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Abstrakt 
Artykuł porusza sprawę irańskiego programu nuklearnego i ewentualności powstrzy-
mania irańskich ambicji nuklearnych przy pomocy pewnej formy akcji zbrojnej. Coraz 
częściej pojawiają się głosy, że takie rozwiązanie problemu irańskiego staje się całkiem 
prawdopodobne. W artykule krótko przedstawiono trudności związane z przepro-
wadzeniem inwazji lądowej i kampanii nalotów bombowych wymierzonych w Iran. 
Z tych dwóch opcji kampania lotnicza wydaje się łatwiejsza do przeprowadzenia i dużo 
bardziej realna. Następnie przedstawiono najbardziej prawdopodobne warianty irań-
skiej odpowiedzi na agresję czy to ze strony Izraela, czy ze strony Stanów Zjednoczo-
nych, i jej konsekwencje dla świata.

Kwestia irańskiego programu nuklearnego coraz częściej staje się przedmiotem 
poufnych rozmów polityków na całym świecie. Już teraz jest to jedna z najważniej-
szych spraw w polityce międzynarodowej, absorbująca uwagę nie tylko państw bezpo-
średnio zainteresowanych (jak Iran czy Izrael), ale też wszystkich wielkich mocarstw. 
Grupa P5+1 (w skład której wchodzi pięciu stałych członków Rady Bezpieczeństwa 
ONZ oraz Niemcy), powołana do negocjacji z Iranem w sprawie jego programu nu-
klearnego, już kilkakrotnie wyznaczała Teheranowi ostateczny termin realizacji jej 
zaleceń, po przekroczeniu którego ONZ miała zaostrzyć sankcje. Za każdym razem 
ostateczny termin mijał, a sankcje zaostrzane nie były. 

Tymczasem władze i społeczeństwo Izraela wykazują coraz większe zaniepoko-
jenie i zniecierpliwienie. Z izraelskiego punktu widzenia Islamska Republika Iranu 
posiadająca broń nuklearną, w dodatku pod rządami radykalnego i otwarcie wzywa-
jącego do wymazania Izraela z mapy świata Mahmuda Ahmadineżada, to zagrożenie 
dla istnienia państwa i narodu – największe od czasu Szoa. Z każdym miesiącem Iran 
jest coraz bliżej wyprodukowania broni jądrowej. Z każdym miesiącem dysponuje 
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również coraz liczniejszymi i bardziej zaawansowanymi balistycznymi pociskami ra-
kietowymi, które mogą posłużyć również jako środek przenoszenia głowic nuklear-
nych. W miarę jak problem irańskiego programu nuklearnego staje się coraz bardziej 
palący, prawdopodobieństwo wybuchu nowej wielkiej wojny na Bliskim Wschodzie 
rośnie. Tel Awiw wywiera coraz silniejszą presję na Waszyngton, by ten w końcu 
doprowadził do ustanowienia paraliżujących Iran sankcji, które mogą skłonić władze 
w Teheranie do ustępstw. 

W praktyce jedynym rodzajem sankcji, które mogą rzeczywiście dotkliwie ugodzić 
w Iran, jest zakaz importu benzyny i oleju napędowego do tego państwa1. Jednakże 
uchwalenie tego rodzaju sankcji przez Radę Bezpieczeństwa ONZ jest niemożliwe 
bez zgody Rosji i Chin, a te państwa jak dotąd stanowczo sprzeciwiają się zaostrze-
niu stanowiska wobec Iranu. Nawet jeżeli Stany Zjednoczone na własną rękę, wbrew 
prawu międzynarodowemu, zdecydują się na blokadę morską Iranu (i zablokowanie 
transportu benzyny drogą morską do tego kraju), bez uprzedniej zgody Moskwy takie 
posunięcie nie będzie skuteczne. Federacja Rosyjska w takim wypadku może bez trud-
ności eksportować benzynę do Iranu, korzystając z linii kolejowych biegnących przez 
terytorium Azerbejdżanu i posowieckich państw Azji Środkowej. I w Azerbejdżanie, 
i w Azji Centralnej Rosja ma o wiele większe wpływy i środki nacisku niż USA, tak 
więc odmowa ewentualnego uczestniczenia w tranzycie benzyny do Iranu ze stro-
ny owych państw jest bardzo mało prawdopodobna. Kreml oczywiście jest skłonny 
porzucić swojego sojusznika i przychylić się do antyirańskiego stanowiska USA, ale 
w zamian za to żąda od Białego Domu bardzo daleko idących ustępstw na terenie tzw. 
bliskiej zagranicy (państw powstałych po rozpadzie ZSRR). Na to z kolei Waszyngton 
nie chce się zgodzić. Wydaje się więc, że jakaś forma interwencji militarnej czy to ze 
strony Izraela, czy to ze strony USA staje się coraz bardziej prawdopodobna. 

