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Obszar Bliskiego Wchodu jest jednym z najbardziej zapalnych rejonów świa-
ta. Na pierwszy plan omawianej tematyki wysuwa się zawsze konflikt izra-
elsko-arabski. Takie postrzeganie obszaru bliskowschodniego prowadzi 

do pomijania innych, równie istotnych konfliktów pomiędzy państwami muzuł-
mańskimi. W tym przypadku najistotniejsze wydają się relacje Arabii Saudyjskiej 
z  Iranem. Oba państwa aspirują do roli lidera społeczności islamskiej i  starają 
się rozwijać wpływy w innych państwach regionu. W związku z tym dochodzi 
między nimi do spięć. Fundamentalną kwestią przy analizie stosunków między 
Rijadem a Teheranem jest fakt, że Saudyjczycy są sunnitami, natomiast Irańczy-
cy szyitami. Wobec tego, rywalizacja między tymi państwami ma charakter nie 
tylko polityczny ale również religijny i ideologiczny.

Abstract
The relations between Saudi Arabia and Iran are impact on the current situation in the Middle East. 
Between Riyadh and Tehran there is hostility arising from ideological differences and from similar 
geopolitical objectives. Both Saudi Arabia and Iran are trying to become main regional power. The aim 
of this article is an attempt to answer the question of whether the current Saudi-Iranian relations can 
be termed as a “Cold War”. The article presents the elements of the Cold War between the United States 
with the Soviet Union, which were referred to Saudi Arabia’s relations with Iran.
Keywords: Iran, Middle East, Saudi Arabia.
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Celem poniższego artykułu jest odpowiedź na pytanie czy stosunki saudyjsko-
-irańskie można określić mianem „zimnej wojny” czy też jest to zwykła rywa-
lizacja o wpływy. W poniższym tekście zostaną przedstawione różnice między 
państwami oraz wzajemne relacje w odniesieniu do „zimnej wojny”.

POJĘCIE	I CECHY	„ZIMNEJ	WOJNY”

Zimną wojną nazwany został okres napięć w relacjach Stanów Zjednoczonych ze 
Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz ich sojusznikami po II 
wojnie światowej. Zimna wojna była zaprzeczeniem wojny otwartej czyli bezpo-
średniego konfliktu zbrojnego między dwoma mocarstwami i stanem pośrednim 
między wojną a pokojem1. Wśród badaczy nie ma zgody co do pochodzenia tego 
terminu. Remigiusz Bierzanek dowodził, że jako pierwszy określenia tego użył 
w  średniowieczu Juan Manuel, wnuk króla Kastylii Ferdynanda III, który ten 
sposób zdefiniował stan stosunków między Hiszpanią a państwami islamskimi2. 
Po II wojnie światowej jako pierwszy tego określenia użył George Orwell w eseju 
pt.: You and the atomic bomb3. Termin został spopularyzowany jednak dopiero 
w 1947 roku. Najpierw w przemówieniu napisanym przez Herberta Swope’a, użył 
go przewodniczący Komisji Energii Atomowej ONZ Bernard Baruch, a następnie 
rozpropagował go Walter Lippman i właśnie dzięki niemu termin „zimna wojna” 
na stałe wpisał się do słownika języka politycznego4. 

Określenie „zimna wojna” charakteryzowało oparte na zaciętej rywalizacji rela-
cje Stanów Zjednoczonych i ZSRR. U podstaw konfliktu leżały fundamentalne 
różnice polityczno-ideologiczne, społeczno-gospodarcze oraz ustrojowe. Naj-
ważniejsze przy tym były były kwestie praktyki politycznej. Państwa zachodnie 
będące w  sojuszu z  USA, preferowały pluralizm polityczny, wolność jednostki 
i  konkurencji na wolnym rynku. Z  kolei w  bloku wschodnim funkcjonowała 
tzw. dyktatura proletariatu z dominującą rolą partii komunistycznej i centralnie 
planowaną gospodarką. W  związku z  tym konflikt przybrał formę rywalizacji 
międzysystemowej. Z tego powodu cześć badaczy uważa, że jego korzeni należy 
doszukiwać się już w  rewolucji październikowej z  1917 roku, w  wyniku której 
bolszewicy objęli władzę w Rosji i zapowiedzieli eksport rewolucji (rozumianej 
jako wstęp do implementacji komunizmu) na cały świat5.

