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Walka Turcji i Iranu na Bliskim Wschodzie o dominację 
polityczną i energetyczną

Streszczenie

Turcja i Iran, przy udziale innych państw zachodnich, starają się kontrolować rozwój wydarzeń 
w regionie Bliskiego Wschodu. Wiadomo, że jeśli chodzi o wydarzenia w krajach arabskich, których 
początek miał miejsce w Tunezji, następnie przeniosły się do Egiptu i Libii, Turcja śledzi je z nie-
pokojem. Podobnie jak państwa zachodnie, Turcja podziela niepokój, że wydarzenia mające miejsce 
w państwach tego regionu mogą być przyczyną osłabienia stosunków między Zachodem a krajami 
bliskowschodnimi. Turcja, będąc członkiem NATO, jest też jednym z państw kandydujących do UE. 
Ponadto utrzymuje strategiczne stosunki z Ameryką i państwami europejskimi. Ze względu na strate-
giczne położenie Turcji, Zachód wiąże nadzieje, że będzie ona odgrywała istotną rolę w kształtowa-
niu się politycznej przyszłości tych krajów.

Słowa kluczowe: Turcja, Iran, Bliski Wschód, dominacja energetyczna i polityczna, stosunki turec-
ko-irańskie.
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„Obszar, który obecnie nazywamy Bliskim Wschodem, nie po raz pierwszy i nie po 
raz ostatni na przestrzeni tysięcy lat historii pisanej od początku ery chrześcijaństwa, jest 
obszarem, którym nie udawało się współrządzić przez dwa wielkie imperia: Persję i Rzym” 
(Lewis 2009, s. 27). Bliski Wschód przez długie wieki był i nadal jest miejscem współ-
zawodnictwa wielkich mocarstw. Jest obszarem, na którym czasami odnoszono zwycię-
stwa, czasami prowadzono wojny zaborcze; jest obszarem, w którym walczono o wpływy, 
a w ostatnich czasach stał się obszarem porachunków w skali globalnej i dążeń do domi-
nacji przez poszczególne państwa w skali regionalnej. Najwyraźniejszym tego przykładem 
z ostatnich lat są stosunki między Turcją i Iranem. W zasadzie dążenie do zdobycia przez 
Turcję i Iran dominacji w tym regionie datuje się od najwcześniejszych lat istnienia tych 
państw. Aby zrozumieć stosunek obydwu państw do regionu Bliskiego Wschodu pod wzglę-
dem strategicznym i geopolitycznym, należy przede wszystkim opisać proces konkurencji 
między nimi ze współczesnego punktu widzenia oraz narzędzia wpływu, którymi państwa 
te się posługują, jak też sposób ich użycia.

Zarówno w przeszłości, jak i dzisiaj stosunki między Turcją i Iranem przybierały różne 
formy w zależności od okoliczności. Relacje, opierające się dużo wcześniej na zróżnicowa-
niu na szyitów i sunnitów, z początkiem XX wieku zaczęły zmieniać się w walkę o wpływy 
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obydwu państw na Bliskim Wschodzie oraz w stosunki oparte na wzajemnych korzyściach 
z programów energetycznych. Polityka obydwu państw, tak w obszarze geopolitycznym, jak 
i geostrategicznym, skupiła się na Bliskim Wschodzie. „Bliski Wschód, nie tylko jako re-
gion geograficzny, lecz jako ośrodek o szerokim oddziaływaniu politycznym, ośrodek wielu 
niewiadomych, pogmatwanych zależności, problemów i sprzeczności, przyjaźni i zdrad, po-
działów w imię zjednoczenia, heterogeniczności wydającej się homogenicznością, dla wielu 
nierozumiejących problemu – ciągle kipiący kocioł, przez innych określany jako grzęzawi-
sko, dla wielu – miejsce destabilizacji i zacofania, dla innych – miejsce bogactwa z ropy naf-
towej, jest regionem, o którym wiele się mówi, lecz tak naprawdę niewiele się wie. Historia 
ludzkości wzięła swój początek właśnie tutaj i tutaj nadal się rozwija. To tutaj dokonywał się 
rozwój, który determinował wydarzenia historyczne; to tutaj znajdują się wartości, o które 
walczyły imperia w przeszłości i walczą mocarstwa świata współczesnego, i z których – 
mimo wszystko – nie rezygnują” (Ari 2008).

Znaczenie Bliskiego Wschodu i wizja Turcji tego regionu 

Według danych Amerykańskiej Agencji Wywiadowczej (CIA), udokumentowane zasoby 
ropy naftowej w Turcji wynoszą jedynie 270 milionów baryłek. Pod tym względem zajmuje 
więc ona 57. miejsce na świecie. Zasoby gazu ziemnego wynoszą 6.173 miliarda metrów 
sześciennych, co z kolei plasuje Turcję na 84. miejscu w świecie (Turkey Energy 2013… 
2013). W tej sytuacji więc oczy Turcji, która zmuszona jest pokrywać swe potrzeby przez 
importu, zwrócone są na zewnątrz. Obecnie Turcja kupuje 284 400 baryłek ropy naftowej 
dziennie i ponad 43 miliardy metrów sześciennych gazu ziemnego rocznie.