Inwazja lądowa...

Biały Dom może teoretycznie zdecydować się na inwazję lądową na Islamską 
Republikę Iranu (Izrael nie ma takiej możliwości), ale przynajmniej z czterech powo-
dów nie wchodzi ona w rachubę2:

– Iran dysponuje rozległym terytorium (1.648 tys. km2). Jego powierzchnia jest 
prawie dwa razy większa niż Afganistanu i Iraku razem wziętych; 

– ukształtowanie powierzchni Iranu jest w większości górzyste. Taki teren wybit-
nie sprzyja prowadzeniu wojny partyzanckiej;

1 Iran dysponuje gigantycznymi złożami ropy naftowej. Mimo to doskwiera mu brak rafinerii o wystar-
czająco wielkich mocach przerobowych. Tylko część konsumowanej przez gospodarkę irańską benzyny 
jest produkowana na terenie Iranu. Mniej więcej 25-35% konsumowanej przez siebie benzyny Iran 
importuje z zagranicy, przede wszystkim ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W praktyce wygląda 
to tak, że część ropy naftowej Iran dostarcza do rafinerii po drugiej stronie Zatoki Perskiej, gdzie jest ona 
przerabiana na benzynę, po czym ponownie trafia ona do Iranu. 
2 Por. S. Blanchette, Military Intervention in Iran: Why and How?, „The Land Warfare Papers”, 2007, 
nr 62W, The Institute of Land Warfare, Association of the United States Army, s. 1–10.
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– Iran jest też państwem dosyć ludnym. Zamieszkuje go ok. 70 mln ludzi, czyli 
niemal dwa razy więcej niż Irak i Afganistan. Ok. 51% populacji stanowią Persowie, 
którzy z pewnością broniliby swojego kraju w razie inwazji amerykańskiej. Dla po-
równania, najbardziej antyamerykańska grupa ludności w Iraku – Arabowie sunnici 
– stanowiła mniej więcej 1/5 całej populacji irackiej.

– Iran, w odróżnieniu od Iraku Saddama Husajna i Afganistanu, dysponuje cał-
kiem dobrze rozwiniętym przemysłem zbrojeniowym i dosyć liczną armią.

Im większe terytorium i im liczniejsza populacja, tym więcej żołnierzy należy za-
angażować w celu przeprowadzenia skutecznej inwazji i okupacji. USA zaangażowa-
ne już w Iraku i Afganistanie, borykające się z olbrzymimi problemami ekonomicz-
nymi i szybko rosnącym zadłużeniem nie mogą sobie pozwolić na kolejną inwazję 
przypominającą tę na Irak w 2003 roku. 

...czy kampania powietrzna?

W tej sytuacji bardziej racjonalna i o wiele bardziej prawdopodobna wydaje się 
operacja lotnicza wymierzona w irański program nuklearny (podobna do operacji 
Allied Force z 1999 roku). Zarówno Izrael, jak i USA są w stanie przeprowadzić taką 
kampanię powietrzną, jednakże i z nią wiążą się poważne trudności:

– duża liczba ewentualnych celów do zbombardowania. Ma to szczególne zna-
czenia dla Heyl ha’Avir (Izraelskie Siły Powietrzne), które nie dysponują tak wielką 
liczbą samolotów uderzeniowych i wsparcia (samoloty dowodzenia i kontroli, walki 
radioelektronicznej i tankowce powietrzne) jak US Air Force i US Navy. 

