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ABSTRACT: Iran in 1979 was one of Poland’s most important business partners in the 

Middle East. After the Iranian Revolution the situation changed dramatically. The ava-

ilable documents allow previously unaudited Polish–Iranian relations to be researched 

and reveal attempts at the closing of both countries in the 1980s. The climax of these 

attempts was a visit by the Minister of Foreign Affairs Marian Orzechowski to Tehran 

in 1987. Showing a complete picture of these contacts required research of documents 

from the Archives of the Ministry of Foreign Affairs, Newsreel, and the Institute of 

National Remembrance in Warsaw. Results of the research were compared with infor-

mation in the Polish press and the interview with Professor Orzechowski as well as 

with his written memoires. Orzechowski’s visit to Iran was an actual resumption of 

Polish–Iranian relations, which had ceased as a result of the Iranian Revolution in 1979. 
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Stosunki polsko-ira skie po obaleniu szacha Mohammada Rezy Pahlawiego nie 

cieszy y si  dotychczas zainteresowaniem badaczy. Dokumenty dost pne po mijaj cej 

30-letniej karencji pozwalaj  jednak na przedstawienie zupe nie nieznanych wzajem-

nych relacji w trudnych dla obu krajów latach 80. XX w. i pokazanie prób ocieplenia 

stosunków. Ich kulminacyjnym momentem by a wizyta ministra spraw zagranicznych 

Mariana Orzechowskiego w Teheranie w lutym 1987 r. Ukazanie pe nego obrazu kon-

taktów by o mo liwe dzi ki kwerendzie dokumentów z Archiwum Ministerstwa Spraw 

Zagranicznych (w tym wykorzystanie odtajnionej specjalnie dla Autorki teczki dotycz cej 

wizyty Orzechowskiego w Teheranie oraz materia y Departamentu V, zajmuj cego si  

sprawami Bliskiego Wschodu, Azji i Afryki z lat 1979–1985), róde  z Archiwum Akt 

Nowych (archiwalia Wydzia u Zagranicznego oraz zbiór wycinków prasowych TVP S.A. 

z lat 1979–1987) oraz Instytutu Pami ci Narodowej w Warszawie (dokumenty Minister-

stwa Spraw Wewn trznych i Urz du Ochrony Pa stwa). Dla pe niejszego przedstawienia 

sytuacji wykorzystano tak e polsk  pras 1. Cenne uzupe nienie bada  stanowi a rozmowa 

1 Kwerend  zosta y obj te zarówno dzienniki partyjne „Trybuna Ludu”, „ o nierz Wolno ci”, 

codzienne czasopismo sto eczne „ ycie Warszawy”, jak i trybuna tzw. „katolików post powych”, 

nale ce do Stowarzyszenia PAX Boles awa Piaseckiego „S owo Powszechne”, organ prasowy rz du 

PRL (1982–1989) „Rzeczpospolita” oraz tygodnik „Przekrój”. Taki zabieg pozwala na porównanie 

rzeczywistego stanowiska w adz PRL z propagandowymi tre ciami wypracowanymi przez KC PZPR. 

Zbadane zosta y tak e tygodniki: „ o nierz Polski”, „Polityka”, „Tygodnik Powszechny”, miesi czniki: 

„Nowe Drogi”, „Sprawy Mi dzynarodowe”, „Problemy Pokoju i Socjalizmu”. Zob. szerzej np. Rafa  

Habielski, Polityczna historia mediów w Polsce w XX wieku, Wydawnictwo Akademickie i Profes-

jonalne, Warszawa 2009; Renata Piasecka-Strzelec, Polskie agencje prasowe w latach 1944–1972: 

upowszechnianie, reglamentacja informacji i dzia alno  propagandowa, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Jana Kochanowskiego, Kielce 2012. 
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z profesorem Marianem Orzechowskim oraz udost pniony Autorce fragment jego nieopu-

blikowanych wspomnie . Natomiast niepowodzeniem zako czy a si  próba wykorzystania 

materia ów ira skich. Autorka nie otrzyma a odpowiedzi z ira skiej Biblioteki Narodowej. 

KSZTA T RELACJI POLSKO-IRA SKICH PO REWOLUCJI MUZU MA SKIEJ W IRANIE 

W 1979 R.

Na pocz tku lat 80. XX w. Iran poch on  wewn trzny chaos spowodowany wybu-

chem rewolucji muzu ma skiej. Ucieczka szacha Mohammada Rezy Pahlawiego 16 stycz-

nia 1979 r. i powrót 1 lutego 1979 r. ajatollaha Ruhollaha Chomejniego do Teheranu 

przypiecz towa y zwyci stwo si  niezadowolonych z rz dów monarchy. Przewrót ira ski 

szybko przybra  zinstytucjonalizowany charakter. Ju  na samym pocz tku przyst piono 

do likwidowania obcych wp ywów. Sytuacja gospodarcza Iranu by a fatalna. Wiele firm 

tego kraju dot d tworzy o joint-venture z firmami zagranicznymi, które po rewolucji 

wycofa y kapita  z Iranu2. 

Powrót Chomejniego wywar  równie  wp yw na kszta towanie si  relacji polsko-

-ira skich. Stosunek w adz PRL do rewolucji muzu ma skiej by  ambiwalentny. Z jednej 

strony obj cie rz dów w Iranie przez ajatollaha nie odpowiada o polskim decydentom 

politycznym ze wzgl du na fanatyzm religijny nowego przywódcy. Z drugiej strony 

towarzyszy a tym wydarzeniom satysfakcja z racji obalenia re imu Pahlawiego, postrzega-

nego za eksponenta interesów i polityki Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie3. 

Premier Piotr Jaroszewicz w depeszy z 13 lutego 1979 r. do premiera Tymczasowego 

Rz du Republiki Islamskiej, Mehdiego Bazargana, przekazuj c yczenia dla Ira czyków 

w zwi zku ze zwyci stwem rewolucji, wyrazi  zainteresowanie utrzymaniem kontaktów 

z w adzami ira skimi i dalsz  wspó prac , s u c  interesom obu narodów4. Mimo e 

Iran tu  po wydarzeniach z pocz tku 1979 r. równie  deklarowa  ch  zachowania i roz-

woju dotychczasowych stosunków i wspó pracy z Polsk 5, to jednak ambasador PRL 

w Teheranie Józef Filipowicz oceni  w 1982 r. stosunek Iranu do Warszawy jako „nie-

jednoznaczny”. Mia  tutaj na my li fakt, e kraje socjalistyczne („KS”), w tym Polska, 

pozostawa y na marginesie zainteresowa  ira skiego handlu zagranicznego6.

