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Rozmowy o irańskim programie 

nuklearnym w Wiedniu 

 

29 listopada, po ponad pięciu miesiącach, wznowiono negocjacje wokół irańskiego 

programu nuklearnego między Teheranem a państwami P4+1 (Rosja, Chiny, Francja, 

Wielka Brytania plus Niemcy). Była to pierwsza odsłona rozmów po zmianie na 

stanowisku prezydenta w Iranie, gdzie Hassana Rouhaniego zastąpił Ebrahim Raisi. 

Nie przyniosła ona przełomu, a w opinii przedstawicieli USA oraz państw europejskich 

była krokiem wstecz, gdyż Irańczycy wysunęli propozycje ignorujące ustalenia  

z wcześniejszych rozmów. 

Pomimo że sygnały pojawiające się po pierwszych rozmowach należy uznać za mało 

optymistyczne, należało się spodziewać, że na początek nowy rząd w Teheranie 

zaprezentuje bardziej twardą postawę, biorąc pod uwagę dotychczasową krytykę 

wobec układu JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action) i politykę poprzedniego 

prezydenta. Dużym utrudnieniem technicznym negocjacji będzie brak przedstawicieli 

USA w związku ze sprzeciwem Teheranu, co – pomimo tego, że są konsultowani  

o postępach na bieżąco – może wydłużyć i utrudnić cały proces. Czas będzie z kolei 

działał na niekorzyść porozumienia, gdyż w pewnym momencie postęp w irańskim 

programie nuklearnym może się okazać zbyt duży, aby możliwe było jego 

ograniczenie. 
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Wydaje się, że głównym celem USA jest jak najszybszy powrót do JCPOA. 

Jakiekolwiek rozmowy o innych aspektach irańskiej polityki w regionie będą możliwe 

dopiero po tym fakcie. Głównymi celami Iranu w negocjacjach będzie prawdopodobnie 

usunięcie sankcji nałożonych m.in. przez prezydenta Trumpa, wprowadzenie 

mechanizmu weryfikacji tego procesu czy uzyskanie gwarancji, że USA pozostaną  

w JCPOA nawet w przypadku zmiany władzy w Waszyngtonie. Ten punkt będzie 

najprawdopodobniej trudny do zrealizowania dla Amerykanów, ale może być także 

istotny dla państw europejskich uczestniczących w negocjacjach, gdyż nie były one  

w stanie do tej pory ominąć nałożonych przez Donalda Trumpa sankcji i wywiązać się  

z zobowiązań nałożonych przez porozumienie nuklearne. Przedstawienie takich 

gwarancji przez Waszyngton mogłoby umożliwić planowanie w dłuższym terminie 

ewentualnych inwestycji firm europejskich w Iranie. 

Obecna sytuacja może być korzystna dla Rosji oraz Chin. Pierwsze z tych państw 

korzysta z absencji Iranu na rynku surowców energetycznych, a w przypadku drugiego 

koncentracja uwagi USA na problemie Teheranu odciąga Waszyngton od konfrontacji 

z Pekinem. Rozmowy o JCPOA budzą również obawy w Izraelu i Arabii Saudyjskiej. 

Zwłaszcza to pierwsze państwo dysponuje środkami, aby utrudnić negocjacje z Iranem 

– poprzez różnego rodzaju operacje wywiadowczo-militarne i silne lobby  

w Waszyngtonie. 

 

29 listopada, po ponad pięciu miesiącach przerwy, rozpoczęła się kolejna, siódma runda 

negocjacji dotyczących irańskiego programu nuklearnego między Teheranem  

a państwami tzw. P4+1 (czteroma stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa ONZ oraz 

Niemcami). Zakończyła się ona 4 grudnia, ale rozmowy wznowiono w ciągu tygodnia. 

Siódma runda rozmów nie przyniosła przełomu, a według przedstawicieli USA oraz państw 

europejskich była krokiem wstecz. Strona irańska przedstawiła dwie propozycje dotyczące 

sankcji oraz swojego programu nuklearnego, ale spotkały się one z chłodnym przyjęciem, 

gdyż miały pominąć postęp w negocjacjach, jaki został dokonany jeszcze za prezydentury 

Hassana Rouhaniego, czyli okresie kwiecień-czerwiec. Irańskimi propozycjami mieli być 

również zaskoczeni Chińczycy oraz Rosjanie uczestniczący w negocjacjach. Według 
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głównego negocjatora Iranu – wiceministra spraw zagranicznych Aliego Bagheriego-

Kaniego, wszystko co do tej pory zostało wynegocjowane stanowiło jedynie projekt 

porozumienia, a nie jego ostateczny kształt. Z tego powodu wszystkie kwestie, które 

wcześniej się w nim znalazły mogą stanowić przedmiot negocjacji, zgodnie z zasadą „nic 

nie jest ustalone, dopóki wszystko nie zostanie ustalone”.  