– irańskie instalacje nuklearne i miejsca produkcji pocisków balistycznych są 
rozproszone na całym terytorium kraju. To kolejny czynnik, który utrudnia przepro-
wadzenie operacji, szczególnie lotnictwu izraelskiemu. Dla Stanów Zjednoczonych, 
które posiadają lotniskowce, nie stanowi to problemu, ale dla Izraela, który jest od-
dalony od Iranu i lotniskowców nie ma, jest to duże wyzwanie. 

– część irańskich instalacji nuklearnych jest rozmieszczona albo głęboko pod 
ziemią, albo w stokach gór i dobrze zabezpieczona przed bombami czy pociskami. 
Lotnictwo amerykańskie i izraelskie posiada w swoim inwentarzu specjalne bomby 
służące do niszczenia dobrze umocnionych celów (tzw. bunker-busters), ale ich użycie 
nie gwarantuje zniszczenia umocnionych celów. W niektórych przypadkach zburze-
nie irańskich obiektów podziemnych wymagałoby kilkakrotnego trafienia bomb lub 
pocisków w to samo miejsce, co nie jest sprawą łatwą.

– nie ma też pewności, że izraelskim i amerykańskim służbom wywiadowczym 
udało się zlokalizować wszystkie irańskie obiekty związane z programem nuklear-
nym. Nawet jeżeli uda się zniszczyć obiekty już wykryte, nie można wykluczyć, że 
istnieją jeszcze inne.

– część irańskich reaktorów nuklearnych i ośrodków wzbogacania uranu położo-
nych jest blisko wielkich zespołów miejskich, a to oznacza, że w razie ich zbombar-
dowania obszary zamieszkane przez tysiące ludzi uległyby skażeniu opadem promie-
niotwórczym. Wielu cywilów poniosłoby śmierć od choroby popromiennej. Należy 

Miecz Damoklesa nad Iranem...



17�

podkreślić, że nie ma w historii wojskowości precedensu w zakresie zbombardowania 
działającego reaktora nuklearnego3.

– powstały po nalotach opad radioaktywny może skazić terytorium nie tylko 
Iranu, ale także państw sąsiednich. Takie niebezpieczeństwo jest realne szczególnie 
w przypadku zbombardowania irańskiej elektrowni nuklearnej w Bushehr, która ma 
zostać uruchomiona w grudniu 2010 roku. Bushehr jest kilkusettysięcznym miastem 
portowym położonym nad Zatoką Perską. W rejonie Zatoki Perskiej wiatry wieją 
najczęściej z kierunku północnego na południe lub z północnego zachodu na połu-
dniowy wschód. Co więcej, zazwyczaj są to wiatry silne. Oznacza to, że w przypadku 
zbombardowania działających reaktorów w Bushehr, opad radioaktywny prawdopo-
dobnie skaziłby część terytorium państw leżących po drugiej stronie Zatoki Perskiej 
(szczególnie Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Kataru i Bahrajnu).

– w przypadku ewentualnej izraelskiej operacji lotniczej w grę wchodzi jeszcze 
konieczność uzyskania zgody na przelot nad państwami trzecimi (Jordanią, Irakiem, 
Turcją i Arabią Saudyjską). Uzyskanie takiej zgody może być, po pierwsze, trudne, a po 
drugie, istnieje ryzyko, że wywiad irański zdobędzie dzięki temu informacje o plano-
wanym ataku.

Podsumowując, zdecydowanie łatwiej byłoby przeprowadzić antyirańską kampa-
nię lotniczą Stanom Zjednoczonym niż Izraelowi. 

Odpowiedź Iranu

Iran dysponuje licznymi środkami odwetowymi na wypadek zbrojnej agresji 
z zewnątrz4:

– irańskie służby wywiadowcze wspierają liczne ugrupowania terrorystyczne 
o przekonaniach radykalnie antyizraelskich i antyamerykańskich. Do najgroźniej-
szych z tych ugrupowań z pewnością należą libański Hezbollah i palestyński Hamas. 
Agentura irańska w obu tych organizacjach jest bardzo silna. W razie izraelskiego 
nalotu Teheran z łatwością byłby w stanie rozpętać nową falę zamachów terrorystycz-
nych wymierzonych w Izrael i/lub w USA. Ponadto, Hezbollah i Hamas z pewnością 
wznowiłyby ostrzał rakietowy terytorium Izraela, wymuszając w ten sposób wkrocze-
nie izraelskich sił lądowych do Strefy Gazy i do Libanu. Innymi słowy jakikolwiek 
atak ze strony Izraela na Iran pociągnie za sobą konieczność zaangażowania militar-
nego izraelskich sił lądowych również na froncie libańskim i palestyńskim.