W tym miejscu warto przypomnie , e jeszcze w 1979 r. Iran, ze wzgl du na rop  

naftow , odgrywa  priorytetow  rol  we wspó pracy gospodarczej Polski z krajami Bli-

skiego i rodkowego Wschodu7. Relacje polsko-ira skie, znacznie lepsze przed rewolu-

2 O przyczynach rewolucji ira skiej zob. szerzej np. Brendan January, The Iranian Revolution, 

Twenty-First Century Books, Minneapolis 2008; Charles Kurzman, The Unthinkable Revolution in 

Iran, Harvard University Press, Cambridge, Mass. 2004; Ervand Abrahamian, Historia wspó czesne-

go Iranu, Ksi ka i Wiedza, Warszawa 2011; Robert Czulda, Iran 1925–2014. Od Pahlawich do 

Rouhaniego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.
3 Rozmowa z Marianem Orzechowskim, Wroc aw, 17.09.2015 r. (dalej cyt. Rozmowa z Orze-

chowskim).
4 MSZ, Departament V, 1980 Bliski Wschód II, sygn. 25/85, Notatka o sytuacji w Iranie i zada-

niach Ambasady z 23.01.1980 r., s. 5, 6; MSZ, Teczka dotycz ca wizyty dyplomatycznej Ministra 

Spraw Zagranicznych PRL Mariana Orzechowskiego w Teheranie (2–6.02.1987 r.), O stosunkach 

polsko-ira skich z 15.01.1987 r. (dalej cyt. MSZ, Teczka Orzechowskiego).
5 MSZ, Dep. V, 1979 BW I, sygn. 23/85, Pilna notatka MSZ, s. 1. 
6 AAN, Wydzia  Zagraniczny KC PZPR, sygn. LXXVI–203, Protokó  z zebrania POP przy 

Ambasadzie w Teheranie z 28.08.1982 r., s. 3. 
7 MSZ, Dep. V, 1980 BW II, sygn. 25/85, Iran, Plan Pracy na 1980 rok z 24.01.1980 r., s. 1. 
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cj  (co potwierdzi a zw aszcza wizyta szacha Mohammada Rezy Pahlawiego w Polsce 

w 1977 r.8) po wydarzeniach lutowych w Iranie uleg y os abieniu9. Ta tendencja jest 

szczególnie widoczna na polu gospodarczym. Mimo, e w adze ira skie „ze zrozumieniem 

i sympati ” odnosi y si  do przemian politycznych w Polsce10, która stan a w obliczu 

zachodnich sankcji i zwróci a si  ku rynkom bliskowschodnim, przedstawiciele polskiego 

handlu nie potrafili w pe ni wykorzysta  szans wynikaj cych z du ych potrzeb krajów 

naftowych, w tym Iranu. Mo na przypuszcza , e Iran by  ma o atrakcyjnym rynkiem 

ze wzgl du na napi cia polityczne11. 

Powodem z ej sytuacji w Iranie by y nie tylko reperkusje zwi zane z rewolucj , ale 

równie  rozpocz ta w 1980 r. wojna z Irakiem trwaj ca do 1988 r.12. Konflikt iracko-

-ira ski odcisn  pi tno na handlu zagranicznym Teheranu, co tak e przyczyni o si  do 

spadku zysków strony polskiej13. Iran ograniczy  bowiem import towarów do najpotrzeb-

niejszych w sytuacji konfliktu zbrojnego, a wi c ywno ci i produktów niezb dnych dla 

funkcjonowania armii14. Tak e Warszawa nie pozostawa a bez winy, nie wywi zuj c 

si  z wcze niej zawartych umów handlowych. Przed u ano terminy dostaw i obni ano 

jako  produktów. Na gwa towny spadek obrotów handlowych, w 1984 r. i 1985 r., 

wp yn  tak e niesp acony d ug Polski wobec Iranu, który w 1986 r. osi gn  wysoko  

80 mln dolarów oraz element pozagospodarczy – d ugotrwa a nieobecno  ambasadora 

PRL w Teheranie15.

Iran, mimo g oszonej polityki „ani Wschód ani Zachód”16, by  zainteresowany roz-

wojem kontaktów handlowych z krajami socjalistycznymi17. Kolejnym „atutem” dla 

rozwoju relacji polsko-ira skich by a zbie no  interesów w obliczu polityki ameryka -

 8 Http://teheran.msz.gov.pl/pl/wspolpraca_dwustronna/kalendarium/ [2.02.2015]; Zob. szerzej 

informacj  MSZ po wizycie szacha [po 26 sierpnia], niepodpisana notatka o wizycie szacha Iranu 

(fragmenty), w: P.M. Majewski (red.) Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1977, Polski Instytut Spraw 

Mi dzynarodowych, Warszawa 2009, dok. 227, s. 541–546.
 9 MSZ, Teczka Orzechowskiego, op. cit., O stosunkach polsko-ira skich z 15.01.1987 r.
10 MSZ, Dep. V, 1981 BW I, sygn. 25/86, Raport polityczny Ambasady PRL w Teheranie 

z 18.05.1981 r., s. 12; MSZ, Teczka Orzechowskiego, op. cit., O stosunkach polsko-ira skich 

z 15.01.1987 r.; T umienie opozycji przez genera a Wojciecha Jaruzelskiego w 1981 r. w Polsce. 
11 AAN, WZ KC PZPR, sygn. LXXVI–183, Protokó  z zebrania POP w Teheranie z 24.021980 r., 

s. 1–2; Na przyczyny ma ej „atrakcyjno ci” Iranu dla polskiego handlu wskazywa  Jan Piekarski, 

I Sekretarz lokalnej komórki PZPR w Ambasadzie PRL w Teheranie. 
12 Zob. Nigel Ashton, Bryan Gibson (red.), The Iran-Iraq War. New International Perspectives, 

Routledge, New York, London 2013. 
13 MSZ, Dep. V, 1985 BW II, sygn. 17/88, Depesza Dyrektora Dep. V Antoniego Pierzcha y do 

Ambasady PRL w Teheranie z 19.03.1985 r., s. 2. 
14 AAN, WZ KC PZPR, sygn. LXXVI–251, Protokó  z zebrania POP w Teheranie z 30.08.1986 r., 

s. 1; sygn. LXXVI–352, Stan stosunków handlowych mi dzy Polsk  a Iranem, s. 3. 
15 W dokumentach nie okre lono dok adnej d ugo ci nieobecno ci Ambasadora, wskazuj c i  

jej status by  „wci  nieokre lony”; MSZ, Dep. V, 1985 BW II, sygn. 18/88, Raport Polityczny za 