Patrząc z tej perspektywy widać, że rozwój Turcji wydaje się być całkowicie uzależniony 
od świata zewnętrznego. Turcja pokrywa dużą część zapotrzebowania na ropę naftową i gaz 
ziemny dzięki importowi z Rosji i Iranu, lecz z powodów tak politycznych, jak i ekono-
micznych, nie chce być uzależniona od tych dwóch krajów. I w tym momencie znaczenia 
nabierają zasoby ropy naftowej i gazu ziemnego w Iraku.

Irak – potęga w produkcji ropy naftowej

Irak jawi się nam co najmniej jako alternatywny producent ropy naftowej, który zdol-
ny będzie zaspokoić zapotrzebowanie Turcji na ten surowiec. Uwaga zwrócona jest na ten 
kraj, w którym wydobywa się dziennie około 3 milionów baryłek ropy, a więc zajmuje  
8. miejsce na świecie. Irak eksportuje dziennie 2,6 baryłek miliona ropy naftowej, co – po 
Arabii Saudyjskiej i Rosji – czyni zeń jednego z największych eksporterów tego surowca. 
Ponieważ przemysł Iraku nie jest nadmiernie rozwinięty, większa część wydobywanej ropy 
naftowej przeznaczana jest na eksport.
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Specjaliści uważają, że udokumentowane zasoby ropy naftowej w Iraku wynoszą 143 
miliardy baryłek, lecz są też zdania, że ilość ta wzrośnie po przeprowadzeniu nowych poszu-
kiwań. Międzynarodowa Agencja Energetyki przewiduje, że w przyszłości Irak skupi się na 
produkcji ropy naftowej. Według Agencji, produkcja ropy naftowej, która wynosi obecnie 
3 miliony baryłek dziennie, wzrośnie do 6 milionów baryłek w roku 2030 i do 8 milionów 
baryłek w roku 2035. Oznacza to, że w przyszłości Irak stanie się producentem, który będzie 
liczył się na rynku energetycznym.

Zasoby ropy naftowej w północnym Iraku

Część ropy naftowej Iraku, którą zainteresowana jest Turcja tak ze względów geograficz-
nych, jak i z powodu zbliżenia politycznego, które ma miejsce w ostatnich latach, znajduje 
się na terytorium Autonomii Kurdyjskiej Północnego Iraku. Kwestia sprzedaży ropy nafto-
wej z tego regionu do Turcji oraz eksport do innych państw przez Turcję jest przedmiotem 
rozmów prowadzonych na linii Ankara, Erbil, Bagdad i Waszyngton.

Zasoby Północnego Iraku stają się przedmiotem wymiany handlowej w wyniku woli po-
litycznej Turcji i Autonomii Kurdyjskiej. Oznacza to zdefiniowanie od nowa granic nie tylko 
Bliskiego Wschodu, ale i całego obszaru Morza Kaspijskiego i Kaukazu, jak też dużej części 
Azji aż do Chin, z jednoczesnym przedefiniowaniem gospodarek w tych granicach. Będzie 
to jednocześnie nowy etap procesu rozwoju i integracji, który bierze swój początek z Turcji. 
Jakie więc ma znaczenie ropa naftowa północnego Iraku dla całego państwa? Obecnie 
uważa się, że na terytorium północnego Iraku znajdują się zasoby ropy naftowej w ilości  
40 miliardów baryłek. Jest to znacząca wielkość, biorąc pod uwagę, że na terytorium całego 
Iraku zasoby te wynoszą 143 miliardów baryłek. 

Turcja potrzebuje ropy z północnego Iraku. Oczekiwania Turcji spotykają się z pozy-
tywnym przyjęciem przez rząd Autonomii Kurdyjskiej. Dla obydwu stron jest to więc sytu-
acja, z której mogą wynieść korzyść. Jednak centralny rząd Iraku uważa, że rząd Autonomii 
Kurdyjskiej nie ma prawa zawierać w tej sprawie jakichkolwiek umów z Turcją. Rząd cen-
tralny w Bagdadzie nie patrzy przychylnym okiem na pomijanie go w tej sprawie, ani na 
sprzedaż ropy naftowej na podstawie umów zawieranych z rządem w Erbil. Twierdzi, że 
jest to niezgodne z konstytucją Iraku, a poza tym ma poparcie takiego mocarstwa jak USA. 

Stosunki, nabierające po zakończeniu wojny pomiędzy Iranem i Irakiem charakteru han-
dlowego, wymusiły konieczność dwustronnej współpracy. W skali międzynarodowej, przy 
ciągłym wzroście zapotrzebowania na energię, dla państw zaspokajających popyt na energię 
przez import z zagranicy, znaczenia nabrało zróżnicowanie dostawców. Państwem, które 
posiada największe – po Rosji – zasoby gazu ziemnego, jest Iran. Z tego też punktu widze-
nia nie ma wątpliwości, że dla Turcji z powodu polityki energetycznej rozwój stosunków 
z Iranem, obok stosunków z Rosją, posiada olbrzymie znaczenie. Turcja, przez prowadzoną 
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politykę energetyczną, dąży do zaspokajania własnych potrzeb i zagwarantowania bezpie-
czeństwa w tym zakresie. Z drugiej zaś strony, z powodu położenia geopolitycznego, Turcja 
chciałaby pełnić rolę korytarza energetycznego, poprzez który realizowane byłyby dostawy 
ropy naftowej i gazu ziemnego z Iranu do Europy. W ten sposób Turcja może z jednej strony 
zająć znaczące i właściwe dla niej miejsce w polityce innych państw, z drugiej zaś – zapew-
nić sobie przychody z opłat tranzytowych (Türkiye’nin… 2008). Patrząc zaś z pozycji Iranu, 
dzięki Turcji będzie on mógł przesyłać ropę naftową i gaz ziemny do państwa europejskich 
i zdobywać coraz większe znaczenie w sensie handlowym.

