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Informacyjna ofensywa Azerbejdżanu przeciwko Rosji 
i Iranowi 

Chociaż azerskie władze dotychczas wstrzemięźliwie wypowiadały się 

na drażliwe dla sąsiadów tematy polityczne, to w niedawnym wydaniu 

programu Tydzień na kanale AzTV pojawiły się treści otwarcie kontestujące 

możliwość przedłużenia misji rosyjskich żołnierzy w Górskim Karabachu. 

Wcześniej, w październiku, na tym samym kanale inny prowadzący nazwał 

działania Rosji na Ukrainie „wojną okupacyjną” i „zbrodnią przeciwko 

ludzkości”. Jeszcze silniejsze potyczki medialne obserwuje się między 

Azerbejdżanem i Iranem, gdzie obie strony zaczęły uderzać w najczulsze punkty 

przeciwnika. 

Dotychczas w relacjach z większymi sąsiadami Azerbejdżan stosował niekiedy ostrzejszą 

komunikację, jednak często ograniczona była ona do indywidualnych wypowiedzi lub 

publikacji w obrębie kilku prorządowych portali internetowych. Tamtejsze media są 

właściwie całkowicie kontrolowane przez rząd, często służą też przekazywaniu opinii, 

których nie chcą otwarcie wygłosić władze. Stąd zaskakująco ostra i konsekwentna 

krytyka Moskwy (od września br.) i Teheranu (od sierpnia br.) również ze strony kanałów 

telewizyjnych, w tym azerskiego nadawcy publicznego, stanowi wyraźny sygnał 

polityczny dla obu sąsiednich stolic. Publikacje na drażliwe dla tych państw tematy, takie 

jak niepodległość Azerbejdżanu Południowego (północne regionu Iranu, zwarcie 

zamieszkane przez Azerów), pojawiły się też na szerszym niż zazwyczaj wachlarzu wydań 

internetowych. Urywki z programów telewizyjnych krytykujących Rosję i Islamską 

Republikę Iranu (IRI) są też szeroko dystrybuowane w mediach społecznościowych, 

najprawdopodobniej przy pomocy sieci botów. 

Tło kampanii informacyjnej azerskich mediów 
Dotychczas azerskie media, choć sympatyzujące z Ukrainą, unikały jednoznacznej oceny 

rosyjskich działań, nie traktowano również pojedynczych wypowiedzi rosyjskich 

dziennikarzy czy specjalistów jako pretekstu do tak daleko idącej krytyki. 

Najprawdopodobniej jednak bezpośrednią jej przyczyną są próby ingerowania Kremla 

w proces pokojowy z Armenią oraz podważanie integralności terytorialnej Azerbejdżanu. 

Źródłem obecnych napięć w relacjach azersko-irańskich jest z jednej strony aktywizacja 

militarna Azerbejdżanu w Górskim Karabachu oraz perspektywa siłowego zajęcia 

południowych regionów Armenii w celu utworzenia korytarza zangezurskiego. Dla Iranu 

taka ewentualność stanowi żywotne zagrożenie – znacząco wzmocniłaby wpływy 

tureckie w regionie, uderzyłaby w wymianę handlową z Armenią oraz oznaczałaby 

ściślejszą kontrolę celną na granicy. Jednocześnie Teheran zarzuca Baku udostępnianie 

swojego terytorium jako bazy wypadowej izraelskiemu wywiadowi, podczas gdy z drugiej 

strony padają zarzuty o wspieranie przez IRI Armenii. Irańczycy otworzyli konsulat 

w ormiańskiej miejscowości Kapan, leżącej na granicy z Górskim Karabachem, ponadto 

zorganizowali masowe ćwiczenia wojskowe przy granicy z Azerbejdżanem 
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(Nachiczewaniem), włącznie z symulowaniem przeprawy przez rzekę. W odpowiedzi 

w azerskich mediach pojawiły się kolejne rozważania nad otwarciem azerskiej ambasady 

w Izraelu; aresztowano także 19 osób, rzekomo należących do proirańskiej organizacji 

Ruch Jedności Muzułmańskiej. 

Ważnym impulsem dla zaostrzenia retoryki było także wystąpienie Władimira Putina na 

forum Klubu Wałdajskiego1, corocznego forum ekspertów specjalizujących się 

w rosyjskiej polityce. W trakcie jednej z sesji pytań i odpowiedzi Putin powiedział, że 

istnieją dwa warianty porozumienia pokojowego, rosyjski i „waszyngtoński”, sugerując, 

że ten ostatni wybór to uznanie Karabachu za część Azerbejdżanu i będzie to scenariusz 

niekorzystny dla Erywania. Choć wypowiedź skierowana była do ormiańskiego 

uczestnika, to w Baku zinterpretowano ją jako brak uznania integralności terytorialnej 

Azerbejdżanu. Przeniesienie większości rozmów w tym obszarze na forum europejskie 

i amerykańskie jest postrzegane przez Kreml jako ingerencja w rosyjskie kompetencje 

i  interesy. Maria Zacharowa, rzeczniczka MSZ FR, komentując 24 października br. 

organizowanie negocjacji ormiańsko-azerskich bez Moskwy, oskarżyła Zachód o próbę 

wypierania Rosji z Kaukazu oraz autopromocję zamiast wypracowywania 

zbalansowanych i kompromisowych rozwiązań2. Pod naciskiem Kremla zorganizowano 

31 października br. w ekspresowym tempie szczyt w Soczi, jednak, zgodnie 

z oczekiwaniami, nie osiągnięto żadnych nowych postanowień.  