1984 rok, s. 17; AAN, WZ KC PZPR, sygn. LXXVI–239, Protokó  z zebrania POP w Teheranie 

z 29.08.1985 r., s. 7; sygn. LXXVI–251, Referat Egzekutywy POP w Teheranie z 25.03.1986 r., s. 2.; 

sygn. LXXVI–223, Referat Egzekutywy POP w Teheranie z 17.11.1984 r., s. 2, 3; sygn. LXXVI–239, 

Protokó  z zebrania POP w Teheranie z 11.04.1985 r., s. 2. 
16 E. Abrahamian, op. cit., s. 191, 204; R. Czulda, op. cit., s. 107.
17 AAN, WZ KC PZPR, sygn. LXXVI–251, Protokó  z zebrania POP w Teheranie z 17.12.1985 r., 

s. 2; Referat Egzekutywy POP w Teheranie z 25.03.1986 r., s. 7.
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skiej18. Pomimo to, spadek eksportu do Iranu sta  si  faktem19. Przypomnijmy, e jeszcze 

w 1978 r. Polska zajmowa a trzecie miejsce (160 mln dolarów) za Zwi zkiem Radzieckim 

(455 mln dolarów) i Rumuni  (200 mln dolarów) na li cie pa stw czerpi cych najwi k-

sze zyski z handlu z Iranem. Dekad  pó niej, w wyniku d ugotrwa ych zaniedba  i z ej 

sytuacji wewn trznej, zarówno w Polsce jak i w Iranie, PRL znalaz a si  na ostatnim 

miejscu na li cie krajów socjalistycznych (miejsce czterdzieste czwarte, 3 mln dolarów)20. 

Zdaniem Egzekutywy Podstawowej Organizacji Partyjnej Polskiej Zjednoczonej Partii 

Robotniczej w Teheranie przyczyn  tej sytuacji by a przede wszystkim zgoda pozosta ych 

krajów socjalistycznych na zakup towarów „nienaftowych” od Iranu, czym strona polska 

nie by a zainteresowana21. Inne kraje bloku komunistycznego posiada y ponadto o ywione 

kontakty na wy szym szczeblu z ira skim Ministerstwem Spraw Zagranicznych22. Co 

wi cej, tak e strona ira ska, oceniaj ca i kszta tuj ca zagraniczne stosunki gospodarcze 

przez pryzmat stosunków politycznych, dawa a do zrozumienia reprezentantom Polski 

w Teheranie, e inne kraje socjalistyczne wykazuj  wi cej zrozumienia dla ira skiego 

stanowiska ni  PRL i „uwzgl dniaj  potrzeby Iranu”23. Chodzi o tu przede wszystkim 

o sprzeda  w adzom ira skim broni przez „KS”, na co nie przysta a strona polska, nie 

tylko ze wzgl du na z  sytuacj  ekonomiczn , ale tak e interesy wi ce Polsk  z Irakiem. 

Warszawa dostarcza a Bagdadowi tzw. „towary niekatalogowane”, czyli sprz t specjalny24.

Polska zajmowa a ostatnie miejsce nie tylko w wymianie handlowej z Iranem, ale tak e 

w sferze politycznej25. Ira czycy dostrzegli t  „wstrzemi liwo ” Warszawy: „(…) brak 

kontaktów i wymiany delegacji oficjalnych na ró nych szczeblach”26. Pewna „rezerwa” 

dotycz ca perspektyw wspó pracy inwestycyjnej ze strony Iranu wynika a zatem z „jed-

nostronnego” zainteresowania Polski relacjami gospodarczymi, z pomini ciem, a wr cz 

„niech ci ” do rozwoju kontaktów politycznych na wy szym szczeblu27. Teheran by  

18 MSZ, Dep. V, 1982 BW I, sygn. 26/86, Raport Polityczny Ambasady PRL w Teheranie 

z 4.05.1982 r., s. 7; MSZ, Teczka Orzechowskiego, op. cit., Notatka Informacyjna MSZ z 10.02.1986 r.; 

oba kraje zmaga y si  z sankcjami ameryka skimi. 
19 AAN, WZ KC PZPR, sygn. LXXVI–223, Referat Egzekutywy POP w Teheranie z 17.11.1984 r., 

s. 3.
20 Ibidem, sygn. LXXVI–172, Notatka z zebrania POP w Teheranie z 13.03.1979 r., s. 5; 

sygn. LXXVI–223, Referat Egzekutywy POP w Teheranie z 17.11.1984 r., s. 2 i 3; sygn. LXXVI–

352, Stan stosunków handlowych mi dzy Polsk  a Iranem, s. 7; sygn. LXXVI–281, Polsko-ira ska 

wymiana towarowa z 08.05.1988 r., s. 4. 
21 Ibidem, sygn. LXXVI–251, Protokó  z zebrania POP w Teheranie z 30.08.1986 r., s. 2. 
22 Ibidem, sygn. LXXVI–239, Protokó  z zebrania POP w Teheranie z 11.04.1985 r., s. 3 

i z 29.08.1985 r., s. 6. 
23 Ibidem, sygn. LXXVI–352, Stan stosunków handlowych mi dzy Polsk  a Iranem, s. 4–6; MSZ, 

Teczka Orzechowskiego, Depesza Ambasadora PRL w Iranie Tadeusza Kohorewicza do Dyrektora 

Dep. V MSZ Antoniego Pierzcha y (dalej cyt. Depesza Kohorewicza do Pierzcha y) z 14.03.1986 r.; 

Depesza Kohorewicza do Pierzcha y z 17.03.1986 r.
24 AAN, WZ KC PZPR, sygn. LXXVI–352, Protokó  z narady partyjno-zawodowej w Bagdadzie 

z 06.04.1987 r., s. 9. 
25 Ibidem, sygn. LXXVI–251, Protokó  z zebrania POP w Teheranie w dniu 17.12.1985 r., s. 2; 

Referat Egzekutywy POP w Teheranie z 25.03.1986 r., s. 26; MSZ, Dep. V, 1985 BW II, sygn. 18/88, 

Raport Polityczny za 1985, s. 11–13; MSZ, Teczka Orzechowskiego, op. cit., Depesza Pierzcha y 

do Kohorewicza z 11.02.1986 r.
26 MSZ, Dep. V, 1985 BW II, sygn. 18/88, Raport Polityczny za 1984 rok, s. 18. 
27 MSZ, Dep. V, 1983 BW II, sygn. 35/86, Raport polityczny Ambasady PRL w Teheranie (maj 

1982–luty 1983), s. 17. 
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przekonany, i  „(…) szczebel dotychczasowych kontaktów nie odpowiada  randze sto-

sunków”28. Podczas gdy w 1985 r. w ramach Mi dzynarodowych Targów Pozna skich 

do Polski przyby  z wizyt  tylko ira ski wiceminister handlu Chamekoshamekosh29, 

Bu garia, Czechos owacja, Rumunia i W gry rozwija y kontakty z Iranem na szczeblu 

MSZ, wizytuj c si  nawzajem co najmniej dwa razy w roku30. 