Istotną cechą zimnej wojny były występujące cyklicznie okresy napięć i odpręże-
nia. Wg. kryterium nasilenia wyróżnia się trzy główne fazy konfliktu. Pierwsza 
miała miejsce w latach 1948-1953. Najważniejszymi wydarzeniami w tym czasie 
był pierwszy kryzys berliński, dojście komunistów do władzy w  Chinach oraz 
wojna koreańska. Kolejny przypada na początek lat 60. XX w. Doszło wówczas do 

1  Leksykon współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych, Cz.	Mojsewicz	(red.),	
Wrocław	1998,	s.	402.	

2 	R.	Bierzanek,	Zasady prawne kojowego współistnienia i ich kodyfikacja, Warszawa	1968,	s.	
52.	

3	 	 G.	 Orwell,	 You and the atomic bomb, http://orwell.ru/library/articles/ABomb/english/e_
abomb, data	odczytu:	10.05.2017.

4	  Leksykon politologii,	A.	Antoszewski,	R.	Herbut	(red.),	Wrocław	2004, s.	506.
5	 	E.	Cziomer,	Przesłanki i  istota kształtowania się konfliktu Wschód-Zachód, [w:]	E.	Cziomer	

(red.),	Międzynarodowe stosunki polityczne, Kraków	2008,	s.	127-128.
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dwóch poważnych kryzysów: berlińskiego i kubańskiego. Trzeci okres nasilenia, 
to przełom lat 70. i 80. XX w. Na wzrost napięć wpłynęło rozmieszczenie przez 
ZSRR rakiet średniego zasięgu w  Europie, radziecka interwencja w  Afganista-
nie, oraz wyścig zbrojeń zapoczątkowany przez Ronalda Reagana. Po okresie na-
pięć następowało odprężenie. W tym wypadku należy wyróżnić trzy takie etapy. 
Pierwszy rozpoczął się po śmierci Józefa Stalina w 1953 r. Kolejny przypadał na 
lata 60. i 70. XX w., natomiast ostatni z nich to czasy sprawowania władzy przez 
Michaiła Gorbaczowa6. 

Kolejnym istotnym elementem zimnowojennego schematu była budowa bloków 
sojuszniczych. Oba państwa skupiały wokół siebie innych aktorów stosunków 
międzynarodowych z którymi dzieliły system wartości. Często jednakże o przy-
należności do danego bloku decydowała awersja względem jednego z głównych 
mocarstw. W przypadku państw zachodu głównym spoiwem było dobrowolne 
zbliżenie ze Stanami Zjednoczonymi. Natomiast Związek Radziecki z  reguły 
narzucał siłą własny system7. Innym ważnym składnikiem rywalizacji był wy-
ścig zbrojeń. Po II wojnie światowej, USA dysponowały monopolem atomowym, 
dzięki czemu miały przewagę militarną nad ZSRR. Kiedy Moskwa zbudowała 
własną broń nuklearną, wyścig przeniósł się na kolejny poziom. W dobie zim-
nej wojny oba państwa dysponowały taką ilością broni jądrowej oraz środków jej 
przenoszenia, że ewentualny konflikt między nimi oznaczałby zagładę dla całego 
świata. Stan ten był określany jako MAD (Mutual Assured Destruction – Wza-
jemnie Zagwarantowane Zniszczenie). Mimo tego obydwa państwa intensywnie 
rozwijały swój potencjał militarny. Głównym celem takiego działania było od-
straszanie przeciwnika przed ewentualną agresją, bowiem najważniejszą kwestią 
w potencjalnej wojnie atomowej było zachowanie zdolności do przeprowadzenia 
uderzenia odwetowego po otrzymaniu pierwszego uderzenia8. 

Obawa przed wybuchem wojny jądrowej sprawiła, że oba mocarstwa unikały 
bezpośredniej konfrontacji. Zamiast tego obie strony angażowały się w tzw. proxy 
wars czyli wojny zastępcze. Karl W. Deutch zdefiniował je jako konflikt między-
narodowy pozornie mający charakter konfliktu wewnętrznego, który toczy się 
na terytorium państwa trzeciego. Do wojen zastępczych należy zaliczyć konflikty 
w Korei, Wietnamie, Angoli, Jemenie Północnym oraz Afganistanie9. 

