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English summary 

 
The war in Syria – which started in 2011 – seems to be nearing its end as the authorities 

in Damascus are striving to reach political stability. For now, the peace mediators are 

the governments of Syria, Iran, Russia and Turkey. These states are to select the 

delegates to the constitutional commission which could ultimately reach a political 

agreement. Yet, the presence of U.S. forces on the territories taken by the Kurdish 

militias suggests that the authorities in Washington also want to have their share in the 

political consensus. The agreement, even if reached, would be fragile and exposed to 

struggle between various competing political groups and colliding interests. The civil 

war in Syria involved not only the Syrian forces, but also pro-government factions, 

opposition groups (extremist and moderate), as well as separatists (Kurds) and terrorist 

organisations (ISIS, Al-Qaeda and affiliates). The mere fact of ISIS’s defeat certainly 

does not mean that the terrorist attacks will cease, as the Syrian-Jordanian-Iraqi border 

is porous. With its legacy and spin-off organisations, ISIS will still menace the Syrian 

population and strive to compromise the peace process and the political consensus, 

once it will be reached. The threat from Al-Qeada will also remain. Syria is economically 

and demographically devastated. This means that a long-term Iranian support is almost 

certain. These factors give Iran many reasons to remain engaged in Syria. 

Iran’s role in Syria will therefore be remarkably significant. The authorities in Tehran 

signed many lucrative economic deals with their Syrian counterparts in the last years, 

but the most achievable will likely be connected to the restoration of the military 

industry. Most probably Iran will also support Syria with its military advisors who might 

facilitate the training and education of new officers. Possibly the rest of the contracts is 

currently on hold until a political solution is found. Iran will use the peace process to 

bring the economic deals to reality. In the meantime, the Iranian authorities will back 

local groups in Syria to get their political support for its interests in Syria. Iran’s 

collaboration in electing the delegates for the constitutional commission might be one 

of the ways to achieve this. Yet, it is still unknown whether Iran will try to provide its 

backing for the local clerics in order to propagate Iranian political ideology. There is also 
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a probability that the local militias (basically Hezbollah-franchise) will form a “state 

within a state”, just as in Lebanon and Iraq. This would mean then Iran’s influence in the 

region might dramatically rise. The Iranian authorities are still developing their network 

of local pro-Iranian organisations (with political and social legitimacy) on a regional 

scale. These organisations (with economic, militant, religious and political divisions) are 

basically self-sufficient, almost sovereign and have interests that are convergent with 

those of Iran. Tehran has supported this type of organisations for decades, in an almost 

unaltered way, regardless of its economic situation. 

Iran’s future cultural engagement, in the form of humanitarian, development and 

charity projects, is almost certain. This assistance is by fact a material instrument of 

Iranian propaganda which promotes the ideology and values of its own political and 

social order. This propaganda will serve Iran to retain control over the aligned militias in 

Syria and Iraq and to keep them by its side. The loyalty of the militias is a key element in 

Iran’s grand regional strategy. After years of conflict and havoc in the region we can 

now observe that Iran has succeeded in developing a network of allied militias by 

exploiting the vulnerability of its neighbors and with a very modest use of resources. 

The effects of this change in the balance of power in the region have proven to be more 

enduring and substantial than if Iran would have decided to export its revolution by 

force in the 1980s. 

What is now most important for Iranian authorities is to have the hearts and minds of 

the Syrian Shias on their side. Iran will therefore come to the local Shia communities 

and repeat the model of Hezbollah: to offer them its assistance and protection, as well 

as the construction of schools, hospitals, mosques, orphanages and hospices, etc. After 

all, Iran inspired the creation of Hezbollah and has by now significant experience in 

handling such projects. The purpose of the local Hezbollah-like organisations is to 

become part of the regional Shia community. When we combine this with the fact that 

Iran was steadfast with its support for its allies for decades, it is visible that Iran has 

mastered the methods to gain the most precious asset of a region plagued by war – 

loyalty has become Iran’s trademark and coin. In order to advance in fostering relations 

based on loyalty Iran needs to implement its soft-power, in material and non-material 
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form. For the ultimate aim of Iran in Syria is not political, economic or military control, 

but to use propaganda to create cultural bonds with local social structures which will be 

more enduring than military coups, trade balances and conflicts. That is why even if 

Syria gets stabilised and recovers its former dominion, and if Iran lowers its military 

presence to a minimum, and if another chapter of the conflict does not come to being, 

all this will not alter the emerging prospect of the erection of many “Shia flags” in the 

region: militias which existence will be hard to ignore. 
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Podsumowanie 

 

Wojna w Syrii, która zaczęła się w 2011 r. wydaje się zmierzać ku końcowi. Władze  

w Damaszku dążą do stabilizacji politycznej. Póki co głównymi mediatorami pokoju 

mają władze syryjskie, irańskie, rosyjskie i tureckie. Strony te mają wybrać delegatów 

do komisji konstytucyjnej, która miałaby wypracować porozumienie polityczne. Jednak 

obecność sił amerykańskich na terenach zajętych przez bojówki kurdyjskie sprawia, że 

również władze w Waszyngtonie chcą mieć swój udział w powstawaniu konsensusu 

politycznego w Syrii. Porozumienie polityczne, nawet jeśli zostanie osiągnięte, będzie 

kruche ze względu na liczbę zaangażowanych stron i rozbieżne interesy. W wojnę 

domową w Syrii zaangażowane były bowiem siły syryjskie, frakcje prorządowe, grupy 

opozycyjne (ekstremistyczne i umiarkowane), w tym separatystyczne (Kurdowie) oraz 

terrorystyczne. Sam fakt pokonania tzw. Państwa Islamskiego nie oznacza, że ataki 

terrorystyczne ustaną, ponieważ granica Syrii z Irakiem i Jordanią nie jest szczelna. 