Nale y jednak podkre li , e w adze PRL zdawa y sobie spraw , e sukces na polu 

gospodarczym wiedzie przez deklaracje polityczne. Ju  w 1980 r. Ambasada PRL w Tehe-

ranie zwróci a uwag  na mo liwo ci, jakie nios yby za sob  spotkania na szczeblu rz -

dowym, niew tpliwie sprzyjaj ce rozwojowi stosunków handlowych31. Jednak dopiero 

w 1985 r. mo na zaobserwowa  o ywienie w polsko–ira skich relacjach politycznych32. 

Polsce nie brakowa o motywów do odnowienia stosunków z Iranem. Poza o ywie-

niem wymiany handlowej czy te  dogonieniem „przyjació ” z bloku komunistycznego33, 

doskona ym powodem by a tak e sp ata polskiego zad u enia wobec Iranu. Kluczem 

do osi gni cia tych celów w tym czasie, wed ug POP PZPR w Teheranie, by o w a nie 

„upolitycznienie stosunków gospodarczych”, poniewa  je li „nie b d  omówione sprawy 

rozwoju stosunków politycznych mi dzy Polsk  a Iranem, to nie nale y spodziewa  si  

znacznej poprawy handlowej”34. 

Polskie struktury polityczne w Teheranie uzna y zatem zorganizowanie wizyty szefa 

MSZ Mariana Orzechowskiego za jeden z najwa niejszych punktów 1986 r. Uzgodnienie 

terminu wizyty cz onkowie POP PZPR uwa ali za „osi gni cie (…), wydarzenie du ej 

wagi, gdy  b dzie to pierwszy tego szczebla kontakt z Iranem od rewolucji islamskiej”35. 

Ponadto, poza znaczeniem presti owym liczono, e w wyniku wizyty uda si  uregulowa  

stosunki kulturalne i wymian  naukow  z Iranem36. Planowana wizyta ministra Orze-

chowskiego mia a pozwoli  na otwarcie „nowego etapu w polityczno-ekonomicznych 

stosunkach pomi dzy Polsk  a Iranem”37, z czym tak e wi za a nadzieje strona ira ska38. 

Wizyt  szefa polskiej dyplomacji poprzedzi  wyjazd do Teheranu wiceministra handlu 

28 IPN, sygn. IPN BU 0731/11, Informacja MSW na temat opinii dyplomatów ira skich o mo li-

wo ciach rozwoju stosunków polsko-ira skich z 17.09.1985 r.; MSZ, Teczka Orzechowskiego, op. cit., 

Depesza Kohorewicza do Pierzcha y z 14.03.1986 r., op. cit. 
29 W dokumencie nie podano imienia ira skiego wiceministra handlu AAN, WZ KC PZPR, sygn. 

LXXVI–251, Protokó  z zebrania POP w Teheranie w dniu 17.12.1985 r., s. 2.
30 MSZ, Teczka Orzechowskiego, op. cit., Depesza Kohorewicza do Pierzcha y z 3.09.1985 r. 

i z 17.03.1986 r., op. cit.; AAN, WZ KC PZPR, sygn. LXXVI–239, Protokó  z zebrania POP w Tehe-

ranie z 29.08.1985 r., s. 7; Referat Egzekutywy POP w Teheranie z 25.03.1986 r., s. 7; Z drugiej 

strony liczba wizyt nie przek ada a si  na jako  i aktywizacj  wymiany handlowej oraz wspó prac  

ekonomiczn  „KS” z Iranem.
31 AAN, WZ KC PZPR, sygn. LXXVI–172, Notatka z narady w Ambasadzie PRL w Teheranie 

z 13.03.1979 r., s. 7; sygn. LXXVI–239, Referat Egzekutywy POP w Teheranie, 1985 r., s. 2.
32 Ibidem, sygn. LXXVI–239, Uchwa a POP w Teheranie. 11.04.1985 r., s. 1. 
33 Rozmowa z Orzechowskim, op. cit.
34 AAN, WZ KC PZPR, sygn. LXXVI–251, Referat Egzekutywy POP w Teheranie z 25.03.1986 r., 

s. 2, 26, 27; Uchwa a POP PZPR w Teheranie z 25.03.1986 r., s. 1 i 2; Protokó  z zebrania POP 

w Teheranie z 30.08.1986 r., s. 2 i 3. 
35 Ibidem, Referat Egzekutywy POP w Teheranie z 25.03.1986 r., s. 2, 26, 27; Uchwa a POP 

w Teheranie z 25.03.1986 r., s. 1–2; Protokó  z zebrania POP w Teheranie z 10.06.1986 r., s. 3. 
36 Ibidem, Informacja o wdra aniu Uchwa  X Zjazdu o handlu zagranicznym, s. 2. 
37 Ibidem, sygn. LXXVI–352, Sprawozdanie Egzekutywy POP w Teheranie, 28.09.1985–

29.11.1986 r., s. 5. 
38 MSZ, Teczka Orzechowskiego, op. cit., Notatka Informacyjna MSZ z 10.02.1986 r. 
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zagranicznego Janusza Balewskiego (8–14 kwietnia 1986 r.), a kilka miesi cy pó niej 

jego zwierzchnika, Andrzeja Wójcika (15–17 listopada 1986 r.). Oba spotkania mia y 

przyczyni  si  do o ywienia dwustronnych stosunków handlowych39. 

WIZYTA MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH PRL MARIANA ORZECHOWSKIEGO 

W TEHERANIE (2–6 LUTY 1987 R.)