– irańskie służby wywiadowcze mocno zinfiltrowały antyamerykańskie środo-
wiska w Iraku, w mniejszym stopniu w Afganistanie. Wpływy irańskiego wywia-
du w Iraku są szczególnie mocne wśród społeczności arabskich szyitów, natomiast 
w Afganistanie wśród spokrewnionych z Persami Tadżyków i Hazarów. Teheran 

3 W 1981 roku izraelskie lotnictwo zbombardowało iracki reaktor nuklearny Osirak. Jednakże w chwili, 
gdy to się stało, reaktor ten wciąż nie był uruchomiony, znajdował się bowiem w końcowym stadium 
budowy.
4 Por. P. Clawson, M. Eisenstadt, The Last Resort: Consequences of the Military Action Against Iran, The 
Washington Institute for Near East Polic, Washington 2008, s. 16–20.
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może odpowiedzieć na agresję amerykańską wszczęciem bądź nasileniem antyame-
rykańskiego powstania w Iraku i w Afganistanie. W skrajnym przypadku możliwa 
jest też jawna inwazja irańskiej armii na Irak, choć jest to ewentualność najmniej 
prawdopodobna.

– Iran może również wywołać powstanie Arabów wyznania szyickiego w Arabii 
Saudyjskiej, Katarze, Bahrajnie i Kuwejcie. We wszystkich tych państwach mieszkają 
duże mniejszości szyickie, które traktowane są jak obywatele drugiej kategorii. Kwe-
stie tożsamości w świecie islamskim są nierzadko skomplikowane. Niejeden Arab 
szyita czuje się bardziej związany i lojalny wobec szyickiego Iranu niż wobec swoich 
sunnickich sąsiadów. Nie dziwi więc, że część szyitów z Półwyspu Arabskiego upa-
truje swego protektora w Islamskiej Republice Iranu. Co znamienne, szyici w Arabii 
Saudyjskiej zamieszkują zwarte rejony w pobliżu granicy z Jemenem oraz nad Zatoką 
Perską. O ile wywołanie powstania szyitów na pograniczu jemeńskim nie będzie mia-
ło poważniejszych reperkusji ekonomicznych, o tyle wywołanie go nad Zatoką Per-
ską, gdzie znajduje się lwia część saudyjskich zasobów ropy naftowej, może poważnie 
uderzyć w gospodarkę Arabii Saudyjskiej, a nawet mieć implikacje globalne.

– w odpowiedzi na atak amerykański bądź izraelski (w przypadku, gdy izraelskie 
samoloty uzyskają zgodę na przelot nad Arabią Saudyjską) Iran może przeprowadzić 
uderzenia lotnicze i rakietowe na amerykańskie bazy rozmieszczone w Katarze i Bah-
rajnie lub na terminale naftowe, rafinerie i platformy wiertnicze w krajach arabskich 
nad Zatoką Perską. W takich atakach mogą również brać udział komandosi-dywer-
sanci. Nie trudno sobie wyobrazić, jaki wpływ na ceny ropy naftowej i nastroje na 
rynkach światowych miałby ten rodzaj odwetu ze strony Iranu.

– najpoważniejszym jednak środkiem odwetowym i zarazem groźbą odstrasza-
jącą od agresji na Iran jest możliwość zablokowania przez to państwo swobodnego 
przepływu tankowców i gazowców przez Cieśninę Ormuz. Zatoka Perska jest nie-
słychanie ważnym akwenem, od bezpieczeństwa którego zależą losy całej światowej 
gospodarki. Pod dnem Zatoki Perskiej i pod piaskami Półwyspu Arabskiego oraz 
południowego Iranu znajdują się pokaźne złoża surowców energetycznych – głównie 
ropy naftowej. Państwa z rejonu Zatoki Perskiej5 w 2008 roku odpowiadały za 31% 
globalnego wydobycia ropy naftowej6. Większość wydobywanej na Bliskim Wscho-
dzie ropy jest eksportowana supertankowcami przechodzącymi przez Zatokę Perską 
i Cieśninę Ormuz, przez którą każdego dnia przepływa kilkanaście supertankowców 
przewożących ok. 16,5–17 mln baryłek ropy, co stanowi ok. 1/5 całego dziennego 
eksportu ropy naftowej na świecie oraz mniej więcej 2/5 całego dziennego przesyłu 
ropy naftowej drogą morską7. Państwa regionu Zatoki Perskiej odpowiadają także za 
ok. 12% rocznego globalnego wydobycia gazu ziemnego. W 2008 roku tylko trzy 