Państwo Islamskie i organizacje spadkobiercze, a także prawdopodobnie Al-Kaida, 

będą dalej zagrażać syryjskiej ludności, procesowi pokojowemu i ewentualnemu 

kompromisowi politycznemu. Wojna zdewastowała Syrię pod względem 

ekonomicznym i demograficznym, więc wieloletnie wsparcie ze strony Iranu jest niemal 

pewne. Czynniki te dają Iranowi wiele powodów do zaangażowania w Syrii. 

Rola Iranu w Syrii będzie zatem w przyszłości bardzo znacząca. Władze w Teheranie 

podpisały ze stroną syryjską na przestrzeni ostatnich kilku lat wiele lukratywnych umów 

gospodarczych, ale największe szanse na realizację mają te, które dotyczą współpracy 

w zakresie militarnym, w tym w odbudowie przemysłu zbrojeniowego. 

Prawdopodobnie Iran będzie również wspomagał szkolenie nowych kadr poprzez 

swoich doradców. Reszta umów jest wstrzymana do czasu osiągnięcia porozumienia 

politycznego, które Iran postara się wykorzystać do uruchomienia porozumień 

gospodarczych. W międzyczasie władze w Teheranie będą wspomagały grupy 

lokalnego poparcia swych interesów w Syrii, czemu pomoże prawdopodobne 

współuczestnictwo Iranu w wyborze delegatów do komisji konstytucyjnej. Nie 

wiadomo jednak, czy Teheran będzie próbował wspierać lokalnych duchownych  
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w zakresie propagacji irańskiej ideologii politycznej. Istnieje również 

prawdopodobieństwo, że wspieranie przez Iran lokalnych bojówek (zasadniczo 

„franczyz” Hezbollahu) stworzy „państwo w państwie” na podobieństwo sytuacji  

w Libanie i Iraku. Oznacza to, że wpływy Iranu mogą się przez to w regionie znacząco 

zwiększyć. Władze w Teheranie wciąż rozwijają sieć organizacji proirańskich w skali 

regionu, ale mających legitymację polityczną i społeczną na poziomie lokalnym. 

Organizacje te (z ramionami politycznymi, bojowymi oraz duchowymi) są zasadniczo 

wysoce samodzielne, dość samowystarczalne i posiadające zbieżne interesy z tymi, 

które ma Iran w regionie. Władze w Teheranie udzielały swego wsparcia tego typu 

grupom na przestrzeni lat w sposób niemal niezmienny, niezależnie od sytuacji 

gospodarczej Iranu. 

Niemal całkowicie pewne jest irańskie zaangażowanie kulturowe w formie projektów 

humanitarnych, rozwojowych czy charytatywnych. Pomoc ta jest de facto jedynie 

materialnym instrumentem irańskiej propagandy, promującej irańskie idee i wartości 

polityczno-społeczne (stąd określenie „zaangażowanie kulturowe”). W związku z tym, 

że Iran musi utrzymywać koalicyjne bojówki syryjskie (i irackie) w gotowości, 

kluczowym czynnikiem jest morale pośród bojowników. To właśnie materialny 

instrument irańskiej propagandy realizowanej przez lokalne (a inspirowane przez Iran) 

podmioty oraz bezpośrednio przy pomocy instytucji irańskich jest najbardziej 

kluczowym elementem strategii władz w Teheranie. Z perspektywy czasu widać 

bowiem, że Iranowi udało się zbudować sieć proirańskich bojówek wykorzystując 

słabość państw spowodowaną konfliktem i angażując w to niewielkie zasoby. Efekty 

tego stały się większe i bardziej trwałe, niż gdyby Iran jednak zdecydował się na zbrojny 

eksport rewolucji w latach 80. XX w.  

Dla samych władz w Teheranie liczy się obecnie przede wszystkim zdobycie serc  

i umysłów szyitów w Syrii. Iran będzie zatem przybywał do lokalnych społeczności 

szyickich oferując pomoc i bezpieczeństwo, budując przy tym szkoły, szpitale, hospicja, 

meczety, sierocińce, etc. Będzie powtarzał przy tym model Hezbollahu, inspirowanego  

i współtworzonego przez władze Iranu w latach 80. w Libanie. Lokalne struktury 

proirańskich organizacji mają zaś być składowymi regionalnej wspólnoty szyickiej. 
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Łącząc to wszystko z faktem, że Iran dotychczas niezmiennie pozostawał wierny swym 

koalicjantom, należy podkreślić, że władze w Teheranie wykorzystują najcenniejszy 

zasób w szarganym konfliktami regionie – lojalność. Ażeby jednak lojalność uzyskać, 

konieczne są właśnie instrumenty miękkiej siły, czy to w postaci materialnych czy 

niematerialnych nośników propagandy. I te pierwsze, i te drugie mają jasno wskazywać 

tożsamość wroga i sojusznika. Ostatecznym celem irańskiej obecności w Syrii nie jest 

bowiem ani kontrola polityczna, ani gospodarcza, ani militarna, lecz wykorzystanie 

propagandy w celu budowy więzi kulturowej z lokalnymi strukturami społecznymi, 

która będzie trwalsza od przewrotów, handlu, konfliktów. Dlatego też nawet jeśli Syria 

się ustabilizuje i odzyska swe utracone tereny, Iran zredukuje swoją obecność militarną 

do absolutnego minimum, a kolejny konflikt zostanie zażegnany, to nie zmieni to coraz 

wyraźniej rysującej się perspektywy pojawienia się wielu „szyickich flag”: bojówek, 

których istnienia nie będzie łatwo można ignorować. 
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Kwestia stabilizacji politycznej w Syrii 