Marian Orzechowski zast pi  Stefana Olszowskiego na stanowisku ministra spraw 

zagranicznych PRL w listopadzie 1985 r. Nie mia  adnego do wiadczenia dyploma-

tycznego, ani mocnej pozycji politycznej. Polska polityka zagraniczna wchodzi a jednak 

w okres wyra nego „odmro enia”40. 

W adzom polskim i ira skim przy wieca y ró ne cele i nadzieje zwi zane z wizyt  

dyplomatyczn  Orzechowskiego. Poza propagandowymi, wzajemnymi zapewnieniami 

o „wydarzeniu o wielkim znaczeniu, milowym kroku” dla Iranu41 i „szczególnej wymo-

wie”, jak  nios a za sob  wizyta, plany obu delegacji przewidywa y tak e konkretne 

dzia ania42. Warszawa liczy a na osi gni cie celów gospodarczych i podtrzymania korzyst-

nych ustale  handlowych, osi gni tych par  miesi cy wcze niej przez ministra handlu 

zagranicznego Andrzeja Wójcika43. Pewn  rol  odgrywa y tak e wzgl dy polityczne, 

jak to okre lono w jednym z dokumentów: utrzymanie „trendu pozytywnej ewolucji 

39 Ibidem, Depesza MHZ Janusza Balewskiego do MSZ PRL z 15.04.1986 r.; Informacja Dep. V 

z 7.05.1986 r.; AAN, WZ KC PZPR, sygn. LXXVI–352, Stan stosunków handlowych mi dzy Polsk  

a Iranem, s. 3; Okre lono granice obrotów handlowych mi dzy Polsk  a Iranem na kwot  200 mln 

dolarów, stosunek polskiego importu w towarach nienaftowych w wysoko ci 10 %, kredyt tech-

niczny do 25 mln dolarów, now  form  wspó pracy na zasadzie „buy back” i „counter trade” oraz 

warunki wspó pracy bankowej. Podpisano dwustronne porozumienie. Zob. AAN, WZ KC PZPR, 

sygn. LXXXVI–251, Protokó  z zebrania POP w Teheranie z 19.11.1986 r., s. 1.
40 W odzimierz Borodziej, Wydzia  Zagraniczny KC PZPR, w: Andrzej Paczkowski (red.), Cen-

trum w adzy w Polsce 1948–1970, ISP PAN, Warszawa 2003, s. 69, 78–79; Bogdan Grzelo ski, 

Dyplomacja polska w XX wieku, Warszawa 2006, s. 93; Krzysztof Szczepanik, Dyplomacja Polski 

1918–2005. Struktury organizacyjne, Warszawa 2005, s. 206, 218; Pawe  Kowal, Mariusz Cie lik, 

Jaruzelski. ycie paradoksalne, Kraków 2015, s. 231–232, 253; Andrzej Paczkowski, Dyplomacja 

polska czasów kryzysu (1980-1989), w: Wojciech Materski, Waldemar Michowicz (red.), Historia 

dyplomacji polskiej 1944/1945-1989, t. VI, Polski Instytut Spraw Mi dzynarodowych, Warszawa 

2010, s. 827–828; Andrzej L. Sowa, Historia polityczna Polski 1944–1991, Kraków 2011, s. 585, 

586, 849; Orzechowski by  politologiem, historykiem, absolwentem Uniwersytetu Leningradzkiego. 

Do 1981 r. by  tak e profesorem w Uniwersytecie Wroc awskim. Podczas IX Zjazdu PZPR nie-

spodziewanie trafi  do najwy szego gremium partyjnego, a w pa dzierniku 1981 r. zosta  jednym 

z dziewi ciu sekretarzy KC, obejmuj c sektor ideologii. W czasie stanu wojennego organizowa  

Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego, natomiast w 1984 r. zosta  rektorem partyjnej Akade-

mii Nauk Spo ecznych. Zmian  warty na stanowisku MSZ dostrzeg  tak e Mieczys aw Rakowski, 

polityk, pose , premier i ostatni I sekretarz KC PZPR, który w swoich dziennikach raczej z o liwie 

ocenia  nowego ministra: „Facet od kilku lat robi zawrotn  karier . Wida , e jest dobrze widziany 

w Moskwie. Notabene, studia sko czy  w Leningradzie. Fakt nie bez znaczenia. Na ile go znam to 

facet o miernych zdolno ciach, przeci tny. Rapackim nie b dzie, ale – jak s dz  – nie o to chodzi. 

Chodzi o zmian  pogl du na ekip , oczywi cie nie tylko tu”. Zob. Mieczys aw Rakowski, Dzienniki 

polityczne 1984–1986, Iskry, Warszawa 2005, s. 321.
41 MSZ, Teczka Orzechowskiego, op. cit., Depesza Kohorewicza do Pierzcha y z 08.05.1986 r.; 

Notatka s u bowa Lucjana Polaka z 20.11.1986 r. 
42 Ibidem, Pilna notatka J. Pi tkowskiego z Warszawy do Teheranu z 6.01.1987 r. 
43 Ibidem, Depesza MSZ z Warszawy do Tokio z 21.11.1986 r. 
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stanowiska politycznego Ira skiej Republiki Islamskiej w odniesieniu do stosunków 

z pa stwami socjalistycznymi”44 i stworzenie „klimatu dla korzystnej wspó pracy na 

przysz o  (zw aszcza po zako czeniu wojny z Irakiem)”45. Dla strony ira skiej wizyta 

dawa a nie tylko szans  na podniesienie rangi dotychczasowych stosunków, ale tak e na 

uzyskanie polskiego wsparcia w wojnie z Irakiem w postaci uzgodnie  na temat dostaw 

broni (okre lanej w dokumentach jako „S”), co wed ug w adz Iranu, „przyczyni oby si  

do jednoznacznego sukcesu wizyty”46.

Szef polskiego MSZ wyl dowa  w Teheranie 2 lutego 1987 r. Podczas pi ciu dni wizy-

ty Orzechowski spotka  si  z ministrem spraw zagranicznych Alim Akbarem Welajatim, 

prezydentem Alim Chameneim oraz premierem Mir-Hosejnem Musawim. W o wiadczeniu 

z o onym przed odlotem do Iranu Orzechowski przyzna , e w latach poprzednich dosz o 

do zahamowania relacji z Teheranem. Jego wizyta mia a jednak wiadczy  o zainte-

resowaniu obydwu stron o ywieniem stosunków dwustronnych. Minister zadeklarowa  

ch  podj cia tematów zwi zanych z gospodark , sytuacj  mi dzynarodow  i regionaln . 