5 A więc: Iran, Irak, Kuwejt, Arabia Saudyjska, Bahrajn, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie 
i Oman.
6 Obliczenia własne na podstawie BP Statistical Review of World Energy June 2009, s. 8.
7 S. Henderson, Energy in Danger: Iran, Oil, and the West, The Washington Institute for Near East 
Policy, 2008, s. 1.
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państwa regionu (Katar, Oman i Zjednoczone Emiraty Arabskie) wyeksportowały 
przez Cieśninę Ormuz ponad 58 mld m3 gazu ziemnego w postaci skroplonej (LNG 
– liquified natural gas), co stanowiło ok. 25% światowego eksportu gazu ziemnego 
w postaci skroplonej w tym okresie. 90% ropy naftowej wydobywanej w państwach 
regionu Zatoki Perskiej jest następnie wysyłanych na rynki światowe przez Cieśninę 
Ormuz8. Jej zablokowanie miałoby katastrofalne skutki dla odradzającej się po kry-
zysie gospodarki światowej. Ceny ropy naftowej wystrzeliłyby w górę, doprowadzając 
do wysokiej inflacji w skali globalnej i przyczyniając się do wielu innych perturbacji 
gospodarczych.

Irańskie siły zbrojne mogą zakłócić swobodę żeglugi w Zatoce Perskiej i Cieśni-
nie Ormuz głównie poprzez:

a) zaminowanie jej wód9. Siły morskie Islamskiej Republiki Iranu dysponują po-
kaźnym arsenałem różnego rodzaju min – niektóre z nich są dosyć zaawansowane tech-
nicznie, a więc niełatwe i drogie w neutralizacji. Akwen Zatoki Perskiej jest niezwykle 
płytki, co sprzyja prowadzeniu wojny minowej. Nawet same wieści o tym, że Iran mi-
nuje tamtejsze wody, mogą spowodować panikę wśród armatorów i firm ubezpiecze-
niowych. Te ostatnie z pewnością gwałtownie podniosą składki ubezpieczeniowe. To 
z kolei przełoży się na powszechny wzrost cen ropy naftowej. US Navy może rozmino-
wać akwen, niemniej jednak zajmie to dużo czasu. Eksperci nie są zgodni co do tego, ile 
dokładnie czasu potrzebowaliby Amerykanie na rozminowanie Zatoki Perskiej. Jedni 
twierdzą, że należałoby go liczyć w tygodniach, inni, że raczej w miesiącach. 

b) działania okrętów podwodnych10. Iran jest jedynym państwem położonym 
nad Zatoką Perską, który posiada własne okręty podwodne. Są to w większości 
okręty miniaturowe, przystosowane do skrytego stawiania min morskich i przerzu-
tu płetwonurków-dywersantów. Na uwagę zasługują cztery okręty podwodne typu 
877EKM, które Iran zakupił od Rosji, stanowiące dosyć groźną broń. 

c) paraliżowanie żeglugi poprzez ataki za pomocą przeciwokrętowych kierowa-
nych pocisków rakietowych, odpalanych z mobilnych wyrzutni naziemnych. Irańskie 
siły zbrojne posiadają duży asortyment tego rodzaju pocisków rakietowych, niektóre 
z nich są nowoczesne i wysoce zaawansowane technicznie11. 

d) ataki za pomocą szybkich, dobrze uzbrojonych łodzi motorowych i małych 
kutrów rakietowych12. W czasie wojny iracko-irańskiej Iran wypracował i z powo-
dzeniem stosował tzw. taktykę rojową, polegającą na tym, że szybkie, zwrotne i sto-
sunkowo dobrze uzbrojone ślizgacze w dużej liczbie zbliżały się, zygzakując z różnych 