Proces długoletniej współpracy pomiędzy Turcją i Iranem

Proces współpracy rozpoczął się w roku 1995 podpisaniem przez obydwa kraje umowy 
o sprzedaży gazu ziemnego. Zgodnie z umową, podjęto też decyzję o budowie rurociągu łą-
czącego obydwa kraje (Bayramov, Naghibayli 2013). Później, w roku 1996 podpisana zosta-
ła Umowa NIGC o sprzedaży i zakupie gazu ziemnego. Na mocy tej umowy Iran zobowiązał 
się do dostarczania do Turcji 3 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie począwszy 
od roku 2001. Ustalono, że ilość ta wzrośnie do 10 miliardów metrów sześciennych w roku 
2007. Umowa obowiązuje do dzisiaj, gdyż zawarta została na okres 25 lat (Türkiye’nin… 
2008). W roku 2007 w stosunkach między obydwoma państwami pojawiła się kwestia in-
nego rodzaju porozumienia w sprawie gazu ziemnego, lecz z różnych powodów nie doszło 
do jego realizacji. Uważa się, że wpływ na to miało napięcie w stosunkach między Iranem 
i USA. W świetle sankcji nałożonych przez Amerykę na Iran nie ma wątpliwości, że zawar-
cie takiego porozumienia między Turcją i Iranem doprowadziłoby do reakcji USA. Z drugiej 
zaś strony brak porozumienia wiązany jest z problemami natury technicznej, spośród któ-
rych wymienia się też brak zgodności w kwestii cen. Innym z powodów, określanym jako 
techniczny, który legł u podstaw porażki w zawarciu tego porozumienia, było wystąpienie 
Turcji wobec oświadczenia Iranu, że w przypadku jakiejkolwiek konieczności wstrzyma do-
stawy gazu ziemnego. Ważna umowa między obydwoma państwami została zawarta w roku 
2008. Przedmiotem umowy był przesył do Europy 35 miliardów metrów sześciennych gazu 
ziemnego rocznie. Jednocześnie zwiększona też została ilość gazu ziemnego, którą Turcja 
miała otrzymywać z Iranu. Rozpoczęty w ten sposób proces na rzecz utworzenia z Turcji 
korytarza energetycznego zakończył się w roku 2010 podpisaniem między obydwoma pań-
stwami umowy, która konkretyzowała się w formie Projektu Rurociągu Perskiego.

Patrząc na ten proces z perspektywy dnia dzisiejszego, duże znaczenia dla Turcji ma po-
rozumienie zawarte między Iranem i państwami P5+1, gdyż złagodzenie sankcji amerykań-
skich nałożonych na Iran przyczyni się do wzrostu wolumenu handlu zagranicznego Turcji. 
Rozważając stosunki między Turcją i USA oraz między Turcją i Iranem, należy zaznaczyć, 
że każdy pozytywny krok USA wobec Iranu będzie działał na korzyść Turcji, oddalając ją od 
nacisków ze strony USA. Jednak pamiętając, że równowaga stosunków międzynarodowych 
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zmienia się bardzo szybko, ważne jest, by Turcja działała z myślą o korzyściach narodowych 
i prowadziła politykę niezrażania do siebie jakiegokolwiek państwa.

Rozmowy z Iranem prowadzone przez Członków Rady Bezpieczeństwa ONZ: USA, 
Rosję, Chiny, Wielką Brytanię i Francję (P5) oraz Niemcy (+1) zakończyły się zawarciem 
porozumienia. Porozumienie to, określane przez kręgi polityczne i specjalistów jako histo-
ryczne, jeszcze raz ukazało opinii publicznej, że dyplomacja nadal może być skuteczna i że 
należy bardzo dokładnie kalkulować zagrożenia, które mogą stać się wynikiem użycia siły. 
Oczywiście, niektórzy patrzą na porozumienie z Iranem poprzez pryzmat „kto zyskał, kto 
stracił”, inni zaś – co jest podejściem realistycznym - zadają pytanie, jaki wpływ będzie 
miało to porozumienie na postępowanie zainteresowanych stron i jak odbije się ono na ich 
polityce w stosunku do regionu.

Porozumienie zawarte pomiędzy państwami P5+1 i Iranem jest bez wątpienia znaczące 
historycznie, gdyż niedający się przekonać do tej pory Iran usiadł do stołu rokowań, powrócił 
do systemu polityki międzynarodowej nie jako problem, lecz jako część jego rozwiązania. 
Dlatego też można powiedzieć, że porozumienie ma wartość historyczną. Jednak porozu-
mienie o takich samych wręcz postanowieniach zostało zawarte pomiędzy Turcją i Brazylią 
już w roku 2010. To znaczy, Turcja i Brazylia doprowadziły do przyjęcia przez Iran warun-
ków, których domagały się siły regionalne i światowe za pośrednictwem Międzynarodowej 
Agencji Energii Atomowej. Zastanawiający jest fakt, że byli tacy, którzy patrzyli na porozu-
mienie z roku 2010 w sposób chłodny, a nawet wysuwali wobec Turcji grubiańskie oskarże-
nia, a dzisiaj o podobnym porozumieniu mówią, że miało historyczne znaczenie.