Zimna wojna trwała przez blisko pięćdziesiąt lat. W  tym czasie obydwie stro-
ny rywalizowały ze sobą jednocześnie unikając przy tym otwartego konfliktu. 
Pomimo tego, zarówno Stany Zjednoczone jak i Związek Radziecki inwestowa-
ły ogromne środki w zbrojenia. Rywalizacja poza polem militarnym odbywała 
się również w sferze ideologicznej, czemu służyła budowa bloków politycznych. 
Ostatecznie zwycięsko wyszły z niej Stany Zjednoczone, które po jej zakończeniu 
zyskały status hipermocarstwa10. Zatem zimną wojnę należy uznać też za walkę 

6	 	S.	Sur,	Stosunki międzynarodowe, Warszawa	2012,	s.	128-133.
7	 	Ibidem,	s.	120.
8	 	P.	Ostaszewski,	Międzynarodowe stosunki polityczne, Warszawa	2008,	s.	310-311.
9	 	F.	Bryjka,	Rosyjska wojna zastępcza w Donbasie, „Ante	Portas	–	Studia	nad	Bezpieczeńst-

wem”	2016,	nr	1(6),	s.	204.
10 	S.	Sur,	Stosunki…,	op.	cit.,	s.	319.	
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dwóch mocarstw o prymat nad przeciwnikiem i hegemonię nad kontestowanym 
obszarem. 

ZARYS	STOSUNKÓW	SAUDYJSKO-IRAŃSKICH

Oficjalne relacje między państwami zostały zainaugurowane już przed utworze-
niem królestwa Arabii Saudyjskiej. W 1929 roku Persja uznała zwierzchnictwo 
założyciela saudyjskiej dynastii Ibn Sauda nad Hidżazem i Nadżdem. Wkrótce 
strony parafowały traktat o  przyjaźni, a  następnie otwarto przedstawicielstwa 
dyplomatyczne11. W późniejszych latach relacje między Arabią Saudyjską a Ira-
nem były poprawne. Na przełomie lat 60. i 70. XX w. Rijad z Teheranem łączyło 
niepisane porozumienie dotyczące podziału wpływów na obszarze Zatoki Per-
skiej. Królestwo mimo tego, że stało na straży suwerenności państw arabskich 
leżących nad tym akwenem, zgodziło się na zajęcie przez Iran wysp Tunb i Abu 
Musa, które należały do Zjednoczonych Emiratów Arabskich12. Istotny jest fakt, 
że zarówno Rijad jak i Teheran były sojusznikami Stanów Zjednoczonych, które 
dążyły do rozwiązywania problemów, jakie pojawiały się w relacjach saudyjsko-
-irańskich. Drugim elementem, który dawał okazję do współpracy, była niechęć 
do wykazującego tendencje socjalistyczne arabskiego nacjonalizmu, który cieszył 
się wówczas dużą popularnością w regionie13. 

Zasadniczy zwrot w dwustronnych relacjach nastąpił po szyickiej rewolucji, któ-
ra obaliła szacha i wprowadziła w Iranie teokrację. W pierwszych tygodniach ist-
nienia nowej władzy Rijad starał się utrzymać poprawne stosunki z Teheranem. 2 
kwietnia 1979 r. król Chalid przesłał nowym władzom irańskim gratulacje z oka-
zji proklamowania Islamskiej Republiki Iranu. Jednak pogorszenie wzajemnych 
relacji było tylko kwestią czasu. Przede wszystkim szyickie duchowieństwo, któ-
re przejęło władzę w Iranie, reprezentowało wrogi Rijadowi typ władzy14. Nowy 
przywódca Iranu ajatollah Ruhollah Chomeini wzywał do obalenia saudyjskiej 
monarchii i zjednoczenia się wszystkich muzułmanów. Aby to osiągnąć Teheran 
planował eksport rewolucji do innych państw muzułmańskich15.