Układ JCPOA został podpisany w 2015 r. w wyniku negocjacji między państwami P5+1 

(P4+1 z dodatkowym udziałem USA) a Iranem, w trakcie kadencji prezydenta Obamy. 

Nakładał on na Iran ograniczenia w kwestii programu nuklearnego jak np. zakaz 

wzbogacania uranu powyżej 3,67 proc. czy demontaż części wirówek używanych do tego 

procesu. Jego sygnatariuszami były wszystkie państwa uczestniczące w negocjacjach. Po 

tym jak prezydentem został Donald Trump, w maju 2018 roku w wyniku jego decyzji USA 

opuściły układ. Równocześnie przyjęły strategię tzw. maksymalnej presji, której celem było 

wymuszenie na Teheranie zawarcia porozumienia obejmującego również takie obszary jak 

irański program rakietowy i agresywna polityka Teheranu w regionie, które godzą  

w interesy sojuszników USA. Strategia maksymalnej presji polegała w pierwszej kolejności 

na wycofaniu się z zawieszenia wszystkich sankcji związanych z irańskim programem 

nuklearnym, czego wymagały zapisy JCPOA, a następnie na nałożeniu nowych.  

W następstwie tych działań na liście osób objętych sankcjami znalazł się nawet minister 

spraw zagranicznych Iranu – Dżawad Zarif. Teheran odpowiedział strategią tzw. 

maksymalnego oporu – teoretycznie pozostał członkiem układu JCPOA, ale od 2019 roku 

w odpowiedzi na działania USA oraz de facto brak wsparcia ze strony europejskich 

członków układu rozpoczął stopniowe łamanie jego zapisów. Jeszcze w 2020 roku 

amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo stwierdził, że strategia maksymalnej presji 

przynosi rezultaty – jako dowód na to wskazywał trudną sytuację gospodarczą w Iranie. 

Sankcje nie miały jednak wpływu na politykę Teheranu i skłonienie go do podpisania nowej 

umowy. Z drugiej strony, w rezultacie przyjętych przez Iran działań w ramach swojego 

programu nuklearnego, od początku 2019 r. udało mu się zgromadzić dużo większe ilości 

bardziej wzbogacanego uranu, co zdecydowanie przybliżyło go do momentu, gdy możliwe 

będzie skonstruowanie broni jądrowej. 
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W następstwie wyboru Joe Bidena na stanowisko prezydenta USA nastąpiła znacząca 

zmiana w polityce tego państwa i chęć powrotu do układu JCPOA, podpisanego za czasów, 

kiedy obecny prezydent był zastępcą prezydenta Barracka Obamy. Amerykanie 

zaakceptowali zaproszenie państw europejskich, aby rozpocząć rozmowy z Iranem  

i nakreślić drogę do negocjacji, wycofali decyzję prezydenta Trumpa o ponownym 

nałożeniu sankcji ONZ na Iran oraz znieśli ograniczenia nałożone na irańskich dyplomatów 

przy ONZ. Rozmowy rozpoczęły się na początku kwietnia w Wiedniu, bez bezpośredniego 

udziału przedstawicieli Waszyngtonu – w związku ze sprzeciwem Teheranu, który nie 

uważał USA za członka JCPOA – ale byli konsultowani na bieżąco. Do połowy czerwca, 

kiedy negocjacje zostały przerwane z powodu wyboru nowego prezydenta Iranu, 

przeprowadzono sześć tur rozmów. Siódma runda negocjacji, już za nowego prezydenta 

Iranu, nie przyniosła postępu i biorąc pod uwagę komentarze niektórych uczestników 

rozmów można to traktować jako zły prognostyk na przyszłość. Trudno jednak oczekiwać, 

że dotychczasowe ustalenia zawarte przez poprzedni rząd w Teheranie, krytykowany 

przez obecnie rządzących, będą stanowiły dla nich punkt odniesienia. Z tego powodu 

można uznać, że ostatnia runda negocjacji była de facto pierwszą, jako że do negocjacji 

przystąpili całkowicie nowi uczestnicy po stronie Iranu. 