 

Syryjska Republika Arabska (Syria) wciąż pozostaje rozczłonkowana (por. mapy  

w przypisie)1. Część terytorium Syrii nadal kontrolowana jest przez tzw. Państwo Islamskie 

(ISIS), choć są to obszary znacznie mniejsze i zmienne niż wcześniej. Część zaś jest w rękach 

sił opozycji związanych z Braćmi Muzułmanami i Al-Kaidą, a pozostały – terytorialnie 

największy fragment – kontrolują bojówki pod przewodnictwem kurdyjskim, wspieranym 

przez m.in. siły specjalne USA. Ogółem, Baszar Assad zdołał odbić około 2/3 wcześniej 

kontrolowanych obszarów. Odbyło się to przy pomocy lojalnych wobec władz w Damaszku 

sił oraz wsparcia rosyjskiego i irańskiego (wraz ze zorganizowanymi przez Iran 

międzynarodowymi bojówkami szyickimi). Choć można uznać, że wojsko tureckie oraz 

amerykańskie (wraz z bojownikami kurdyjskimi) także zdołało obronić lub wyzwolić istotne 

obszary spod kontroli ISIS lub wrogich Turcji i USA rebeliantów, to nie wiadomo, czy lub 

kiedy zostaną one władzom w Damaszku zwrócone2. Przyczyną impasu w tym względzie 

jest brak rozwiązania politycznego, które satysfakcjonowałoby wszystkie zaangażowane  

w konflikt strony. Do końca br. w Syrii ma powstać komisja konstytucyjna, jednak 

wątpliwym jest, aby ciało to było w stanie całkowicie zażegnać spór3. Dotyczy to 

szczególnie oczekiwań władz w Waszyngtonie, które wyraźnie wspierały propozycję składu 

komisji konstytucyjnej przedstawionej przez ONZ, a która pociągnęłaby za sobą stworzenie 

nowej konstytucji. Rozwiązanie zaoferowane przez ONZ zostało odrzucone, a delegaci do 

wspomnianego komitetu mają być wybrani przez władze w Damaszku, Iran, Rosję oraz 

Turcję. Jeżeli chodzi o syryjską konstytucję, to władze w Damaszku przewidują jedynie 

wprowadzenie zmian do istniejącej. Oznacza to, że tereny kontrolowane przez bojówki 

kurdyjskie wspierane przez m.in. USA pozostaną głównym elementem spornym, który 

 z czasem może – a nie da się tego obecnie wykluczyć – znaleźć rozwiązanie w formie 

wariantu irackiego, tj. autonomii kurdyjskiej (de facto lub de iure)4. Choć władzom Turcji ten 

wariant może nie odpowiadać, ponieważ wiązałby się on z potrzebą uzyskania w przyszłości 

sposobu na wychwytywanie wrogich jej bojowników kurdyjskich z terenów hipotetycznej 

autonomii, to władzom w Damaszku takie rozwiązanie jawi się jako problematyczne, ale  

z pewnością nie jako złe. Przesłanką ku temu stwierdzeniu jest analogia historyczna, którą 

można wysnuć z dotychczasowych relacji pomiędzy władzami w Damaszku a Kurdami, 
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których syryjskie władze traktowały jako przydatny instrument nacisku na władze tureckie5. 

Kolejnym problematycznym terenem, który wymyka się spod kontroli władz w Damaszku, 

jest prowincja Idlib i część terenów ościennych. Obszar Idlib pozostaje pod kontrolą sił 

opozycji oraz ugrupowań powiązanych z Braćmi Muzułmanami oraz Al-Kaidą6. Obszar ten 

został od wewnątrz otoczony kordonem tureckich posterunków, zaś od zewnątrz – 

rosyjskich i irańskich. Celem rozlokowania tych posterunków jest demilitaryzacja obrzeży 

prowincji Idlib, a właściwie uniknięcie kolejnego rozdziału wojny domowej w Syrii, poprzez 

wywarcie presji na grupy związane z Al-Kaidą, ażeby opuściły te tereny7. 

 

Kwestia bezpieczeństwa w Syrii  

 

Pomimo ogłoszenia zwycięstwa nad ISIS, realia są dalekie od tego stwierdzenia. Granica 

Syrii z Jordanią i Irakiem jest nieszczelna i prawdopodobnie taka pozostanie. Sprawia to, że 

obszar działań operacyjnych ISIS wciąż rozciąga się ponad granicami Syrii oraz Iraku i nie 

jest dużo mniejszy niż wcześniej (por. mapa w przypisie)8. W związku z tym ISIS  

i spadkobiercze odłamy tej organizacji wciąż będą dokonywać ataków na terenie Syrii. 