Prócz tego rewolucja samoistnie odbiła się głośnym echem w królestwie, którego 
znaczny odsetek ludności stanowią szyici. Pokaźne grupy szyickiej ludności wy-
jechały do Iranu wziąć udział w wydarzeniach w Oranie. Rewolucjoniści po za-
kończeniu najgorętszego okresu walk wrócili do Arabii Saudyjskiej i angażowali 
się w działalność antyrządową. Władze królestwa brutalnie tłumiły wszelkie pro-
testy, w wyniku czego ginęli cywile16. Postępująca destabilizacja państwa, spra-
wiła, że Rijad rozpoczął bardziej aktywną politykę antyirańską Przede wszyst-
kim złagodzono stanowisko wobec szyitów zamieszkujących królestwo. Rodzina 
królewska zapowiedziała inwestycje w Prowincji Wschodniej (największym sku-
11 	B.	Keynoush,	Saudi Arabia and Iran. Friends or foes?, New	York	2016,	s.	54-55.
12 	J.	Zdanowski,	Arabia Saudyjska, Warszawa	2004,	s.	174.	
13 	A.	Dzisiów-Szuszczykiewicz,	Bliskowschodnia „zimna wojna” czyli saudyjsko-irańska rywal-

izacja w regionie w obliczu „arabskiej wiosny”, „Bezpieczeństwo	Narodowe”	2014,	nr	30,	s.	
182.

14 	J.	Zdanowski,	Arabia…, op.	cit.,	s.	222.
15 	B.	Keynoush,	Saudi…, op.	cit.,	s.	109-110.	
16 	J.	Zdanowski,	Arabia…, op.	cit.,	s.	207-208.
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pisku szyitów w Arabii Saudyjskiej). Z więzień i aresztów wypuszczono ponad 
sto osób zatrzymanych w czasie protestów. W latach 1981-1982 w prowincji po-
wstawały nowe drogi, szkoły oraz szpitale. Władze zdecydowały też o zwolnieniu 
z pracy urzędników którzy nie byli popularni wśród ludności szyickiej. Zalegali-
zowano również procesje z okazji święta Aszura. Działania rządu doprowadziły 
do podziału wśród szyitów, z których część kontynuowała swoją antysaudyjską 
działalność, zmierzającą do obalenia monarchii, a część walczyła jedynie o kul-
turową tożsamość17.

Królestwo zaczęło też aktywniej działać na arenie międzynarodowej. Po ra-
dzieckiej inwazji na Afganistan Rijad zaczął aktywnie wspierać partyzantów 
walczących z Armią Czerwoną. Z kolei władze irańskie odmówiły takiego zaan-
gażowania, gdyż nie chciały się narazić ZSRR18. Większa aktywność w polityce 
zagranicznej oraz konieczność znalezienia przez Waszyngton sojusznika zdolne-
go zastąpić Iran we wspieraniu amerykańskiej obecności na Bliskim Wschodzie 
doprowadziła do zbliżenia Arabii Saudyjskiej ze Stanami Zjednoczonymi. Króle-
stwo poparło doktrynę Cartera, zakładającą większe zaangażowanie Waszyngto-
nu w regionie, ale początkowo nie zgodziło się na stacjonowanie amerykańskich 
wojsk na swoim terytorium19. Po wybuchu wojny iracko-irańskiej, Saudowie sta-
nęli po stronie Iraku. Choć Arabia Saudyjska nie brała udziału w konflikcie, to 
wspierała Bagdad finansowo. Tylko do końca 1981 roku pomoc finansowa dla 
Iraku osiągnęła poziom ponad 10 mld. USD. Dodatkowo królestwo udostępniało 
własne terytorium, przez które wiodły szlaki konwojów z uzbrojeniem dla irac-
kiej armii. W 1983 roku książę Abd Allah ibn Abd al-Aziz oznajmił, że królestwo 
włączy się w wojnę po stronie Iraku, jeśli siły irańskie będą zagrażały Bagdado-
wi20. Rok później, miedzy Rijadem a Teheranem doszło do potyczki militarnej, 
kiedy samoloty Królewskich Sił Powietrznych zestrzeliły dwa irańskie myśliwce 
F-4. Incydent miał miejsce nad wodami Zatoki Perskiej. Rijad poderwał myśliw-
ce po tym jak odkryto, że samoloty irańskie leciały w kierunku saudyjskich okrę-
tów21.

Do kolejnego spięcia doszło na przełomie lipca i  sierpnia 1987 roku. Podczas 
pielgrzymki do Mekki Irańczycy rozpoczęli zamieszki. Podczas ich tłumienia 
zginęło ponad 400 osób, w większości obywateli Iranu. W odpowiedzi na pacy-
fikację pielgrzymów ludność irańska zaatakowała ambasady Arabii Saudyjskiej 
i Kuwejtu. W wyniku akcji zginął jeden z saudyjskich dyplomatów. Doprowadzi-
ło to do zerwania stosunków dyplomatycznych między oboma państwami. Rijad 
ograniczył też liczbę irańskich pielgrzymów, którzy mogli przybyć na doroczną 
pielgrzymkę, ze 150 tys. do 45 tys. W odpowiedzi władze irańskie zbojkotowały 
pielgrzymkę w trzech kolejnych latach22.