Zamierza  przedstawi  w adzom ira skim stanowisko PRL wobec wojny ira sko-irackiej 

i podkre li  potrzeb  zako czenia tego konfliktu47. 

Warto zwróci  uwag , e Ira czycy rzeczywi cie uzale niali charakter polsko-ira skich 

stosunków od stanowiska Warszawy wobec konfrontacji Teheranu i Bagdadu. Wykluczali 

negocjacje i rozmowy z przywódc  irackim Saddamem Husajnem, którego ambasador 

Iranu w Polsce, Abdulfazl Rahnam–Hazawei, porówna  do „dzikiej bestii”48. W sposób 

„nieprzejednany” i „natarczywy” wywierali „wzmo ony nacisk, wsz dzie gdzie si  tylko 

da[ o] na uzyskanie pot pienia Iraku”49. W adze PRL zaj y jednak neutraln  postaw  

wobec konfliktu, popieraj c negocjacje oraz mediacje pokojowe i unika y pot pienia 

Bagdadu50. By o to nie tylko zgodne z polskim interesem gospodarczym, wi cym 

PRL z Irakiem, ale tak e ze wspólnym stanowiskiem krajów bloku komunistycznego 

wyra onym w Praskiej Deklaracji Politycznej Pa stw-Stron Uk adu Warszawskiego oraz 

zaleceniami Rady Bezpiecze stwa ONZ. Wed ug strony polskiej, Ira czycy „ze zrozu-

mieniem” przyj li polskie stanowisko51.

44 Ibidem, Notatka Informacyjna MSZ z 10.02.1986 r. 
45 Ibidem, Informacja o rozmowie wiceministra spraw zagranicznych Janusza Majewskiego 

z ambasadorem Iranu w Polsce A.R. Hazavei z 7.05.1986 r.
46 Ibidem, Depesza Kohorewicza do Pierzcha y z 17.03.1986 r., op. cit. 
47 Minister Marian Orzechowski uda  si  z wizyt  oficjaln  do Iranu, „Trybuna Ludu”, nr 28 z 3 

II 1987, s. 1 i 7; Marian Orzechowski z o y wizyt  w Iranie, „ ycie Warszawy”, nr 24 z 29 I 1987, 

s. 1; Minister M. Orzechowski z o y wizyt  w Iranie, „S owo Powszechne”, nr 21 z 30 I 1987, s. 1; 

M. Orzechowski uda  si  do Iranu, „Rzeczpospolita”, nr 28 z 3 II 1987, s. 1 i 2; Marian Orzechowski 

rozpocz  oficjaln  wizyt  w Iranie, „ ycie Warszawy”, nr 28 z 3 II 1987 r., s. 1 i 2; Z zagranicy, 

„Przekrój”, nr 2175 z 15 II 1987 r.
48 MSZ, Teczka Orzechowskiego, op. cit., Depesza Kohorewicza do Pierzcha y z 14.03.1986 r., 

op. cit.
49 Ibidem, Depesza Kohorewicza do Pierzcha y z 14.03.1986 r., op. cit.
50 Rozmowa z Orzechowskim, op. cit.
51 AAN, WZ KC PZPR, sygn. LXXVI–447, Program rozwoju stosunków politycznych i gospo-

darczych PRL z krajami Bliskiego i rodkowego Wschodu 1979–1990 z 30.03.1979 r., s. 5, 11, 13, 29, 

30; sygn. LXXVI–352, Protokó  z narady POP w Bagdadzie z 06.04.1987 r., s. 1 i 2; MSZ, Dep. V, 

1982 BW I, sygn. 26/86, Raport polityczny Ambasady PRL w Teheranie z 4.05.1982 r., s 12; MSZ, 

Dep. V, 1983 BW II, sygn. 35/86, Raport polityczny Ambasady PRL w Teheranie (maj 1982 r.–luty 

1983 r.), s. 17, sygn. 35/86, Islamska Republika Iranu z 19.07.1983 r., s. 13; MSZ, Dep. V, 1984 
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Jedn  z g ównych kwestii poruszonych w trakcie rozmów ministra z przedstawicielami 

w adz Iranu by o stanowisko rz du PRL wobec wojny ira sko-irackiej52. W tezach przy-

gotowanych dla Orzechowskiego zwracano uwag , e dalszy konflikt zagra a pokojowi 

mi dzynarodowemu. Pojawi  si  tak e dosy  silny argument, stanowi cy oskar enie wobec 

stosowanej taktyki w bojach: „posy anie na front m odych ludzi obecnie, w XX w., jest 

niewybaczalne, nie wytrzymuje adnej argumentacji, jest wyrazem egoizmu i zaprzecze-

niem warto ci humanitarnych. (…) Rozumiemy gorycz i gniew narodu ira skiego, ale 

nade wszystko przedk adamy warto ci najwy sze dla ka dego cz owieka – tj. mo liwo  

ycia i pracy w pokoju”53. Prezydent Chamenei, zgodnie z relacj  Orzechowskiego, si -

gn  natomiast po argument podobie stwa konfliktu iracko-ira skiego do dzia a  II wojny 

wiatowej: „Ascetyczny prezydent, z bezw adn  praw  r k , mówi  z arem: zniszczymy 

Irak i Saddama tak, jak Zachód zniszczy  Niemcy i Hitlera. Allach (sic.)  jest z nami! 

Polska powinna wiedzie , czym jest agresja, do wiadcza a jej wielokrotnie”54. Orze-

chowski podkre li  niestosowno  takiego porównania, wskazuj c na lokalny charakter 

konfliktu z Irakiem, brak poparcia innych pa stw, a nawet ich jednomy lno  w sprawie 

natychmiastowego przerwania i uregulowania wojny rodkami pokojowymi55. Stanowi-

sko Warszawy wobec konfliktu spotka o si  ze zdecydowan  replik  Teheranu56. Poza 

uzyskaniem wsparcia PRL dla antyirackiego stanowiska, Iran stara  si  tak e uzgodni  

kwesti  dostaw broni57. Mimo wspomnianej ju  niech ci w adz polskich do wspó pracy 

w tej dziedzinie, Ira czycy uparcie poszukiwali dróg porozumienia na tej p aszczy nie58. 

W trakcie rozmów zarówno prezydent Chamenei jak i premier Musawi59, zwrócili si  do 

Orzechowskiego „ze znanymi pro bami w sprawie «S»”. Minister odpowiedzia  jednak 

zgodnie z przyj tymi ustaleniami, e „wszystko wam sprzedamy, z wyj tkiem tego, co 

strzela”60. 