 

Wnioski 

 

Wydaje się, że poważnym utrudnieniem w rozmowach będzie stanowić brak 

bezpośredniego udziału w nich przedstawicieli USA, co z technicznego punktu widzenia 

może mocno wydłużyć cały proces. Przy utrzymaniu dotychczasowego trendu rozwoju 

programu nuklearnego przez Iran w pewnym momencie może być niemożliwe jego 

poważne ograniczenie. Celem JCPOA, który nie został bezpośrednio zapisany, ale który 

stwarzał ku temu techniczne warunki, było doprowadzenie do sytuacji, w której 

zgromadzenie przez Iran odpowiedniej ilości wzbogacanego uranu do zbudowania 

pierwszej broni nuklearnej zajmie przynajmniej rok. O ile obecne zasoby tego surowca 

można by stosunkowo łatwo ograniczyć w przypadku ponownego przystąpienia do 
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JCOPA, a część sprzętu zdemontować, o tyle postęp techniczny, jaki Iran wykonał w ciągu 

ostatnich dwóch lat może trwale uniemożliwić powrót do pierwotnie zakładanego czasu na 

stworzenie pierwszej broni nuklearnej. Według sekretarza stanu USA Antony’ego Blinkena 

ilość zgromadzonego wzbogaconego uranu pozwoliłaby Iranowi osiągnąć ten cel w ciągu 

kilku miesięcy, a jeśli dalszy postęp nie zostanie przerwany – w ciągu kilku tygodni1. Może 

to prowadzić do wniosku, że czas będzie czynnikiem motywującym głównie USA oraz ich 

europejskich partnerów chcących rozwiązania problemu. 

Cele USA wydają się być obecnie ograniczone do przekonania Iranu do ponownego 

przystąpienia do JCPOA w jak najszybszym czasie. Chociaż Joe Biden w trakcie kampanii 

prezydenckiej wspomniał o chęci rozszerzenia układu2, w świetle twardej postawy 

Teheranu jest to mało prawdopodobne. Głównym wyzwaniem dla Waszyngtonu będzie 

udzielenie gwarancji, że poczynione ustalenia nie zostaną anulowane wraz ze zmianą 

administracji. Prawdopodobnie dopiero po ewentualnym powrocie do JCPOA i częściowej 

odnowie stosunków irańsko-amerykańskich podjęte będą próby rozwiązania innych 

kwestii związanych z pozycją Iranu w regionie. 

Cele Iranu można sprowadzić do kilku punktów. Po pierwsze, Teheran oczekuje, że sankcje 

niezwiązane z JCPOA zostaną usunięte (np. sankcje nałożone przez prezydenta Trumpa) 

oraz ustanowiony zostanie mechanizm, który mógłby weryfikować cały proces. Po drugie, 

Irańczycy potrzebują gwarancji, że Waszyngton pozostanie w JCPOA, nawet w przypadku 

zmiany administracji. Po trzecie, negocjacje mają się skupić wyłącznie na usunięciu sankcji. 

Według Teheranu nie można rozmawiać o programie nuklearnym, skoro rozmówcy nie 

okazują woli przestrzegania jego zapisów. Po czwarte, Waszyngton powinien 

zrekompensować Iranowi swoje odejście od JCPOA. Mogłoby się to odbyć poprzez 

odblokowanie zamrożonych irańskich środków3. Nowe i w opinii przeciwników 

wygórowane żądania można uznać przede wszystkim za taktykę negocjacyjną, a nie cel 

ostateczny rozmów. Mając na uwadze dotychczasowe krytyczne stanowisko polityków 

irańskich wobec JCPOA, optymistycznym akcentem jest to, że po długiej przerwie 

zdecydowali jednak o powrocie do negocjacji. Najważniejszymi celami do osiągnięcia dla 

Iranu będą prawdopodobnie gwarancje dotyczące zniesienia sankcji związanych  

z programem nuklearnym oraz pozostania Waszyngtonu w JCPOA, które pozwoliłyby 
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przyciągnąć do Iranu inwestorów i ożywić irańską gospodarkę, będącą w trudnej sytuacji 

od trzech lat – to też obiecywał prezydent Raisi w kampanii prezydenckiej. 