Faktycznym celem tego działania jest zastraszenie ludności po to, aby w dalszej 

perspektywie móc kontestować istniejący ład polityczny w Syrii wraz z innymi sunnickimi 

ugrupowaniami. Oznacza to, że przyszłość Syrii w dużej mierze jawi się jako podobna do 

losów Iraku po 2003 r., czyli de facto wojny domowej o zmiennej intensywności. Obecnie, 

jak się wydaje, głównym celem ISIS w Syrii jest udowodnienie, że organizacja ta wiele 

przegrała, ale nie została pokonana. Należy przy tym mieć na uwadze, że docelowo ISIS 

pragnie mieć równie globalny zasięg co Al-Kaida, a szczególnie tak samo rozbudowaną sieć 

źródeł finansowania i rekrutowania. Tym samym oznacza to, że nawet całkowita utrata 

fizycznego terytorium pod kontrolą ISIS i Al-Kaidy w Syrii i Iraku nie będzie równoznaczna  

z pozbawieniem tych organizacji środków i zasobów do prowadzenia działalności9. Można 

zatem przypuszczać, że Syria stanie się – tak jak Irak – kolejnym obszarem permanentnych 

ataków terrorystycznych i kontrataków sił prorządowych oraz starć między bojówkami grup 

politycznych. Niestabilność polityczna, która jest efektem tak napiętej sytuacji będzie  

z kolei wykorzystywana w ramach regionalnej wojny pośredniej i rywalizacji między m.in. 

Arabią Saudyjską, Iranem i Turcją. W związku z tym wspomniana wcześniej kontestacja ładu 
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politycznego w Syrii przez grupy sunnickie w połączeniu z utrzymującą się atmosferą braku 

bezpieczeństwa może w dalszej perspektywie doprowadzić do obalenia Baszara Assada. 

Alternatywą ku temu jest większa przychylność Assada wobec swych dotychczasowych 

sunnickich przeciwników i ich kooptacja, ale nie można wykluczyć, że te frakcje w końcu 

zwrócą się przeciw establishmentowi w Damaszku, gdy tylko okazja ku temu będzie 

właściwa. Choć aktualnie władze Syrii skłaniają się ku porozumieniu się z możliwie 

najszerszym spektrum społeczeństwa, to ewentualny konsensus bez wątpienia będzie 

podważany pojawiającymi się zamachami terrorystycznymi. 

 

Perspektywa Iranu na kwestię stabilizacji politycznej i poziomu bezpieczeństwa w Syrii 

 

Obecnie proponowane rozwiązanie sporu politycznego w Syrii w postaci komisji 

konstytucyjnej złożonej z delegatów wybranych przez władze w Damaszku, Iran, Rosję oraz 

Turcję jest z punktu widzenia władz w Teheranie optymalne. Układ ten pozwala bowiem 

Iranowi na powtórzenie tego scenariusza działania, który opracował i zrealizował w Iraku, 

czyli utworzenia zestawu frakcji politycznych wspartych lokalnymi bojówkami szyickimi10. 

Gdyby schemat ten się powiódł, to można byłoby mówić o krystalizacji irańsko-iracko-

syryjsko-libańskiej „Osi Oporu” jako przeciwwadze wobec Izraela, siłom USA oraz NATO 

(Turcja) i powoli formującemu się Środkowowschodniemu Sojuszowi Strategicznemu (ang. 

Middle East Strategic Alliance – MESA; zwanemu potocznie „arabskim NATO”)11. Należy 

przy tym mieć na uwadze, że „Oś Oporu” z powodu stanu, w jakim znajduje się Irak czy 

Syria, bardziej odzwierciedla zasięg geograficzny i wyznaniowy niż państwowy. Nie można 

mówić zatem, że „Oś Oporu” jest z definicji sojuszem państw. „Oś Oporu” już teraz opiera 

się bowiem na zestawie ugrupowań o partykularnych interesach zbieżnych z zamiarami 

Iranu w regionie. W związku z tym każde z ugrupowań posiada dużą swobodę działania, co 

niejako odzwierciedla w pewnym stopniu koncepcję irańskiej „obrony mozaikowej”  

i asymetrii technologicznej w porównaniu do innych rywali w regionie oraz czynników 

geograficznych.  
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Syria jest z punktu widzenia Iranu kluczowym elementem „Osi Oporu”, ponieważ umożliwia 

uzyskanie dostępu do podnóża Wzgórz Golan, dzięki czemu uwaga Izraela musi być 

skupiona równie intensywnie i na pograniczu libańskim i syryjskim12. Wobec tego słabość 

władz w Damaszku i ich niemożność zapewnienia bezpieczeństwa jest z punktu widzenia 

Iranu korzystna. Sytuacja ta daje władzom w Teheranie wystarczające uzasadnienie do 

tworzenia i wspierania lokalnych bojówek, które są zdolne zapewnić względne 

bezpieczeństwo na poziomie wspólnot. Z kolei z punktu widzenia niemającej w takich 

okolicznościach większego wyboru Syrii, obecność związanych z Iranem bojówek pozwala 

na wykorzystanie ich w walce z ekstremistami bądź sunnickimi oponentami oraz ich 

uzbrojonymi formacjami. Ponadto bardziej lub mniej widoczna obecność irańskich 

wojskowych, szczególnie na terenach bliższych Wzgórzom Golan, może dać władzom  

w Damaszku dodatkowe zabezpieczenie przed ewentualnym atakiem ze strony Izraela.  

W takich bowiem okolicznościach ew. atak na wojsko lub władzę syryjską mógłby 

potencjalnie skutkować szerszymi reperkusjami w regionie.  

