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Śmierć członkini szwajcarskiego 

personelu dyplomatycznego w Teheranie 

 

W dn. 4 maja br. rzecznik Agencji Krajowego Pogotowia Islamskiej Republiki Iranu 

poinformował, że odnaleziono rano zwłoki pracownicy szwajcarskiej ambasady  

w Teheranie. Osoba ta miała spaść z 18 piętra wieżowca, w którym mieszkała. Wiek 

kobiety określono na ok. 50-kilka lat, a częściowo ujawnione w irańskich mediach dane 

osobowe są zbieżne z tymi, które podaje wykaz personelu korpusu dyplomatycznego 

Konfederacji Szwajcarskiej w Iranie. Rzeczniczka Federalnego Departamentu Spraw 

Zagranicznych potwierdziła w odpowiedzi na zapytanie z CH Media, że tragedia miała 

miejsce. Irańska policja i śledczy rozpoczęli dochodzenie. Z uwagi na odstęp czasowy od 

momentu zgonu do odkrycia zwłok, pracę podjął zakład medycyny sądowej w celu 

dokonania sekcji zwłok. 

Szwajcarskie przedstawicielstwo dyplomatyczne jest jedynym oficjalnym 

reprezentantem interesów USA w Iranie i pośredniczy w kontaktach między obu 

państwami. Śmierć ww. członkini korpusu dyplomatycznego nastąpiła w sytuacji, gdy 

Iran próbuje wraz z pozostałymi przy porozumieniu nuklearnym (JCPoA) uczestnikami 

wynegocjować powrót USA do respektowania JCPoA.  

Omawiana tragedia prawdopodobnie nie powinna odbić się na płynności komunikacji 

między USA a Iranem. Stwarza jednak atmosferę, która potencjalnie może wpłynąć na 

ocenę postępów w negocjacjach oraz poglądów władz Iranu na nie u dyplomatów 
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obecnych na terytorium Iranu. Śmierć ta zostanie wykorzystana do działań 

dezinformacyjnych. 

Rzecznik Agencji Krajowego Pogotowia Islamskiej Republiki Iranu (AKP IRI) Modżtaba 

Chaledi dziś rano, tj. dn. 4 maja br., poinformował, że według zgłoszenia z ok. godz. 9:30 

czasu miejscowego odnaleziono zwłoki pracownicy szwajcarskiej ambasady w Teheranie. 

Osoba ta miała spaść z 18 piętra wieżowca, w którym mieszkała, w okolicy bulwaru 

Kamranije (1. Dzielnica, płn. część Teheranu, miejsce zamieszkania wielu dyplomatów)1. 

Wiek kobiety określono ok. 50-kilka lat, ale dalsze dane identyfikacyjne są rozbieżne z tymi 

(imię oraz inicjał nazwiska), które podaje wykaz personelu korpusu dyplomatycznego 

Konfederacji Szwajcarskiej w Iranie. Rzecznik AKP IRI poinformował, że przyczyną śmierci 

był upadek i obecnie oficjalnie wyklucza się samobójstwo2. Policja i śledczy rozpoczęli 

dochodzenie3. Rzeczniczka Federalnego Departamentu Spraw Zagranicznych potwierdziła 

w odpowiedzi na zapytanie z Aargauer Zeitung (spółka-matka: CH Media Holding AG), że 

tragedia miała miejsce4. Jedynie niektóre szwajcarskie media podały dalej doniesienia na 

temat śmierci ww. osoby. Zdjęcie zakrytych zwłok występujące w irańskich mediach jest 

fotografią wielokrotnie umieszczaną w przeszłości i nie ilustruje miejsca tragedii ani 

ofiary5.  

 

Kontekst międzynarodowy 

 

Relacje szwajcarsko-irańskie pozostaną najpewniej przez dłuższy czas napięte, nawet po 

oficjalnym ogłoszeniu przyczyn dojścia do wypadku. Spodziewać się można wysłania przez 

Federację Szwajcarską własnych śledczych na miejsce zdarzenia, nawet nieoficjalnie. 