Państwom europejskim również przede wszystkim zależy na powrocie wszystkich stron do 

przestrzegania JCPOA. Sprzeciwiały się działaniom prezydenta Trumpa przeciwko 

układowi, aczkolwiek nie udało im się stworzyć mechanizmu, który umożliwiłby omijanie 

sankcji USA i prowadzenie interesów z Teheranem4. Obroty handlowe między Unią 

Europejską a Iranem spadły z ponad 15 mld dolarów w 2018 roku do ok. 5 mld w latach 

2019 i 2020, przez co Teheran uznał, że europejscy członkowie JCPOA także nie wypełniają 

swoich zobowiązań wynikających z układu. Dlatego też postulat Irańczyków dotyczący 

ewentualnych gwarancji USA dla pozostania w JCPOA będzie miał szczególne znaczenie 

dla państw europejskich, których firmy mogłyby planować działalność w Iranie w dłuższej 

perspektywie. Bez tego taka aktywność wydaje się być mało prawdopodobna. 

Obecne status quo wokół Iranu wydaje się być korzystne dla dwóch pozostałych 

uczestników rozmów w Wiedniu – Rosji i Chin. Pierwsze w tych państw korzysta  

z wysokich cen ropy i gazu na świecie, które mogłyby spaść w przypadku nowego 

porozumienia. Dla Chin obecna sytuacja wokół Iranu odciąga uwagę administracji 

prezydenta Bidena od konfrontacji z Pekinem, a dodatkowo Chińczycy mają silniejszą 

pozycję negocjacyjną przy zakupach ropy z Iranu, który praktycznie nie ma wyboru jeśli 

chodzi o potencjalnych kupców. Program nuklearny Iranu budzi również szczególne obawy 

w Arabii Saudyjskiej i Izraelu. Zwłaszcza to drugie państwo ma możliwość wpłynięcia na 

przebieg negocjacji wokół JCPOA – zarówno poprzez operacje przeciwko ośrodkom 

związanym z programem nuklearnym w Iranie oraz silne lobby w Waszyngtonie. 

 

Przemysław Lesiński – analityk ds. Afganistanu i Iranu w Ośrodku Badań Azji 
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Nuclear deal talks with Iran in Vienna 

 

Przemysław Lesiński 

 

On November 29th, after a five months-long break, negotiations on a nuclear deal between 

Iran and the so-called P4+1 group (Russia, China, France, Great Britain plus Germany) have 

been resumed. It was a first round of talks after presidential elections in Iran, which were 

won by Ebrahim Raisi (who thus replaced Hassan Rouhani). Negotiations have not brought 

any kind of breakthrough and according to some US and European officials they even 

represented a step backwards, as the Iranian side reportedly put forth proposals which 

completely ignored earlier progress in the talks. 

Although these signals coming from the negotiations could be seen as pessimistic, such an 

outcome could have been predicted. It was expected that in the first stage of talks the new 

government in Tehran will try to show much harder posture, given its earlier criticism 

regarding the JCPOA agreement (Joint Comprehensive Plan of Action) and former 

government’s achievements on this matter. The absence of US representatives in the 

negotiations, resulting from Tehran’s objections, will be a major technical hurdle to talks as 

well, because it will prolong and hamper the whole process (although they are being 

consulted on a daily basis). The passing of time will not make reaching a new agreement 

any easier, given the progress Iran has made in its nuclear programme over the last two 

years, as At some point it may not be possible to limit or reverse this progress anymore.  

It appears that the main US goal in current negotiations is the return to the JCPOA in the 

shortest time available. Any talks with Iran regarding different aspects of Tehran’s policies 

in the region will be possible only after reaching the agreement in this matter. In turn, 
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Tehran’s main objective in the negotiations is the lifting the sanctions, which were imposed 

on Iran by the US president Trump, introducing the verification mechanism to the process 

of withdrawing sanctions and obtaining guarantees from US that it they will not abandon 

the agreement even in case of power change in Washington. The last of these three points 

will be probably to hardest to achieve, given the sharp divisions regarding JCPOA among 

American politicians, but it will be especially important for European participants of the 

talks, because so far they could not sidestep US sanctions and practically fulfil their 

obligations stemming from the JCPOA. If the US provides such guarantees it will allow 

European firms to plan investments in Iran in the longer term. 

It appears that Russia and China are beneficiaries of the current situation. Moscow is takes 

advantage of Iran’s absence on the global energy market, while for Beijing US’ focus on 

Iran’s nuclear programme distracts Washington from its rivalry with China. Negotiations are 

also a cause of concern in Israel and Saudi Arabia. Especially the former state has means to 

hinder the nuclear talks – through various clandestine operations and a strong lobby it has in 

Washington. 