Generalnie można stwierdzić, że władze w Syrii mogą upatrywać szans na własne 

przetrwanie w możliwości rozgrywania zantagonizowanych bojówek sunnickich i szyickich, 

co pozwoli zachować stan względnej równowagi, choć nie spokoju. Poparcie przez władze  

w Damaszku alternatywnego wobec propozycji ONZ planu komitetu konstytucyjnego 

wydaje się tę perspektywę potwierdzać. Plan ten zakłada, że przy wyborze delegatów 

uczestniczyć będzie Syria, Iran, Rosja i Turcja. Jedyną niepewną przy tym kartą pozostaną 

syryjscy Kurdowie, o których Assad również będzie musiał zabiegać (propozycja ONZ 

natomiast zakładała uwzględnienie jak najszerszego spektrum uczestników wybierających 

delegatów, tj. m.in. organizacji opozycyjnych, ogólnie większej partycypacji społecznej  

w tym procesie). Z punktu widzenia Iranu jednak Kurdowie, zarówno syryjscy i iraccy, są 

problemem specyficznego rodzaju: Kurdowie stanowią bowiem zagrożenie, które bardziej 

zbliża Iran i Turcję względem siebie w kwestii poglądu na przyszły ład w Syrii (i Iraku), aniżeli 

oddala. Wspieranie syryjskich Kurdów przez m.in. siły specjalne USA jest dla Iranu również 

ważnym argumentem za kontynuowaniem zaangażowania w Syrii. Dzięki obecności 

amerykańskich wojskowych irański aparat propagandowy może uzasadnić udział  

w konflikcie i pozostanie w Syrii poprzez – jak to typowo bywa w irańskich mediach 

określane – „eksploatowaną przez władze w Waszyngtonie schizmę sunnicko-szyicką”  
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i wysługiwaniem się ku temu „sunnickim heretyckim ekstremizmem” oraz 

„nacjonalistycznym separatyzmem kurdyjskim”. 

Z powyższego w sposób klarowny wynika, że Iran ma żywotny interes we wsparciu dalszych 

rządów Baszara Assada z uwagi na powody geopolityczne i ideologiczne. Źródło tych 

powodów dostrzec można w chłodnej i realistycznej ocenie irańskich możliwości w regionie. 

Bez zaangażowania pośredniego czy bezpośredniego w Iraku i Syrii władze w Teheranie 

byłyby sprowadzone do roli regionalnego mocarstwa drugiego rzędu. Wówczas jedyną 

szansą na zmianę jakościową pozycji Iranu byłoby albo szybkie pozyskanie przezeń broni 

jądrowej, albo stworzenie mało wygodnego „sojuszu z konieczności” z innym państwem  

w regionie, które również cierpiałoby na skutek amerykańskich sankcji. Choć obawy o taki 

sojusz są hipotetyczne i dotąd się nie sprawdziły, to istniały wcześniej w stosunku do Iraku 

(u schyłku panowania Saddama Husajna), którego izolacja mogła popchnąć to państwo ku – 

choćby potajemnej – poprawie stosunków z władzami w Teheranie. Możliwe było także 

zacieśnienie już istniejącego sojuszu z Syrią i połączenie go z pozyskaniem broni jądrowej 

od syryjskich władz. Władze w Damaszku jeszcze kilka lat temu bowiem prawdopodobnie 

próbowały – zapewne z obawy o utratę kontroli nad państwem – pozyskać i zbudować 

własną broń jądrową. Zagrożenie związane z pozyskaniem broni jądrowej poprzez 

regionalnego sojusznika zostało tymczasowo zażegnane, gdyż syryjski reaktor został 

zniszczony w 2007 r. Przykładem funkcjonującego aliansu jest oczywiście współpraca Korei 

Północnej z Iranem. Wobec tego osłabienie Syrii jest dla Iranu bardzo korzystne, ponieważ 

zmienia to stosunek tego państwa do dotychczasowego układu relacji z władzami  

w Teheranie z „sojuszu z wygody” (powstałego na gruncie wojny iracko-irańskiej w latach 

80.) na „sojusz z konieczności”. 

W warunkach „sojuszu z konieczności” Iran może w niedalekiej przyszłości pokusić się  

o wsparcie w Syrii ugrupowania politycznego z ramieniem zbrojnym, które silnie sprzyjałoby 

Iranowi, a nie byłoby zarazem pod znaczącą kontrolą władz w Damaszku. Zasadniczo 

oznaczać to będzie, że w Syrii powstaje organizacja będąca „franczyzą” Hezbollahu i zdolna 

potencjalnie stworzyć „państwo w państwie”, szczególnie na pograniczu syryjsko-libańskim 

i południowo-południowo-zachodniej części Syrii (podnóże Wzgórz Golan i prowincja 

Dar’aa)13. Jednak powstanie takiej organizacji może być tylko jednym z wielu elementów 
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zaangażowania Iranu, które można dostrzec. Zaangażowanie Iranu w Syrii będzie miało 

bowiem zakres gospodarczy, polityczny, militarny oraz kulturowy i najprawdopodobniej 

będzie ono pomimo nacisków rozwijane. 