Azerbejdżan zmienia narrację o Rosji 
Krytyka rosyjskich działań w Górskim Karabachu i na Ukrainie odbywa się głównie 

w popularnym wieczornym programie Tydzień (azer. Həftə), prowadzonym przez 

Rövşəna Məmmədova. Urywki z jego programów są intensywnie dystrybuowane 

w mediach społecznościowych. Prawdopodobnie w odpowiedzi na użycie mapy Kaukazu 

z wyodrębnioną Republiką Górskiego Karabachu (RGK) w rosyjskim talk show Wielka Gra 

(ros. Большая игра ), 24 października br. Məmmədov nazwał Rosję agresorem, a wojnę 

prowadzoną przez nią na Ukrainie jako okupacyjną i naznaczoną zbrodniami przeciwko 

ludzkości. W dniu szczytu w Soczi gospodarz Tygodnia oskarżył rosyjskie media 

o proormiańskie nastawienie. 

W innym programie, wyemitowanym 7 listopada br., podkreślił, że do końca mandatu 

rosyjskich żołnierzy („siły pokojowe” stacjonujące w ormiańskiej części Górskiego 

Karabachu na podstawie porozumienia kończącego działania zbrojne z listopada 

2020 roku) zostały zaledwie trzy lata (do 2025 roku), a ich pobyt tam zależy wyłącznie 

od woli Azerbejdżanu i niewykluczone, że zostanie skrócony. Oficjalnie dokument, na 

podstawie którego rozmieszczono w Karabachu rosyjskie siły pokojowe, nie przewiduje 

możliwości wycofania tych wojsk przed upływem pełnej kadencji. Məmmədov powtórzył 

też rządowe narracje o niewypełnianiu przez rosyjskich wojskowych swojej misji 

ochrony i zapobiegania eskalacji. Przestrzegł też przed marzeniami o „uwiciu sobie 

gniazda” w Karabachu przez nie-obywateli Azerbejdżanu. Wyraził sprzeciw wobec 

przewodzenia karabaskim Ormianom przez Arajika Harutunjana, prezydenta RGK, oraz 

Rubena Wardanjana, rosyjsko-ormiańskiego oligarchy i ministra stanu RGK (o nieco 

niższych niż premier uprawnieniach), którego miała wysłać Moskwa, nazywając ich 
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„elementem kryminalnym”. Ostatnim akcentem było ostrzeżenie, nieskierowane jednak 

do konkretnego adresata, o albo zaakceptowaniu nowej rzeczywistości, gdzie „Karabach 

to Azerbejdżan”, albo „wynoszeniu się z Karabachu”. 

W dniu 6 listopada br. rosyjski samolot z pomocą humanitarną dla karabaskich Ormian, 

z powodu odmowy na wkroczenie w azerską przestrzeń powietrzną, musiał lecieć przez 

Iran. Azerskie media sugerowały, że ładunkiem w rzeczywistości był sprzęt wojskowy, 

w tym miny. Równolegle w innej rządowej telewizji, İctimai TV, również wyemitowano 

program krytycznie odnoszący się do roli rosyjskich mirotworców w Górskim Karabachu. 

Opublikowano także szereg utrzymanych w podobnym tonie artykułów na Caliber.az, 

Haqqin.az, Sherg.az czy nawet na stronie agencji prasowej Apa.az. 

Medialna zimna wojna nad Araksem 
Za odbiegające od normy należy uznać też materiały poruszające drażliwe dla Iranu 

tematy. Wprawdzie „wymiany ognia” w sferze informacyjnej między tymi państwami 

należą do regularnych zjawisk (w irańskich mediach np.: Azerbejdżan bywał nazywany 

„syjonistycznym reżimem”), to obie strony unikały bezpośredniej krytyki i uderzania we 

wrażliwe punkty w głównych mediach, lub ograniczały je do pojedynczych wypowiedzi. 

Ostatecznie ambasadorów obu krajów wezwano do miejscowych MSZ w sprawie 

odpowiednio antyirańskiej i antyazerskiej propagandy.  

Od października m.in. w trakcie programów azerskiego nadawcy publicznego pojawiły się 

ostre tezy dotyczące południowego sąsiada. Na AzTV 24 października Məmmədov 

najpierw skrytykował elity w Teheranie, zarzucając im milczenie w czasie II wojny 

karabaskiej oraz umożliwienie transportu broni, następnie zaś oskarżył Irańczyków 

o uczestnictwo w niszczeniu Karabachu i rozkradanie azerskich domów na materiały 

budowlane. W innym wydaniu Tygodnia z 30 października zatytułowanym Iran 

przekroczył czerwoną linię, zakwestionowano legalność azersko-irańskiej granicy, zaś 

sam Iran nazwano teokratycznym reżimem. 