Śmierć ww. członkini korpusu dyplomatycznego nastąpiła w sytuacji, gdy Iran próbuje 

wraz z pozostałymi przy porozumieniu nuklearnym (JCPoA) uczestnikami wynegocjować 

podczas spotkań w Wiedniu powrót USA do respektowania JCPoA. Rozmowy te na razie 

nie przynoszą jednoznacznego rozstrzygnięcia sporu. Jednocześnie w ostatnim czasie 

wiele uwagi przyciągnęło kontrowersyjne „ujawnienie” nagrań z rzekomo skandalicznymi 

wypowiedziami szefa resortu spraw zagranicznych Iranu, Mohammada Dżawada Zarifa6. 
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W tym kontekście śmierć pracownicy ambasady jest istotna, ponieważ szwajcarskie 

przedstawicielstwo dyplomatyczne jest jedynym oficjalnym reprezentantem interesów 

USA w Iranie i pośredniczy w kontaktach między obu państwami. Zdarzenie 

najprawdopodobniej nie wpłynie na zmianę postawy Iranu w toczących się w Wiedniu 

negocjacjach ws. powrotu USA do respektowania JCPoA. 

Omawiana tragedia prawdopodobnie nie powinna odbić się na płynności komunikacji 

między USA a Iranem, w której pośredniczy szwajcarska placówka. Zdarzenie stwarza 

jednak atmosferę, która potencjalnie może wpłynąć na ocenę postępów w negocjacjach 

oraz poglądów władz Iranu na nie u dyplomatów reprezentujących różne państwa w Iranie. 

Śmierć członkini szwajcarskiego korpusu dyplomatycznego zostanie bowiem 

wykorzystana do działań dezinformacyjnych, które niekoniecznie będą bezpośrednio 

przeprowadzane w Iranie lub jednoznacznie odnosić się do tragedii. Władze Iranu 

najprawdopodobniej będą przedstawiały śmierć jako wynik działań obcych służb 

specjalnych, których celem jest sabotowanie negocjacji toczących się w Wiedniu, lub 

nieszczęśliwy wypadek (skutek nieleczonej depresji i/lub nadużywania alkoholu). 

Na podstawie nagrań i zdjęć przekazanych przez agencję informacyjną Reuters, autor 

zlokalizował wieżowiec, w którym mieszkała osoba zmarła (róg bulwaru Kamranije Płn.  

i ul. Serwat, RF37+VF Teheran, Iran, 35°48'16.8"N 51°27'49.3"E). 
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Zdjęcie: Zidentyfikowane położenie wieżowca na podstawie opublikowanych fotografii 

 

Źródło: Maxar Technologies, Apple Maps, Senior Swiss diplomat in Iran found dead after fall from high-

rise, Reuters, 4.05.2021, https://www.reuters.com/world/middle-east/swiss-embassy-employee-iran-

dies-fall-high-rise-2021-05-04/ [dostęp 4.05.2021]. 

Wnioski 

 

 Śmierć członkini szwajcarskiego korpusu dyplomatycznego w Teheranie zostanie 

wykorzystana do działań dezinformacyjnych. 

 Działania dezinformacyjne niekoniecznie będą bezpośrednio wiązać się z tragedią 

lub mieć swoje źródło w Iranie. 

 Zdarzenie nie powinno odbić się negatywnie na płynności w komunikacji USA-Iran 

w której pośredniczy szwajcarska placówka. Relacje szwajcarsko-irańskie 

pozostaną jednak na dłużej napięte, nawet po oficjalnym ogłoszeniu przyczyn 

dojścia do wypadku. 

 Można spodziewać się, że Szwajcaria wyśle na miejsce zdarzenia własnych 

śledczych, choćby nieoficjalnie. 
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 Incydent najprawdopodobniej nie wpłynie na zmianę postawy Iranu w toczących się 

w Wiedniu negocjacjach ws. powrotu USA do respektowania JCPoA. 

 Władze Iranu będą najpewniej przedstawiały przyczynę tragedii jako efekt działań 

służb specjalnych obcego państwa, którego zamiarem jest doprowadzenie do 

załamania się negocjacji toczących się w Wiedniu, lub nieszczęśliwy wypadek 

(skutek nieleczonej depresji i/lub nadużywania alkoholu). 

 

Łukasz Przybyszewski – analityk ds. Azji Zachodniej w Ośrodku Badań Azji 
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