 

Perspektywa zaangażowania gospodarczego 

 

Jeśli chodzi o aspekt gospodarczy, ważny jest fakt, że Syria już przed wojną domową była  

w złej sytuacji ekonomicznej. Konflikt w Syrii nie rozgorzał bowiem na gruncie podziałów 

wyznaniowych, a na polaryzacji społecznej wynikającej z pogarszających się warunków 

życia, szczególnie w obszarach rolniczych na prowincji i wśród spauperyzowanych 

mieszkańców miast14. Neoliberalne reformy w Syrii były nieskuteczne lub niepełne, 

ponieważ wzrost gospodarczy nie wiązał się z jego dystrybucją do niższych klas 

społecznych, ale stwarzały pewne początki tworzenia warunków dogodnych do inwestycji 

zagranicznych. W związku z tym Iran jest szczególnie zainteresowany inwestycjami  

i wymianą handlową z Syrią, gdyż może liczyć na preferencyjne warunki dla swoich 

przedsiębiorstw. Wiąże się to też z faktem, że Syria ma u władz w Teheranie dług nie tylko 

za pomoc militarną, ale i finansową (łącznie szacunkowo do ok. 30 mld dolarów)15.  

W związku z tym, że władze w Damaszku nie mają środków do zrewanżowania się Iranowi 

za wsparcie, Syria wstępnie zawarła z władzami w Teheranie wiele szczególnie korzystnych 

dla irańskich przedsiębiorstw umów, ale zdecydowana większość wymagałaby irańskich 

inwestycji.  Umowy te dotyczą m.in. dostarczenia traktorów, wydobycia fosforanów, 

rekonstrukcji sieci elektrycznej i telekomunikacyjnej, rafinacji cukru, budowy elektrowni 

oraz obiektów mieszkalnych i infrastruktury miejskiej16. Wobec faktu, że porozumienie 

polityczne w Syrii wciąż jest niepewne, inwestycje te są wstrzymane17. Dodatkowym 

czynnikiem niesprzyjającym irańskim zamysłom są oczywiście powracające amerykańskie 

sankcje. W tym względzie kluczowy dla ewentualnych inwestycji irańskich w Syrii 

pozostanie stopień i charakter utrzymania stosunków handlowych z państwami UE oraz 

Azji. Istnieje jednak możliwość połączenia wysiłków odbudowy Syrii i Iraku w taki sposób, że 
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Irak będzie w stanie dzięki wzmożonemu handlowi z Iranem oraz eksportowi ropy zapewnić 

władzom w Teheranie dodatkowe fundusze na ew. inwestycje w Syrii18. 

 

Perspektywa zaangażowania politycznego 

 

Zaangażowanie polityczne Iranu w sprawy syryjskie będzie w najbliższej perspektywie 

czasowej skupione na uzyskaniu takiego rozwiązania politycznego w Syrii, które pozwoli 

Iranowi zrealizować choć część z podpisanych z władzami w Damaszku umów 

gospodarczych. Należy przy tym mieć na uwadze, że syryjskie władze podpisując umowy 

zarówno z Rosją i Iranem – niekiedy dot. tych samych projektów – kierują się 

pragmatyzmem i uwzględniają proporcje siły oraz zaangażowania wspomnianych stron 

umów19. Przykładem na to mogą być koncesje wydobywcze czy budowlane, ale nie ma 

możliwości weryfikacji ilu łącznie umów i z jakich dziedzin to może dotyczyć. Nie wiadomo 

więc obecnie, czy i z których projektów Rosja byłaby skłonna zrezygnować, lub względem 

których mogłaby brać pod uwagę podwykonawstwo irańskie, lub ewentualnie przekazać je 

irańskim firmom w późniejszym terminie20. W związku z tym możliwy stopień udział Iranu  

w odbudowie Syrii jest niepewny i może w ciągu najbliższych lat ulegać zmianom. Dlatego 

też władze Iranu najprawdopodobniej podejmą się realizacji planu stworzenia wpływów 

politycznych na poziomie delegacji komisji konstytucyjnej i na poziomie społecznym. 

Władze w Teheranie będą się przy tym koncentrować na uzyskaniu poparcia w radykalnym 

segmencie populacji opartym (w dużej mierze, ale nie absolutnej)  

o kryterium wyznaniowe. Przez pojęcie „radykalne” należy tu rozumieć najbardziej 

spauperyzowaną i wyniszczoną wojną konserwatywną część syryjskiej populacji, która 

oczekuje zmian i wsparcia na najbardziej podstawowym poziomie. Nie chodzi zatem  

o elementy ekstremistyczne czy takie, których agresywność mogłaby wymknąć się spod 

kontroli. Pomocne w tym zakresie będą dla władz w Teheranie: (1) irańskie rewolucyjne 

organizacje para-państwowe, jak np. Fundacja Męczennika, Fundacja Opresjonowanych  

i wiele innych; oraz (2) sprzyjający Iranowi syryjscy, iraccy i irańscy duchowni, którzy mogą 
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nieść różnego rodzaju pomoc i organizację struktur społecznych w ramach budowania 

własnej, ale sprzyjającej Iranowi, bazy poparcia.  

Szyici stanowią co prawda ok 1-2 proc. populacji Syrii21. Szyici są w aliansie wraz  

z Alawitami, gdyż ci uznają się za de facto szyitów. Przed wojną Alawici stanowili ok. 11 

proc. populacji i odgrywali wiodącą rolę polityczną. W związku z tym kwestią obecnie 

nierozstrzygniętą pozostaje, czy i do jakiego stopnia Iran będzie promował autorytet 

duchownych szyickich. Zasadniczym problemem w tym względzie jest fakt, że nadmierna 

propaganda promująca ideę wyższości władzy prawników religijnych (czyli duchowieństwa) 

może skutkować kontrakcją władz w Damaszku. Te zaś, choć sprzyjają szyizmowi, wydają 

się wciąż optować za państwem świeckim, któremu władzom duchowieństwo ma wiernie 

służyć. W dalszej przyszłości jednak istnieje prawdopodobieństwo, że władze syryjskie będą 