Korzyści, z punktu widzenia społeczności międzynarodowej reprezentowanej przez pań-
stwa P5+1, a w szczególności USA, to przekonanie Iranu, zapobieżenie – chociażby jedy-
nie na chwilę obecną – niebezpieczeństwu produkcji broni nuklearnej. Wycofujący wojska 
z Iraku i Afganistanu, bezwolni wobec kryzysu w Syrii USA i ich zachodni sprzymierzeńcy 
zaczęli nadawać kierunek zmianom przy pomocy polityki i metodą wymagającą z ich punk-
tu widzenia mniejszych nakładów, lecz bardziej skuteczną. Ogólnie rzecz biorąc, uwień-
czenie rozmów z Iranem zawarciem porozumienia jest okolicznością, która bezpośrednio 
dotyczy Turcji. Z jej perspektywy jest to wydarzenie pozytywne, gdyż usunięcie z regionu 
zagrożenia bronią nuklearną zmniejszy poczucie zagrożenia samej Turcji. Ponadto złago-
dzenie, a następnie zniesienie sankcji przyczyni się do rozwoju wymiany handlowej Turcji 
z sąsiadem, wzrośnie eksport tureckich wyrobów, a dostawy surowców energetycznych sta-
ną się bardziej pewne i ekonomiczne.

Turcja zawsze znajduje się na czele państw, które zabierają głos w kwestii jakiegokol-
wiek wydarzenia, problemu, sytuacji kryzysowej, mających miejsce w państwach azjatyc-
kich, począwszy od republik tureckich przez Syrię, Egipt, Liban, Palestynę, Irak, Iran, Izrael, 
a nawet Jemen. Turcja postrzega Bliski Wschód jako obszar całkowicie niezależnej polityki 
wewnętrznej, tak jakby prowadziła politykę zagraniczną przez pryzmat polityki wewnętrz-
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nej. Zróżnicowane podejście Turcji do polityki zagranicznej, brak możliwości kontroli nad 
rozwojem wydarzeń i wynikające z położenia geopolitycznego poczucie „oblężonej twier-
dzy” są przyczynami prowadzenia przez Turcję wobec świata zewnętrznego, a w szczegól-
ności wobec Unii Europejskiej polityki ograniczonego zaufania. Ponieważ jednak regiony 
wokół Turcji są jednocześnie obszarem zainteresowania mocarstw światowych, znajduje 
się ona w takim położeniu, że musi uwzględniać politykę tych mocarstw. W związku z tym 
Turcja w swej polityce regionalnej powinna dokonywać oceny sił globalnych pod kątem ich 
zamierzeń w tym regionie i pozostawać z nimi w stałym kontakcie.

W tej sytuacji, przy całym znaczeniu regionu z punktu widzenia Turcji, prowadziła ona 
politykę nieliczenia się z równowagą regionalną, co z kolei legło u podstaw powstania wie-
lu niepewności w jej polityce wobec regionu. Niestety widać, że starania Turcji do zajęcia 
aktywnego stanowiska w kwestiach regionalnych miały charakter przypominający politykę 
Imperium Osmańskiego, natomiast we współpracy z Zachodem – spotykała się z oskarże-
niami o prowadzenie współpracy z imperializmem. Dlatego też Turcja powinna na nowo 
określić główne elementy w swym postrzeganiu świata islamu, oddzielając doświadczenia 
polityczne i dyplomatyczne pozostałe z okresu Imperium Osmańskiego od współzależno-
ści ideologicznych. Obecnie sytuacja Turcji nie pozwala, jak to było w ostatnim okresie 
istnienia Imperium Osmańskiego, na wzięcie odpowiedzialności za świat islamu, ani też 
na narażenie na ryzyko rozliczania się ze wszystkimi mocarstwami ze swych stosunków ze 
społecznościami w tym świecie. Wynikające z odruchów psychologicznych reakcje mają 
nie tylko negatywny wpływ na stosunki Turcji z krajami muzułmańskimi, lecz zawężają też 
pole manewrów dyplomatycznych w Azji i w Afryce (Davutoğlu 2009, s. 261). Cel reakcji 
psychologicznych to zajęcie przez Turcję bardziej prospołecznego stanowiska, w którym – 
w procesie podejmowania decyzji w zakresie polityki zagranicznej – w większym stopniu 
będzie brana pod uwagę opinia własnego społeczeństwa. W związku z tym polityka zagra-
niczna Turcji skupiająca się w ostatnich latach na Bliskim Wschodzie, stałą się przyczyną 
dyskusji tak w samej Turcji, jak i na arenie międzynarodowej na temat zmiany osi zainte-
resowań. W wielu głowach pojawiło się pytanie: „czyżby Turcja zmierzała ku Bliskiemu 
Wschodowi i Azji”? Jednak podstawą prowadzenia polityki, która jest przyczyną tego typu 
postrzegania, są – bardziej niż ogólna zmiana osi – wspomniane powyżej reakcje psycho-
logiczne.