Kolejnym kontrowersyjnym tematem by a sytuacja w Afganistanie61. Strona peerelow-

ska porównywa a wydarzenia w tym kraju do rewolucji w Iranie. Oba zjawiska traktowano 

w Warszawie jako pozytywny element wspó czesnych stosunków mi dzynarodowych 

Bliski Wschód I, sygn. 55/86, Raport Polityczny Ambasady PRL w Teheranie za rok 1983, s. 13; 

Fragment nieopublikowanej ksi ki Mariana Orzechowskiego, udost pniony autorce, dotycz cy wizyty 

w Islamskiej Republice Iranu (dalej cyt. Ksi ka Orzechowskiego). 
52 MSZ, Teczka Orzechowskiego, op. cit., Notatka Informacyjna MSZ z 8.02.1987 r., s. 2; Ksi ka 

Orzechowskiego.
53 Ibidem, Spis Materia ów do wizyty M. Orzechowskiego w Iranie z 2–6.02.1987 r., s. 12. 
54 Ksi ka Orzechowskiego, op. cit.
55 MSZ, Teczka Orzechowskiego, op. cit., Informacja Dep. V na temat wojny iracko-ira skiej 

pt. „Konflikt ira sko-iracki nie mo e by  porównywany do II wojny wiatowej” z 30.01.1987 r., s. 1 i 2. 
56 Ibidem, Depesza MSZ PRL Mariana Orzechowskiego do Przewodnicz cego Rady Pa stwa 

genera a Wojciecha Jaruzelskiego z 5.02.1987 r. (dalej cyt. Depesza Orzechowskiego do Jaruzel-

skiego); Marek Maszek, Zako czenie wizyty Mariana Orzechowskiego w Iranie, „Trybuna Ludu”, 

nr 31 z 6 II 1987 r., s. 7. 
57 Ibidem, Depesza Kohorewicza do Pierzcha y z 14.03.1986 r. i z 17.03.1986 r., op. cit.
58 Ibidem, Depesza wiceministra handlu zagranicznego PRL Janusza Balewskiego do MSZ 

z 15.04.1986 r.
59 Ibidem, Notatka Informacyjna MSZ z 8.02.1987 r., s. 4. 
60 Ibidem, Depesza Orzechowskiego do Jaruzelskiego z 5.02.1987 r. op. cit.; Notatka Informacyjna 

MSZ z 8.02.1987 r., s. 4; Rozmowa z Orzechowskim, op. cit.; Ksi ka Orzechowskiego, op. cit.
61 Ibidem, Notatka Informacyjna MSZ z 8.02.1987 r., s. 2. 
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i „umacnianie frontu antyimperialistycznego”62. Stanowisko ira skie pozostawa o jednak 

sztywne. Teheran uwa a  wkroczenie ZSRR do Afganistanu za b d i traktowa  je jako 

otwart  interwencj . Zdaniem Welajatiego „rewolucj  w Afganistanie nale a o pozostawi  

w asnemu biegowi”63. 

Warto jednak zwróci  uwag , e ró nice w stanowiskach w adz odno nie do wojny 

iracko-ira skiej, dostaw broni „S”, jak i Afganistanu, w rzeczywisto ci nie wp ywa y na 

ca okszta t stosunków polsko-ira skich64. Chocia  te elementy dominowa y w rozmowach, 

podobnie jak sprawy gospodarcze, zdecydowano si  tak e na utrzymanie kontaktów robo-

czych mi dzy resortami, rozszerzenie wspó pracy w organizacjach mi dzynarodowych 

i parlamentach obu krajów oraz wymiany naukowej i kulturalnej65. Tradycyjnie podkre-

lono zasady „suwerennej równo ci, nieingerencji w sprawy wewn trzne i wzajemnych 

korzy ci”. Istniej ce ró nice w stosunkach bilateralnych nie mia y by  przeszkod  we 

wspó pracy obu pa stw66. 

Poza rozmowami z reprezentantami w adz Iranu Orzechowski zwiedzi  tak e wa ne 

dla ira skiej kultury i historii miejsca w Teheranie. Minister pojawi  si  na tehera skim 

cmentarzu Beheszt-e Zahra, gdzie pochowano zamordowanych w wybuchu bombowym 

w 1982 r., prezydenta Mohammada Alego Rad ajego i premiera Mohammada D awada 

Bahonara67. Ponadto z o y  kwiaty na mogi ach ponad dwóch tysi cy Polaków zmar ych 

w Iranie w latach 1942–1944 a tak e pod obeliskiem z inskrypcj  „Pami ci wszystkich 

wygna ców polskich, którzy w drodze do ojczyzny w Bogu spocz li na wieki”, wed ug 

informacji „S owa Powszechnego”68. Minister zwiedzi  tak e muzeum tehera skie, gdzie 

przechowywano dywany z polskimi or ami z XVII w., o których istnieniu nie wiedziano 

w Polsce. Orzechowski obejrza  równie  pa ac szacha Mohammada Rezy Pahlawiego69. 

62 Ibidem, Spis materia ów do wizyty M. Orzechowskiego w Iranie z 2–6.02.1987 r., s. 10. 
63 Ibidem, Depesza Orzechowskiego do Jaruzelskiego z 5.02.1987 r. op. cit.; Notatka Informacyjna 

MSZ z 8.02.1987 r., s. 6; O sytuacji w Afganistanie zob. szerzej np. Richard Barnett, Afghanistan 

from the Cold War through the War on Terror, Oxford University Press, Oxford, New York 2015; 

Thomas Barfield, Afghanistan: A Cultural and Political History, Princeton University Press Princeton, 

N.J. 2012; Gregory Feifer, Afga ska ruletka: radziecka inwazja na Afganistan, Wyd. Dolno l skie, 

Wroc aw 2011; Joanna Modrzejewska-Le niewska, Afganistan, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2010, 

s. 336–340. 
64 MSZ, Dep. V, 1983 BW I, sygn. 55/86, Raport Polityczny Ambasady PRL w Teheranie za 

