zadanie operować na zasadzie asymetryczności. 

Przykładem na to jest regularna marynarka wojenna Artesz i szybkie łodzie IRGC czy 

lotnictwo Artesz i pociski rakietowe dostarczane przez siły powietrzno–kosmiczne IRGC. 

Jednak Artesz jest coraz bardziej w sytuacji niekorzystnej, ponieważ posiadane przezeń 

uzbrojenie i sprzęt wymaga wymiany i modernizacji. Jednocześnie Artesz dysponuje 

znacznie mniejszymi funduszami z budżetu IRI niż IRGC. Oznacza to, że Artesz ma coraz 

większe trudności w spełnianiu swej roli. Korzyścią dla władz IRI z nikłego rozwoju 

Artesz jest fakt, że od czasu rewolucji w 1979 r. doszło do pożądanej wymiany kadr. 

Utworzeniu IRGC przyświecał bowiem cel zredukowania władzy Artesz stworzonej 

przez obaloną w rewolucji dynastię Pahlawich. Zablokowanie dostępu do rynków dla 

IRGC zwiększyłoby konkurencję ze strony Artesz, która miałaby większą swobodę 

działań. 

 

Mimo to udzielenie przynajmniej wsparcia politycznego dla Artesz jest konieczne  

i środowisko prezydenta Rouhaniego to dostrzegało. Ponowny wybór Hassana 

Rouhaniego na prezydenta IRI w 2017 r. był okazją do sformowania nowego rządu  

i zaproponowania kandydata ze środowisk Artesz na stanowisko ministra obrony. 

Hassan Rouhani wykorzystał sytuację i wskazał wspomnianego wyżej gen. bryg. Amira 

Hatamiego, który był dotychczas wiceministrem obrony. Amir Hatami wywodzi się ze 

środowiska wojsk lądowych Artesz i przed objęciem stanowiska wiceministra obrony 

pełnił obowiązki zastępcy Centrali i Spraw Wspólnych Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych 

IRI. 

 

Choć reformy w wojsku IRI są obecnie mało prawdopodobne, to czynnikiem 

wywołującym zmiany może się okazać śmierć najwyższego przywódcy IRI, ajatollaha 

Alego Chameneiego. Urząd najwyższego przywódcy IRI jest sworzniem równowagi 

politycznej w ustroju IRI. Jego odejście skutkowałoby nasileniem rywalizacji na 

przestrzeni całego spektrum politycznego. Zmiany w siłach zbrojnych mogą się dla elit 

władzy IRI wydawać korzystne, ponieważ IRGC mogłaby poprzez cesję części swoich 

kompetencji (np. programu rakietowego) przekształcić się w formację ekspedycyjną. 

Scenariusz ten jest jednak wątpliwy. Nowością wskazującą na kierunek zwiększenia 
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zdolności obronnych IRGC na poziomie operacyjno–taktycznym są budowane centra 

wsparcia sił powietrznych. Jedno takie centrum funkcjonuje w Karadż w okolicy 

Teheranu, drugie od lipca br. w Szirazie, kolejne jest w budowie i ma wg. zapowiedzi 

zostać oddane od użytku na jesieni br8. 

 

Jednak prawdopodobnym zadeklarowanym uzasadnieniem wpisania IRGC na listę 

organizacji terrorystycznych będzie wsparcie udzielane Hezbollahowi czy rządowi 

Baszara Al–Assada w Syrii. Skutkiem takiego ruchu ze strony USA byłoby zablokowanie 

IRGC dostępu do rynków, co spowolniłoby część irańskich programów zbrojeniowych 

Władzom w Waszyngtonie zależy przede wszystkim na obniżeniu zdolności rozwoju 

potencjału strategicznego IRGC, a szczególnie w obszarze rozwoju broni masowego 

rażenia i jej nośników. Choć porozumienie P5+1+EU (Chiny, Francja, Rosja, Stany 

Zjednoczone, Wielka Brytania oraz Niemcy i UE) w sprawie programu nuklearnego IRI 

(JCPOA) nie powstrzymuje regionalnej rywalizacji zbrojnej w tym obszarze, to nałożenie 

sankcji na IRGC skutecznie ją spowolni. Prawdopodobieństwo przeniesienia 

kompetencji w zakresie rozwoju irańskiego programu pocisków balistycznych pod 

Artesz jest niskie. Powodem ku temu jest silna rywalizacja między elitami Artesz  

i IRGC9. Mimo wszystko nałożenie sankcji na IRGC spowodowałoby: 1) wzmożenie 

dążeń IRI do uzyskania uzbrojenia o znaczeniu strategicznym, które byłoby pod kontrolą 

IRGC; oraz 2) przeniesienie ciężaru rozwoju na modernizację wojsk regularnych 

(Artesz). Modernizacja wojsk Artesz poprzez zakup nowego sprzętu byłaby jednak  

w obecnych warunkach gospodarczych wątpliwa (wymagałaby ona posiadania przez IRI 

większych środków, co może się wiązać z koniecznością rozwoju wydobycia gazu z pola 

South Pars i możliwości skraplania gazu). Niezależnie od okoliczności to IRGC czerpie 

najwięcej korzyści, co zasadniczo wymusza nałożenie nań sankcji. Elity IRGC są również 

w wysokim stopniu samodzielne, ponieważ są silnie zaangażowane w gospodarkę IRI  

w sposób pośredni i bezpośredni (Fundacja Mostazafan oraz Męczennika  

i ds. Weteranów oraz podległy konglomerat przemysłowo–usługowy oraz spółki 

bezpośrednio kooperujące i kontrolowane przez IRGC).  

 

W wyniku toczącego się konfliktu w Syrii i Iraku oraz Jemenie najprawdopodobniej 

wzmocniła się pozycja elit wojskowych w Iranie i powiązanych z nią przedsiębiorstw. 

Przyszłe zakończenie konfliktu w Syrii i Iraku oraz Jemenie bez uprzedniego nałożenia 

sankcji na IRGC może skutkować dalszą poprawą sytuacji elit wojskowych w IRI. 

Możliwość taka może się bowiem pojawić dzięki otrzymaniu kontraktów budowlanych 

oraz na uzupełnienie zapasów uzbrojenia w tych państwach. Sytuacja taka stworzyłaby 

okazję do zwiększenia roli IRGC w polityce zewnętrznej i wewnętrznej IRI.  
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