musiały liczyć się z głosem duchownych w znacznie większym stopniu, aniżeli by mogły, 

gdyby nie wybuch wojny domowej w 2011 r. Jednocześnie należy się spodziewać, że  

w dłuższym terminie Iranowi nie służy posiadanie całkowitej kontroli nad takimi 

duchownymi – sposób działania władz w Teheranie polega bowiem na wspieraniu niemal 

autonomicznych grup skupionych wokół duchownych, którzy cieszą się znaczną swobodą 

działania, a zatem i wiarygodnością wśród swych zwolenników. Ponadto można 

przypuszczać, że władze syryjskie również będą wspierać duchownych, ale o poglądach 

bardziej nacjonalistycznych, oddanych władzy świeckiej, aniżeli panszyickich. Istnieje także 

znaczne prawdopodobieństwo, że Iran weźmie pod uwagę fakt, że w warunkach syryjskich 

pojawienie się silnej frakcji nacjonalistycznych sekularystów szyickich (uznających wyższość 

władzy i racji laickiej nad klerykalną) jest niemal pewne, gdyż taka mogłaby znaleźć 

poparcie w elektoracie sunnickim. Oznacza to, że Iran najpewniej rozważa lub przynajmniej 

powinien w przyszłości wziąć pod uwagę konieczność wsparcia ugrupowania złożonego  

z wiernych świeckich (uznających wyższość władzy i racji klerykalnej nad laicką). Obecnie 

opcja ta wydaje się najbardziej prawdopodobna, ale w dalszej perspektywie to szyiccy 

duchowni będą cieszyli się większym wpływem ideologicznym aniżeli świeccy wierni szyiccy 

politycy. Istnieje zatem szansa, że nacjonalistyczni sekularyści szyiccy staną się grupą 

marginalną, o ile nie znajdą silnego poparcia we władzach syryjskich. 
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Perspektywa zaangażowania militarnego  

 

W zakresie zaangażowania militarnego wątpliwym jest, aby Iran całkowicie zrezygnował  

z obecności choćby doradców na terenie Syrii czy możliwości doraźnego wysyłania 

jednostek sił specjalnych22. Niestety brak jest wiarygodnych doniesień o obecnym stanie 

liczebnym irańskich doradców w Syrii. Wojsko syryjskie wierne Assadowi poniosło  

w konflikcie tak poważne straty ludzkie, że znaczna liczebnie obecność doradców  

i szkoleniowców irańskich może przeciągnąć się na wiele lat, być może nawet dekady23. 

Ogólnie ujmując, irańskim władzom nazbyt widoczna obecność swoich żołnierzy na terenie 

Syrii nie przyniesie korzyści. Z całą pewnością jednak można stwierdzić, że władze Iranu 

preferują budowę bojówek szyickich (lokalnych i międzynarodowych), które przejęłyby 

główny ciężar walk i ochrony oraz będą w razie konieczności ściśle działać w zgodzie  

z interesem Iranu24.  Posiadając zwarte i skuteczne struktury różnych bojówek, Iran może je 

wspierać na takiej samej zasadzie jak Hezbollah – oferując szkolenia doskonalące metody 

walki i przekazanie wiedzy technicznej potrzebnej do produkcji i obsługi uzbrojenia.  

Iran pragnie także zdobyć część udziału w odbudowie syryjskiego przemysłu zbrojeniowego 

i uzupełnieniu eksportowanymi towarami istniejących braków w syryjskim uzbrojeniu25. 

Zasadniczym problemem pozostaje jednak poziom technologii w irańskim przemyśle 

zbrojeniowym, który nie może szczególnie rywalizować z np. rosyjskim. Oznacza to, że Iran 

najprawdopodobniej będzie zgodnie z własnymi preferencjami i możliwościami dostarczał 

przede wszystkim technologię i linie produkcyjne do wytwarzania amunicji i pocisków 

rakietowych, bezzałogowych systemów powietrznych oraz do produkcji części zamiennych. 

Wątpliwym jest jednak, czy Iran jest w stanie dostarczyć Syrii jakikolwiek system uzbrojenia 

o znaczeniu strategicznym (w wymiarze regionu). Wobec tego Iran najprawdopodobniej 

będzie musiał kontynuować w Syrii dotychczasowy charakter wsparcia materialnego  

i technologicznego udzielanego także różnym ugrupowaniom w regionie. W tym względzie 

z władzami w Teheranie może taktycznie współdziałać w zakresie dostaw libański 

Hezbollah. Pamiętać przy tym należy, że Iran nie posiada w ofercie technologii przemysłu 

zbrojeniowego rozwiązań najnowocześniejszych, często nawet nie mogą one już być nawet 

określane jako nowoczesne. Jednak są one w zupełności wystarczające do zaspokojenia 
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potrzeb sojuszników Iranu, którzy obawiają się przede wszystkim destabilizacji 

wewnętrznej i wniknięcia organizacji terrorystycznych. 

 

Perspektywa zaangażowania w obszarze kultury 

 

Równie istotnym co zsumowany wpływ poprzednich rodzajów perspektywicznego 

zaangażowania Iranu w Syrii jest ten rodzaju kulturowego, a de facto propagandowego. 