1983 rok, s. 13. 
65 Rozmowy M. Orzechowskiego z szefem dyplomacji ira skiej, „S owo Powszechne”, nr 25 

z 5 II 1987 r., s. 1 i 2; Tehera skie rozmowy Mariana Orzechowskiego, „ ycie Warszawy”, nr 29 

z 4 II 1987 r., s. 1; Marek Maszek, Rozmowy szefa polskiej dyplomacji w Iranie, „Trybuna Ludu”, 

nr 30 z 5 II 1987 r., s. 7; Marek Maszek, Wizyta M. Orzechowskiego w Iranie, „Rzeczpospolita”, 

nr 30 z 5 II 1987 r., s. 1 i 7.; Z zagranicy, „Przekrój”, nr 2175 z 15 II 1987 r., s. 2. 
66 Komunikat o wizycie min. Orzechowskiego w Iranie, „ ycie Warszawy”, nr 31 z 6 II 1987 r., 

s. 1 i 4. 
67 MSZ, Teczka Orzechowskiego, op. cit., Protokó  Dyplomatyczny; Rozmowy szefa polskiej 

dyplomacji w Iranie, „Trybuna Ludu”, nr 30 z 5 II 1987 r., s. 7; Rozmowy M. Orzechowskiego 

z szefem dyplomacji ira skiej, „S owo Powszechne”, nr 25 z 5 II 1987 r., s. 1 i 2. 
68 Rozmowy Min. Orzechowskiego z prezydentem i premierem Iranu, „S owo Powszechne”, nr 26 

z 6 II 1987 r., s. 1. 
69 Ksi ka Orzechowskiego, op. cit. 
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W polskich mediach przewa a  optymistyczny obraz wizyty Orzechowskiego70. Sam 

szef MSZ oceni  rozmowy jako „przyjazne, szczere, nacechowane ch ci  wzajemnego 

zrozumienia stanowiska partnera”71. Podró  do Teheranu, w okresie eskalacji dzia a  na 

froncie ira sko-irackim i zaprezentowanie polskiego stanowiska wobec konfliktu uzna  za 

osi gni cie, szczególnie w kontek cie przysz ych relacji mi dzy Warszaw  a Teheranem 

i kontaktów z krajami arabskimi. Ponadto Orzechowski podkre li , e „wizyta stworzy a 

sprzyjaj cy klimat dla rozwoju wspó pracy obecnie i w przysz o ci po zako czeniu wojny, 

zw aszcza w sferze gospodarczej”72. 

Mimo optymistycznych ocen Egzekutywy POP w Teheranie, wizyty ministrów Balew-

skiego, Wójcika i Orzechowskiego, które mia y przynie  „wyra ne prze amanie zaha-

mowa  w stosunkach politycznych” i zmian  w „dotychczasowym odstawaniu od innych 

krajów socjalistycznych”, w rzeczywisto ci nie doprowadzi y do zasadniczych zmian 

w bilateralnych relacjach73. Poza podtrzymaniem uzgodnie  gospodarczych osi gni tych 

podczas wizyty ministra handlu zagranicznego, podró  dyplomatyczna Orzechowskiego 

ograniczy a si  do hase  o „nowym otwarciu politycznym” i do „wielkich deklaracji”. 

Dodajmy, e wiele audiencji na podobnym szczeblu np. w Syrii czy w Jemenie ko -

czy o si  podobnie, nie prowadz c do rzeczywistych zmian w stosunkach74. Jedynymi 

zauwa alnymi skutkami pobytu ministra Orzechowskiego w Iranie by o podpisanie pol-

sko-ira skiej umowy kulturalnej na lata 1987–1988 oraz wizyta Welajatiego w Polsce 

(25–27 stycznia 1988 r.)75.

Nie ulega jednak w tpliwo ci, e wizyta Orzechowskiego w Iranie by a faktycznym 

wznowieniem stosunków politycznych na wy szym szczeblu, zahamowanych w wyniku 

rewolucji muzu ma skiej. Polska i Iran znalaz y si  w podobnej sytuacji mi dzynarodo-

wej w latach 80. XX w., borykaj c si  z zachodnimi sankcjami w 1984 i 1985 r.76. Ten 

wspólny mianownik niew tpliwe przyczyni  si  do zbli enia pa stw i sta  si  elementem 

umo liwiaj cym wznowienie kontaktów. Obie strony, przy pomocy dyplomacji, d y y 

do osi gni cia swoich celów. Iran, znajduj cy si  w stanie wojny z Irakiem, chcia  

kupi  polsk  bro  i jednocze nie uzyska  deklaracj  pot pienia Bagdadu przez Warszaw . 

W adze PRL nie by y w stanie spe ni  tych pró b. Wynika o to zarówno ze z ej sytuacji 

ekonomicznej w kraju, jak i interesu gospodarczego wi cego Polsk  z Irakiem i zobo-

wi za  wobec organizacji mi dzynarodowych. W rzeczywisto ci stosunki z Iranem nie 

le a y w centrum zainteresowa  Polski, skupionej w g ównej mierze na podtrzymywaniu 

dobrych relacji ze Zwi zkiem Radzieckim i jego sojusznikami, w ród których znajdowa  

si  tak e Irak. Wzmocnienie relacji z Iranem wi za oby si  niew tpliwie z deklaracj  

70 Marek Maszek, Zako czenie wizyty Mariana Orzechowskiego w Iranie, „Trybuna Ludu”, nr 31 

z 6 II 1987 r., s. 7; Zako czenie wizyty Mariana Orzechowskiego w Iranie, „ ycie Warszawy”, 

nr 31 z 6 II 1987 r., s. 1 i 4; M. Orzechowski zako czy  wizyt  w Iranie, „Rzeczpospolita”, nr 32 

z 7/8 II 1987 r., s. 1 i 9. 
71 MSZ, Teczka Orzechowskiego, op. cit., Depesza Orzechowskiego do Jaruzelskiego 

z 5.02.1987 r., op. cit.
72 Ibidem, Notatka Informacyjna MSZ z 8.02.1987 r., s. 7. 
73 AAN, WZ KC PZPR, sygn. LXXVI–352, Protokó  z narady POP w Teheranie z 15.04.1987 r., 

s. 1. 
74 Rozmowa z Orzechowskim, op. cit.
75 Teczka Orzechowskiego, op. cit., Protokó  Dyplomatyczny; http://teheran.msz.gov.pl/pl/ wspol-

praca_dwustronna/kalendarium/ [14.10.2015].
76 R. Czulda, op. cit., s. 138. 
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niezgodn  z roz o eniem si  sojuszniczych na Bliskim Wschodzie. Mimo kilku punktów 

wspólnych w zagranicznych i gospodarczych relacjach polsko-ira skich, równie wiele 

by o utrudnie , co uniemo liwia o nawi zanie realnych kontaktów. 
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