Najistotniejszym tematem jest jednak kwestia tzw. Azerbejdżanu Południowego – 

północnych prowincji Iranu zamieszkanych w większości przez Azerów (łącznie w tym 

kraju jest ich około 30 mln). W trakcie ww. wydania prowadzący poruszył temat irańskich 

Azerów. Na kanale AzTV 2 listopada pojawił się też materiał zatytułowany Mój Tebriz 

(nieoficjalna stolica irańskich Azerów). AzTV, İctimai, a także inne kanały gościły 

Mahmudaliego Czehreganliego, samozwańczego lidera separatystycznej organizacji 

Narodowy Ruch Przebudzenia Azerbejdżanu Południowego, którego od lat nie 

wpuszczano na terytorium Azerbejdżanu (zwłaszcza od jego wyprowadzki do kolejno 

Turcji i Stanów Zjednoczonych). Z kolei 7 listopada program Xəzer TV rozpoczął się od 

odezwy do Azerów po irańskiej stronie i obwieszczenia, że od tego dnia w programie 

będzie witany również Azerbejdżan Południowy. Do tej pory stacja unikała tego 

określenia, stosując zamiast tego zwrot „ludność turecka w Iranie”, jednak po 

niekończących się prowokacjach „reżimu mułłów” (obecnie popularny zwrot w azerskich 

mediach) zdecydowano się na używanie tej nazwy regionu. Kilkukrotnie, lecz bardziej 

dyplomatycznie, do kwestii mieszkających za granicą Azerów nawiązał też İlham Əliyev, 
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prezydent Azerbejdżanu, m.in. w swoim wystąpieniu z okazji dnia zwycięstwa 

(8 listopada) oraz, mówiąc o braku możliwości otrzymania edukacji w języku ojczystym 

Azerów mieszkających za granicą, podczas posiedzenia Organizacji Państw Turkijskich 

11 listopada. Tego samego dnia rzecznik sekretarza stanu USA Ned Price oświadczył, że 

USA będą wspierać Azerbejdżan.  

Wnioski 
 Wyniesienie zaostrzonej retoryki poza portale internetowe na poziom nadawcy 

publicznego świadczy o poważniejszych niż zwykle napięciach w relacjach 

z sąsiadami. Głównym celem Baku jest doprowadzenie do powstania lądowego 

połączenia z Turcją, co budzi niepokój i w Moskwie, i w Teheranie, zwłaszcza, że 

Azerowie gotowi są na wznowienie działań wojskowych w celu utworzenia 

korytarza. Azerskie media często podkreślają, że to właśnie rosnąca w siłę na 

Kaukazie Południowym Turcja, i jej bliska współpraca z Azerbejdżanem, są 

przyczyną nieprzyjaznych sygnałów, płynących od północnego i południowego 

sąsiada. Drugie przesłanie, prezentowane przez media, to konieczność 

zaakceptowania nowych realiów geopolitycznych w regionie przez FR oraz IRI. Tej 

ofensywie medialnej sprzyja też postawa USA, zainteresowanych w ograniczaniu 

projekcji siły przez państwa z programem nuklearnym. 

 Krytyczne tezy o Rosji pojawiają się głównie w programach Məmmədova i na 

kanale İctimai i nie są skoordynowane z narracjami Əliyeva czy działaniami rządu 

w takim stopniu, jak informacyjna ofensywa przeciwko Iranowi. Oznacza to, że 

Baku nie zrezygnowało jeszcze z wariantu „informacyjnego pojednania” z Rosją, 

ale też nie przestało wywierać presji na Kreml.  

 Możliwe, że Azerbejdżan zdecydował się na tak konfrontacyjną retorykę z uwagi 

na presję czasu w kwestii uregulowania konfliktu z Armenią. Obecnie panują 

optymalne warunki do wywierania presji na Erywań – Rosję absorbuje wojna 

z Ukrainą, Iran – wewnętrzne problemy, zaś dla UE Azerbejdżan jest ważnym 

ogniwem w dywersyfikacji dostaw węglowodorów w ramach odchodzenia od 

zakupu rosyjskich surowców. Irańskie wsparcie dla Armenii oraz podważanie 

integralności terytorialnej Azerbejdżanu przez Rosję mogą zniechęcać stronę 

ormiańską do dalszych ustępstw wobec Baku.  

 

 

 

1 Szerzej zob.: Analiza OSPP nr 58/2022 pt. Ideologiczna odsłona Klubu Wałdajskiego 2022. 
2 Ответ официального представителя МИД России М.В.Захаровой на вопрос СМИ об оценках МИД 
России процессов, происходящих вокруг Армении и армяно-азербайджанской нормализаци, 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych FR, 24.10.2022; https://mid.ru/ru/foreign_policy/news/1834904 
[dostęp: 17.11.2022]. 

                                                        