Celem tego rodzaju zaangażowania jest utrwalenie w regionie elastycznego aliansu wielu 

lokalnych grup bojowych, które będą miały zbieżne interesy z władzami w Teheranie, mimo 

partykularnych interesów. Iranowi udało się bowiem zbudować luźną i płynną koalicję 

samodzielnych i legitymizowanych lokalnie sojuszników w regionie (szczególnie szyickich, 

np. Hezbollah, bojówki irackie, syryjskie, pakistańskie, afgańskie). Ugrupowania te są 

wyrazem wpływów politycznych, gospodarczych i militarnych Iranu w regionie, lecz bez 

skutecznej propagandy (w formie materialnej i niematerialnej) władze w Teheranie mogą 

utracić ich poparcie i kontrolę nad nimi. W związku z tym Iran z pewnością położy nacisk na 

rozwój projektów, które ideologicznie zbliżą ludność syryjską – szczególnie szyicką – z tymi, 

które już z tego rodzaju patronatu skorzystały (Liban, Irak, Afganistan). Projekty te mają 

często charakter pomocy rozwojowej, humanitarnej i charytatywnej, w ramach której mogą 

powstawać np.: budynki mieszkalne, szpitale, hospicja, hostele pielgrzymkowe, meczety, 

jadłodajnie, sierocińce, szkoły oraz różnego rodzaju pomniejsze fundacje oferujące wsparcie 

materialne, pomoc psychologiczną czy promujące sztukę lub samozatrudnienie albo 

przedsiębiorczość (np. spółdzielczą). Choć określenie tego typu inicjatyw jako tych rodzaju 

„kulturowego” może wydawać się kontrowersyjne, to nie można zapominać, że są one  

w zasadzie jawnym instrumentem irańskiej propagandy. Z kolei waga wpływu wsparcia 

kulturowego została przez autora tego raportu wcześniej określona jako co najmniej równa 

wszystkim pozostałym sposobom zaangażowania Iranu z kilku powodów. Po pierwsze, 

irańska ideologia państwowa ma charakter rewolucyjny i radykalno-komunitarystyczny 

i podkreśla zasady swego działania na bazie koncepcji oporu oraz obrony przed kulturą 

(propagandą) i siłą państw zachodnich. Oznacza to, że każda sposobność miękkiego 
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propagowania wyższości ustroju politycznego Iranu musi zostać wykorzystana wszędzie 

tam, gdzie może się ona zakorzenić i zyskać sympatię. Dotyczy to szczególnie zubożałej  

i wyniszczonej konfliktem szyickiej wspólnoty, gdyż ta jest naturalnie bardziej podatna na 

taką akulturację, tj. przyjęcie lub poparcie choćby części idei, które Iran promuje. Władze  

w Teheranie chciałyby w tym celu wykorzystać słabość państw w regionie spowodowaną 

czynnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi, zamiast wdawać się w zbrojny eksport 

rewolucji. Po drugie, Iran porzucił pochopny pomysł eksportu irańskiej rewolucji 

muzułmańskiej jeszcze w latach 80. ubiegłego wieku, ale po kilku dekadach –  

i wykorzystanych szansach – widać, że wpływ miękkiej siły władz w Teheranie był w swych 

skutkach długoterminowo rewolucyjny dla regionu. Wsparcie gospodarcze i militarne jest 

dla partnerów Iranu oczywiście ważne, a wręcz podstawowe, ale dla samych władz  

w Teheranie liczy się obecnie przede wszystkim zdobycie właśnie serc i umysłów szyitów  

w Syrii, a optymalnie wszystkich muzułmanów w regionie. Korzystne na ten czas dla Iranu 

rozstrzygnięcie konfliktu w Syrii jest przy tym jedynie poświadczeniem wyższości moralnej, 

którą Teheran deklaruje od 1979 r. Krótko mówiąc władze Iranu uznają prymat działań  

w sferze kultury i propagandy, gdyż te dają najwyższe szanse długoterminowej wygranej 

przy najniższych kosztach. Po trzecie, Iran nie zamierza ryzykować powstania 

antagonizmów w lokalnych społecznościach z powodu własnego nadmiernego 

zaangażowania. Gdyby bowiem irańskie władze wraz z ramieniem gospodarczym  

i militarnym okazały się zbyt dominujące w Syrii, wyższość moralna, a zatem i uznanie dla 

Iranu, byłyby zbyt kontrowersyjne. W związku z tym Iran będzie widział potencjał – i tak 

stosunkowo niedrogiego – wpływu kulturowego jako większy od lukratywnych inwestycji 

czy kontroli militarnej w Syrii. W ten sposób Iran będzie zachęcał do tworzenia się 

samodzielnych, ale proirańskich grup społecznych, które będą dzielić przekonania. 

Najważniejszym elementem oferowanego wsparcia kulturowego (uzupełnionego 

politycznym, gospodarczym, militarnym) jest niezbywalna wierność władz w Teheranie,  

o ile jakaś grupa lub osoba pozostaje wierna sojuszowi z Iranem i jego interesom w regionie. 

W regionie, który jest szargany tak licznymi i krwawymi konfliktami nie może być waluty 

cenniejszej niż lojalność. Dowodem na to może być ogólne zaangażowanie Iranu w pomoc 

sympatyzującym państwom i grupom, które na przestrzeni lat nie zmieniało się, niezależnie 

od nakładanych na władze w Teheranie sankcji czy okoliczności. Wobec tego więź 



Perspektywy dalszego zaangażowania Islamskiej Republiki Iranu … | 23 

kulturowa z Syrią (oraz Libanem i Irakiem), do której stworzenia i rozwoju Iran dąży, jest 

prawdziwym długoterminowym celem władz w Teheranie. 
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