W rezultacie więc, zwrócenie się Turcji ku Bliskiemu Wschodowi związane jest bez-
pośrednio z systematycznymi zmianami sił w regionie, w znacznie większym stopniu niż 
z rozważaniami o zmianie osi. Chociaż możliwe jest tłumaczenie polityki zagranicznej uda-
jąc, że nie widzi się zmiany układu sił w systemie, to nie jest rzeczą możliwą stworzenie wy-
starczających ram dla analizy tego stanu. Turcja, by stać się w tym nowym okresie bardziej 
wpływowym aktorem na płaszczyźnie globalnej, a w szczególności na Bliskim Wschodzie, 
musi przede wszystkim jak najszybciej rozwiązać problemy wewnętrzne. W stosunkach 
międzynarodowych nie jest tak, że na zawsze pozostaje się wrogiem bądź sprzymierzeńcem. 
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Polityka zagraniczna to całość, w której interesy i dążenia mocarstw realizowane są w ra-
mach polityki racjonalizmu. Nie do uniknięcia jest wpływ jakiejkolwiek zmiany w systemie 
na zachowanie się pozostałych aktorów.

Dążenie Iranu do uzyskania wpływów na Bliskim Wschodzie 

Iran, który ze względu na położenie geograficzne, zajmuje jeden z najważniejszych ob-
szarów na kontynencie euroazjatyckim, przez wieki historii stanowił centrum polityki i go-
spodarki regionalnej i globalnej. Iran leży na skrzyżowaniu Zachodu i Wschodu, Północy 
i Południa. Dlatego też kolejne rządy w Iranie odgrywały ważną rolę na arenie historii. 
Z tych samych powodów Iran jest celem mocarstw dążących do przejęcia rządów na skalę 
globalną. Gdy tylko rządy w Iranie traciły na sile, kraj stawał się i nadal jest areną rywa-
lizacji wielkich mocarstw. Jego znaczenie strategiczne ogromnie wzrosło na początku XX 
wieku, kiedy odkryto bogactwo zasobów ropy naftowej, a później – olbrzymie rezerwy gazu 
ziemnego. Iran, którego granice sąsiadują z Kaukazem, Azją Środkową, Azją Południową, 
Zatoką Perską i Bliskim Wschodem, jest jedynym krajem w tym regionie będącym w sta-
nie z łatwością w tym samym czasie oddziaływać na te regiony. Stał się jednym z miejsc 
o znaczeniu strategicznym, w którym przez całe lata zimnej wojny konkurowały ze sobą 
o wpływy USA i Związek Radziecki. 

Sprawy zaczęły się zmieniać dopiero po rewolucji islamskiej w roku 1979. Iran zaczął 
prowadzić niezależną politykę zagraniczną, piąć się w górę; coraz bardziej wzrastały jego 
wpływy w polityce zagranicznej. Jego znaczenie i wpływ na politykę regionalną zaczęły jesz-
cze bardziej przybierać na sile w okresie po 11 września – po upadku Talibów w Afganistanie 
i rządu Saddama Husajna, po zajęciu Iraku przez USA w roku 2003. Te działania USA, co 
wydaje się paradoksalne, doprowadziły do usunięcia najgorszych, pozostających w konflik-
cie z Iranem wrogów i przechylenia w ten sposób równowagi geopolitycznej na korzyść 
Teheranu. W zasadzie wzrost roli i siły negocjacyjnej Iranu na Bliskim Wschodzie w okresie 
po 11 września wynika z dwóch powodów. Po pierwsze, zmiany w sytuacji geopolitycznej, 
które nastąpiły po kryzysie irackim w roku 2003 w zakresie problematyki i rozkładu geogra-
ficznego problemów, spowodowały, że Iran stał się nowym, głównym centrum problemów 
politycznych i bezpieczeństwa w regionie. Po drugie, wraz ze wzrostem czynnika szyickie-
go w Iraku i na obszarze całego regionu, Iran znalazł się w sytuacji umożliwiającej mu silne 
oddziaływanie na dynamikę polityczną regionu. Dzięki wzrostowi tej siły, zaczął zdobywać 
na Bliskim Wschodzie zaufanie nie tylko szyitów, ale i sunnitów, przyjmując na siebie rolę 
przywódcy świata islamu. Lecz wraz z tym wzrostem silniejsze stały się też obawy przed za-
grożeniem ze strony Iranu. Na przykład, po ogłoszeniu przez USA Iranu państwem terrory-
stycznym, zamrożone zostały wszystkie aktywa irańskie w bankach amerykańskich, Europa 
i Turcja zmniejszyły zakupy ropy naftowej z Iranu i uniemożliwiano mu korzystanie z wy-
soko rozwiniętych technologii. W odwecie przeciwko groźbom USA Iran zaczął inwestować 
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w przemysł zbrojeniowy, wybrał własną drogę rozwoju technologii nuklearnej. Czyniąc to, 
korzystał z pomocy takich państw, jak Rosja i Chiny i dzięki ich wsparciu mógł utrzymać 
swoją pozycję wobec sankcji Zachodu. 