8 Iran and the Strait of Hormuz, Part 1: A Strategy of Deterrence, październik 2009, www.stratfor.com, s. 1.
9 Zob. Iran and the Strait of Hormuz, Part 3: The Psychology of Naval Mines, październik 2009, www.
stratfor.com.
10 Por. I. Zajac, Siły podwodne i siły morskie Irańskiego Korpusu Gwardii Rewolucyjnej, „Nowa Technika 
Wojskowa” 2010, nr 8, s. 94–95 i 98–99 oraz F. Haghshenass, Iran’s Assymetric Naval Warfare, The 
Washington Institute for Near East Policy, 09.2008, s. 13–15.
11 Por. Iran and the Strait of Hormuz, Part 2: Swarming Boats and Shore-Based Missiles, październik 2009, 
www.stratfor.com; I. Zajac, Siły podwodne..., s. 102 i F. Haghshenass, Iran’s Assymetric..., s. 15–16.
12 Por. I. Zajac, Siły podwodne..., s. 95–100 i F. Haghshenass: Iran’s Assymetric..., s. 12–13.
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kierunków do obiektu ataku, po czym z bliskiej odległości atakowały cel13. Irańska ad-
miralicja uznała tę taktykę za obiecującą. W ostatnich latach Iran zainwestował sporo 
środków finansowych w zakup i produkcję nowoczesnych trudnowykrywalnych dla 
radarów (a więc zbudowanych w tzw. technice stealth) małych okrętów rakietowych. 

Wnioski

Analiza różnych aspektów polityczno-wojskowo-ekonomicznych związanych 
z ewentualnością jakiejś formy agresji zbrojnej, mającej na celu powstrzymanie Iranu 
od stania się potęgą nuklearną, skłania do przyjęcia następujących wniosków14:

1) Dla Izraelczyków broń jądrowa w rękach obecnego reżimu w Iranie to naj-
większe egzystencjalne zagrożenie dla narodu (i państwa) od czasów Holokaustu. 
Olbrzymia trauma spowodowana tym ludobójstwem wywołuje w społeczności izra-
elskiej strach – niekiedy przesadny – i głębokie przekonanie, że coś takiego nigdy 
więcej nie może spotkać Żydów. Izraelczycy uważają, że trzeba zrobić wszystko, by 
zlikwidować bądź zneutralizować wszelkie zagrożenie dla egzystencji Izraela, nawet 
jeżeli będzie to oznaczało wojnę i całe zło, które się z nią wiąże.

2) Izrael jest w stanie przeprowadzić kampanię powietrzną wymierzoną w Iran, 
jednakże zadany w ten sposób cios nie będzie ciosem nokautującym. Izrael nie jest 
wystarczająco silny militarnie, żeby rzucić Iran na kolana, przy założeniu nieuciekania 
się do zastosowania broni jądrowej. Co najwyżej Izrael może osłabić Iran i opóźnić 
jego program nuklearny, natomiast nie jest w stanie takiego programu powstrzymać. 
Mogą to zrobić tylko wielkie mocarstwa – USA i Federacja Rosyjska.

3) Z punktu widzenia Izraela jednym z rozwiązań problemu irańskiego jest 
wciągnięcie w wojnę z Iranem USA. Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy Izrael 
bez „zielonego światła” ze strony USA, przeprowadzi wymierzoną w Iran kampanię 
bombardowań lotniczych. Środki odwetowe, jakie może zastosować Iran (szczególnie 
próba zakłócenia eksportu surowców energetycznych z Zatoki Perskiej), z pewnością 
skłonią Stany Zjednoczone Ameryki do interwencji zbrojnej.

4) Zbombardowanie irańskich reaktorów jądrowych pociągnie za sobą śmierć ty-
sięcy cywilów15. Oburzenie ze strony światowej opinii publicznej przy takim rozwoju 
wypadków będzie ogromne, podobnie jak chęć zemsty i odwetu ze strony Iranu. 
Konflikt z Iranem niezwykle łatwo może się przerodzić w dużą regionalną wojnę.

13 Szerzej o działaniach w Zatoce Perskie w trakcie wojny iracko-irańskiej w: D.B. Crist, Gulf of Con-
flict: A History of U.S.-Iranian Confrontation at Sea, The Washington Institute for Near East Policy, 
06.2009.
14 O niebezpieczeństwie wybuchu konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie związanym z irańskim 
programem nuklearnym patrz: A.H. Cordesman, A.A. Burke, Iran, the Gulf, and Strategic Competition: 
Key Scenarios, Center for Strategic and International Studies, Washington, 10.08.2010.
15 Por. A. Toukan, A.H. Cordesman, Study on a Possible Israeli Strike on Iran’s Nuclear Development 
Facilities, Center for Strategic and International Studies, Washington, 14.03.2009, s. 89-92 i A. Tou-
kan, A.H. Cordesman, Israel, Iran, and the Effects of  the Nuclear Conflict in the Middle East, Center for 
Strategic and International Studies, Washington, 1.06.2009.
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5) Wojna z Iranem może stać się w konfliktem o zasięgu regionalnym. Iran zwią-
zany jest sojuszem obronnym z Syrią. Agresja izraelska na Iran niemal na pewno 
oznaczać będzie wojnę z Hezbollahem w Libanie i Hamasem w Strefie Gazy. Nie 
wiadomo, jak Syria zareaguje na atak izraelski na Iran. Nie wiadomo, czy Iran nie 
zdecyduje się, w razie napaści ze strony Izraela bądź Stanów Zjednoczonych, na za-
atakowanie amerykańskich sojuszników po drugiej stronie Zatoki Perskiej. Wreszcie 
nie wiadomo, czy Moskwa nie zechce wykorzystać ewentualnego zbrojnego zaanga-
żowania USA w Iranie do podjęcia bardziej zdecydowanych kroków przeciwko Gru-
zji pod rządami Micheila Saakaszwilego.

6) Obecnie w Izraelu i Iranie u władzy znajdują się radykalne ugrupowania po-
lityczne, co zwiększa prawdopodobieństwo wybuchu wojny. W Izraelu rządzi naj-
bardziej prawicowa od lat koalicja, optująca za zdecydowanymi rozwiązaniami, gdy 
w grę wchodzi bezpieczeństwo narodowe. W jej składzie znajduje się także skrajnie 
prawicowe ugrupowanie Izrael Nasz Dom, którego przywódca w rządzie Beniamina 
Netanjahu objął tekę ministra spraw zagranicznych. 

7) Iran jest w stanie zablokować lub przynajmniej poważnie zakłócić eksport ropy 
naftowej z regionu Zatoki Perskiej. Jakakolwiek zbrojna kampania antyirańska, a na-
wet implementacja bardziej stanowczych sankcji wymierzonych w Iran spowoduje 
gwałtowny i znaczny wzrost cen ropy naftowej na rynkach światowych, który będzie 
się utrzymywał przez dłuższy czas. Stany Zjednoczone Ameryki to największy świa-
towy konsument „czarnego złota”. Gwałtowny wzrost cen ropy naftowej stanowiłby 
potężny cios dla – i tak już znajdującej się w nie lada tarapatach z powodu kryzysu 
i olbrzymiego zadłużenia – gospodarki amerykańskiej. Przywódcy Iranu zdają sobie 
sprawę, że doprowadzając do znacznego wzrostu cen ropy naftowej, najdotkliwiej 
ugodzą w „Wielkiego Szatana”.

8) Wydaje się, że z punktu widzenia Kremla gwałtowny wzrost cen ropy nafto-
wej i zaangażowanie USA w kolejną wyczerpującą i kosztowną wojnę to pożądany 
scenariusz. Potęga Rosji, jej asertywność i agresywność w polityce zagranicznej są 
wprost proporcjonalne do cen surowców energetycznych. W ostatnich miesiącach 
nieskłonne zazwyczaj do protestów i demonstracji społeczeństwo rosyjskie coraz czę-
ściej manifestuje w ten sposób swoje niezadowolenie. Niskie ceny ropy naftowej to 
mało stabilna władza na Kremlu. Wysokie ceny ropy naftowej to prosperująca rosyj-
ska gospodarka, brak strajków, stabilna władza oraz kłopoty USA i Chin – głównych 
rywali Rosji na arenie światowej. 
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