Tak więc państwa, które ucierpiałyby najbardziej w przypadku jakiejkolwiek interwencji 
wojskowej przeciwko Iranowi, to państwa, które większą część swego zapotrzebowania na 
ropę naftową pokrywają z krajów Zatoki Perskiej, czyli Chiny, Japonia i państwa europej-
skie. Poza tym, oprócz ropy naftowej, państwa te utrzymują z Iranem stosunki handlowe. 
Same Chiny pokrywają 17% zapotrzebowania na ropę importem z Iranu. Państwa europej-
skie, zaniepokojone ewentualnością zamknięcia przez Rosję dostaw gazu ziemnego przez 
Ukrainę, postrzegają Iran jako alternatywne źródło dostaw. W tej sytuacji nie ma państwa, 
które by wspierało embargo i działania wojskowe ze strony USA. Nawet Rosja, która jest 
przeciwna wzbogacaniu uranu przez Iran, jest w rzeczywistości zwolennikiem szukania roz-
wiązań alternatywnych, gdyż jakakolwiek interwencja nie byłaby korzystna dla Iranu. Rosja 
przedkłada propozycje znalezienia rozwiązania dla dostaw paliwa nuklearnego przez nią 
samą. Chciałaby uczestniczyć aktywnie w pracach Iranu nad energią atomową i sprawować 
kontrolę na każdym etapie irańskiego programu nuklearnego (Köse 2008, s. 48).

Ramy polityki prowadzonej przez Iran w odniesieniu do Arabskiej Wiosny określone 
zostały przez zależności społeczne i geopolityczne, w których pozostaje. Zasadniczym ce-
lem reżimu w tym procesie jest zapobieżenie jakimkolwiek stratom – na skutek Arabskiej 
Wiosny - w interesach geopolitycznych i procesach politycznych, które przygotowują grunt 
pod wzrost roli Iranu w tym regionie, oraz zapobieżenie zjednoczeniu i umocnieniu się 
przeciwników reżimów w krajach arabskich pod wpływem wzrastających w tych społe-
czeństwach żądań wolności i praw obywatelskich. Znaczenie Arabskiej Wiosny dla polityki 
regionalnej i narodowej Iranu kształtowane jest przez możliwości i ograniczenia wynikające 
z sytuacji społecznej i geopolitycznej Iranu (Şen 2012, s. 100).

Stosunki turecko-irańskie 

Stosunki między Turcją i Iranem, począwszy od początku ich historii, opierały się na 
„konkurencji” i „wojnie”. Sytuacja ta, od czasu Porozumienia z Kaszr-e Szirin w roku 1639, 
charakteryzowała się stabilnością rozwoju. Od czasu porozumienia do dnia dzisiejszego gra-
nice między obydwoma państwami, z wyjątkiem niewielkich regulacji, w zasadzie się nie 
zmieniły. Mimo to dochodziło do drobnych nieporozumień i starć z powodu zamieszek, 
które miały miejsce po roku 1639 w obszarach przygranicznych. Na przykład, w roku 1720 
doszło do wybuchu wojny między obydwoma państwami, trwającej 20 lat. W latach 1821-
1823 państwa te ponownie wystąpiły przeciwko sobie. Mimo porozumienia z Erzurum, na 
mocy którego granice miały pozostać w istniejącym kształcie, nadal istniały sprzeczności 
co do ich wyznaczenia i dochodziło do ich naruszania. Wyznaczyć granice udało się dopie-
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ro w roku 1914. W czasach konfliktu w Mosulu oraz w okresie powstania we Wschodniej 
Anatolii w roku 1925 często dochodziło do naruszenia granic przez plemiona irańskie. 
Nawet po rozwiązaniu konfliktu nadal miały one miejsce. W podpisanym między obydwo-
ma państwami w roku 1926 Porozumieniu o Przyjaźni i Bezpieczeństwie strony zobowiąza-
ły się do położeniu kresu tym czynom, jednak nadal dochodziło do incydentów granicznych 
(Sandıklı, Emeklier 2012a, s. 2).

O ile w Turcji podstawowym problemem jest ekspansywność polityki Iranu, to Iran po-
strzega Turcję jako kraj zarządzany przez „Wielkiego Szatana” – Amerykę. W okresie po 
roku 1990 stosunki turecko-irańskie bardzo ucierpiały na skutek pomocy, której Iran udzielał 
PKK – organizacji stanowiącej jedno z największych zagrożeń dla Turcji. Podpisane w roku 
1995 między Iranem i Rosją porozumienie o współpracy ekonomicznej i wojskowej wzbu-
dziło zaniepokojenie, że Iran będzie chciał wejść w posiadanie broni nuklearnej. W procesie, 
który rozpoczął się wraz ze zgonem w roku 1993 prezydenta Republiki Tureckiej Turguta 
Özala, doszło w roku 1994 do wizyty Tansu Çiller w Izraelu, następnie – w roku 1996 – 
Süleymana Demirela i podpisania – również w roku 1996 – umowy o współpracy wojsko-
wej. W znacznym też stopniu wzrosła wymiana handlowa między Izraelem i Turcją.

Po roku 2000 doszło do szybkiego rozwoju stosunków i kontaktów dyplomatycznych. 
Wielkość obrotów handlowych między obydwoma państwami wzrosła z 1,2 miliarda dola-
rów w roku 2001 do 11 miliardów w roku 2010 i do 15 miliardów w roku 2011. Minister 
Energetyki Taner Yıldız w wypowiedzi w lutym 2012 oświadczył, że około 50% tureckiego 
importu ropy naftowej pokrywane jest dostawami z Iranu, a w marcu 2012 roku stwierdził, 
że 20% zapotrzebowania Turcji na gaz ziemny również pokrywane jest importem z Iranu 
(Sandıklı, Emeklier 2012b, s. 4). Mimo to, podobnie jak w innych dziedzinach, również na 
polu energetyki obydwa kraje pozostawały w stanie współzawodnictwa. W procesie tym 
Iran opierał się na posiadanych przez siebie zasobach ropy naftowej i gazu ziemnego, Turcja 
zaś na możliwości pośredniczenia w znalezieniu rynków zbytu dla irańskich zasobów oraz 
stworzenia alternatywnych rozwiązań dla irańskich surowców.

Sytuacja w zakresie polityki i bezpieczeństwa nie kształtowała się w taki sam sposób, 
jak na polu ekonomicznym. Udzielanie przez Iran wsparcia dla PKK, ewentualność zagro-
żenia dla Turcji z powodu irańskich prac nuklearnych, utrudnianie prowadzenia polityki 
w Iraku i Syrii znacznie skomplikowały stosunki polityczne między dwoma krajami. Turcja 
prowadzi politykę pokojową, szczególnie w kwestii prac nuklearnych, lecz nie spotyka się 
z wzajemnością ze strony Iranu. Podejmuje działania na rzecz pośredniczenia w pracach 
nuklearnych między Iranem i Zachodem, stara się odgrywać konstruktywną rolę w roz-
wiązaniu tego kryzysu i przyjąć na siebie za to odpowiedzialność. Iran natomiast, przez 
rozwój stosunków z Turcją, stara się nadal być stroną przy rozwiązywaniu tego kryzysu 
i kontynuować dialog ze społecznością międzynarodową. Co więcej, Turcja popiera badania 
Iranu w dziedzinie energii nuklearnej i przypomina o prawie państw członkowskich Układu 
o Nierozprzestrzenianiu Broni Jądrowej do produkcji energii dla celów cywilnych. Wraz 
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z Brazylią zaproponowała, że oba państwa przyjmą na siebie rolę pośrednika w rozwiąza-
niu kryzysu pomiędzy Iranem i Zachodem. Propozycja ta została przez Iran zaakceptowa-
na i w rezultacie w dniu 17 maja 2010 roku minister Spraw Zagranicznych Turcji Ahmet 
Davutoğlu, minister Spraw Zagranicznych Iranu Menuchehr Muttaki i minister Spraw 
Zagranicznych Brazylii Celso Amorim podpisali w obecności prezydenta Iranu Mahmuda 
Ahmadinedjada, prezydenta Brazylii Luli Da Silvy i premiera Recepa Tayyipa Erdoğana 
tekst porozumienia osiągniętego w kwestii przekazania paliwa nuklearnego (Deklaracja 
Teherańska). Iran, zgodnie z Deklaracją Teherańską, zgodził się na przekazanie Turcji 1200 
kg nisko wzbogaconego uranu celem jego przechowania i zabezpieczenia. Uran miał pozo-
stawać w Turcji, przy czym jego właścicielem nadal pozostawał Iran. Iran i Międzynarodowa 
Agencja Energii Atomowej mieli prawo do dokonywania w dowolnym czasie kontroli wa-
runków przechowywania i zabezpieczenia uranu (Sandıklı, Emeklier 2012c, s. 10-11). 

Współzawodnictwo obydwu państw na Bliskim Wschodzie 

Turcja, jako ważny gracz polityczny na Bliskim Wschodzie, stała się jednym z najważ-
niejszych przedstawicieli zdrowego rozsądku w tej grze, gwarantem długoletniej jedno-
ści języka, kultury i religii wielu krajów w tym regionie, a następnie jedynym na Bliskim 
Wschodzie państwem laickim i demokratycznym. Obecnie Republika Turecka prowadzi 
wielowymiarową strategię na rzecz zagwarantowania na Bliskim Wschodzie pokoju i stabi-
lizacji. Nie licząc kryzysu syryjskiego, Turcji udało się– dzięki stanowisku obrońcy demo-
kracji - znaleźć wyważoną drogę pośród istniejących układów.

Spośród odwiecznych i silnych społeczeństw Bliskiego Wschodu również Persowie, 
dzięki bogactwu kulturowemu i tradycjom dyplomatycznym, aż do końca XX wieku byli jed-
nym z najważniejszych graczy na szachownicy tego regionu. Jednak widać, że po rewolucji 
1979 roku Iran, rozwijając strategie polityczne w ramach nadgorliwości wyznaniowej, za-
czął odchodzić od tradycji leżących u podstaw polityki racjonalizmu i równowagi. Rezultaty 
takiej zmiany są szkodliwe nie tylko dla samego Iranu, lecz również dla wszystkich państw 
regionu. Niepewność co do programu nuklearnego Iranu prowadzi obecnie do konfrontacji 
z całym światem Zachodu, głównie zaś z Izraelem. Popycha świat islamu ku bardzo trudnej 
sytuacji, stawiając go na celowniku Zachodu. Jest przyczyną coraz większego zaniepokoje-
nia Izraela, dla którego program nuklearny Iranu stanowi bezpośrednie zagrożenia, jak też 
czyni z Bliskiego Wschodu „tykającą bombę”. W procesie tym coraz trudniej jest państwom 
mającym wpływ na region, jak na przykład Turcji, zagwarantować pokój.

Jednak Turcji, mimo że kroczy trudną drogą polityki pokojowej, udaje się kontynuować 
przyjętą linię poszerzania pola manewru. Doprowadziła ona do intensyfikacji stosunków ze 
światem arabskim. Chociaż istnieje wiele czynników i powodów procesu szybkiego zbli-
żenia i rozwoju stosunków między Turcją i światem arabskim, który rozpoczął się po roku 
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2003, to duży wpływ na ten proces miało zaniepokojenie państw regionu dążeniem Iranu 
do zwiększenia wpływów i zdobycia przewagi strategicznej w regionie. Arabia Saudyjska 
przede wszystkim, lecz również Egipt, Jordania i kraje Zatoki Perskiej, dążą – przy wyko-
rzystaniu Turcji – do zrównoważenia wpływów politycznych szyitów irackich w Bagdadzie 
i przewagi strategicznej, którą Iran – po Libanie, Palestynie i Jemenie – osiągnął również 
w Iraku.

Poza położeniem geopolitycznym Iranu, również dążenie szyickiego rządu w Iraku do 
nawiązania bliskich stosunków z Iranem przyczyniło się do zwiększenia roli Iranu nie tyl-
ko w procesie zmian politycznych w samym Iraku, lecz również na terenie całego regionu 
i w świecie arabskim, głównie zaś w Libanie. Tradycyjny układ polityczny w Iraku pod 
rządami mniejszości sunnickiej opierał się na wzajemnym wspieraniu się poszczególnych 
ugrupowań religijnych i rządach pośrednich. Zasadniczą funkcją tego układu było utrzy-
mywanie kontroli nad krajami niearabskimi, jak Iran czy Turcja. Rząd sunnicki w Iraku, 
kontrolując Kurdów na północy i szyitów na południu, stanowił równowagę dla pozycji 
Turcji i Iranu w tym regionie. Usunięcie rządów Partii Baas zburzyło ten tradycyjny układ 
i w jego miejsce ustanowiło nowy system oparty na rządach większości, który spowodował 
wzrost znaczenia szyitów i Kurdów oraz wprowadził demokrację bezpośrednią. Zmiana ta, 
z powodu bliskich stosunków kulturowych i politycznych z szyitami i Kurdami, wzmocniła 
przede wszystkim rolę Iranu. Stosunki Iranu z szyitami opierają się nie tylko na czynnikach 
ideologicznych i religijnych, lecz głównie na związkach społeczno-kulturowych, i stanowią 
ważny element, który – zbliżając Iran i Irak ku sobie – czyni ideę „dwóch strategicznych 
wrogów” nieaktualną (Bergezar 2010, s. 91). 

Jeśli chodzi o Turcję, to ze swymi przymiotami i kulturą niezależności, jest – pod wzglę-
dem geopolitycznym i geostrategicznym – jedynym swego rodzaju państwem w regionie, 
państwem, które nie posiada odpowiednika. Na tym olbrzymim obszarze, oprócz tego, że 
jest – jako wyjątek – krajem jednocześnie i europejskim, i azjatyckim, jest przede wszystkim 
krajem o najdłuższej historii demokracji. W obecnym układzie sił, kiedy Unia Europejska 
przeprowadza samoocenę, Turcja musi na nowo przemyśleć strategię regionalną i opraco-
wać strategię długofalową. Będąc mostem łączącym Azję, Bliski Wschód i Europę, jest jed-
nocześnie korytarzem energetycznym. Dlatego też kraje europejskie i azjatyckie nie mogą 
pomijać tego faktu przy opracowywaniu swych polityk energetycznych. Niezwykle ważne 
jest, by oprócz Turcji, która dąży do odgrywania aktywnej roli w procesie zmian ekonomicz-
nych i w kwestiach bezpieczeństwa, również Unia Europejska dokonała szerokiego otwarcia 
na jej przyjęcie.
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Turkey’s and Iran’s Struggle in Middle East for the Political  
and Energy-Related Dominance

Summary

Turkey and Iran, with participation of other western states, try to control the development of 
events in the region of Middle East. It is known that as for the events in the Arab countries, the onset 
of which had taken place in Tunisia, next they moved to Egypt and Libya, Turkey has been watching 
them with anxiety. Like the western states, Turkey shares the anxiety that the events taking place in 
the states of the region may be the reason for weakening relationships between the West and the Mid-
dle East countries. Turkey, being a member of NATO, is also one of the candidate states to access the 
EU. Moreover, it has been maintaining strategical relationships with America and European states. 
Due to the strategical location of Turkey, the West does hope that it will play an important role in 
formation of the political future of these countries.

Key words: Turkey, Iran, Middle East, energetic and political dominance, Turkey-Iran relationships.

JEL codes: F5

Artykuł nadesłany do redakcji w styczniu 2015 roku.

Zeszyty-naukowe-41_2015.indd   56 2015-07-30   14:52:42



RAMAZAN ARSLAN 57

© All rights reserved

Afiliacja:
mgr inż. Ramazan Arslan
Uniwersytet Warszawski
Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
ul. Krakowskie Przedmieście 3
00-927 Warszawa
tel.: 0049 17661863566
e-mail: ramo.arskan@gmail.com

Zeszyty-naukowe-41_2015.indd   57 2015-07-30   14:52:42