17 	Ibidem,	s.	208-209.
18 	B.	Keynoush,	Saudi…, op.	cit.,	s.	113.
19 	J.	Zdanowski,	Arabia…, op.	cit.,	s.	224.
20 	Ibidem,	s.	240-241.
21 	R.	Halloran,	2 iranian fighters reported downed by saudi air force, „New	York	Times”	1984,	

June	6,	http://www.nytimes.com/1984/06/06/world/2-iranian-fighters-reported-downed-by-
saudi-air-force.html,	data	odczytu:	16.05.2017.

22 	M.	Kramer,	Arab Awakening and Islamic Revival: The Politics of Ideas in the Middle East, New	
Brunswick	1996,	s.	176-177.
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Do czasu śmierci ajatollaha Chomeiniego relacje między Arabią Saudyjską po-
zostawały otwarcie wrogie. Po 1989 roku między Rijadem a Teheranem zapano-
wało odprężenie. Jednym z najważniejszych wydarzeń tego okresu, była wizyta 
prezydenta republiki islamskiej Mohammada Chatamiego w Rijadzie, do której 
doszło w 1999 roku. Odprężenie trwało do 2005 roku, kiedy prezydentem Ira-
nu został Mahmud Ahmadineżad. Agresywna retoryka nowego prezydenta oraz 
rozwój programu nuklearnego sprawiły, że napięcia między Rijadem a Tehera-
nem zaczęły narastać. Objęcie władzy przez Ahmadineżada zbiegło się w  cza-
sie ze zmianą monarchy w Arabii Saudyjskiej. Nowy władca Abdullah ibn Abd 
al-Aziz prowadził aktywną politykę forum międzynarodowym, co nie sprzyja-
ło poprawie relacji z Iranem. Wybuch Arabskiej Wiosny pod koniec 2010 roku 
otworzył kolejny rozdział w rywalizacji saudyjsko-irańskiej, gdyż każde z  tych 
państw dostrzegło w okazję do rozszerzenia własnych wpływów kosztem prze-
ciwnika23. Było to szczególnie ważne dla Saudyjczyków, którzy od 2003 roku tra-
cą wpływy na rzecz Teheranu. Amerykańska interwencja w Iraku sprawiła, że 
władzę w państwie objęli szyici, przez co Bagdad zbliżył się do Iranu. Również 
w Libanie wzrosło znaczenie Teheranu. Arabia Saudyjska wspiera Sojusz 14 Mar-
ca, który rywalizuje z szyickim i popieranym przez Teheran Hezbollahem. Mimo 
zwycięstw Sojuszu 14 Marca w kolejnych wyborach w 2005 i 2009 roku w Libanie 
wpływy Hezbollahu ciągle wzrastają. Podobna sytuacja ma miejsce w Autonomii 
Palestyńskiej, gdzie doszło do zbliżenia Hamasu z Iranem24. W wyniku Arabskiej 
Wiosny interesy Rijadu i Teheranu ścierały się w Syrii, Jemenie oraz na Bahraj-
nie. Na pogorszenie dwustronnych relacji miały też wpływ negocjacje nad pro-
gramem atomowym Iranu. Na mocy międzynarodowego porozumienia Teheran 
miał zrezygnować z  prac nad budową bomby atomowej, a  w  zamian państwa 
zachodnie miały znieść sankcje ekonomiczne. Arabia Saudyjska choć oficjalnie 
popierała negocjacje, to starała się storpedować porozumienie posuwając się przy 
tym do rozmaitych zakulisowych zabiegów i prowokacji. Za próbę zakłócenia ne-
gocjacji należy uznać m.in. wykonanie wyroku śmierci na wpływowym szyickim 
duchownym Nimrze al-Nimrze, który od 2014 r. przebywał w więzieniu, gdzie 
odsiadywał wyrok za terroryzm i  nieposłuszeństwo wobec władzy. Duchowny 
został stracony 2 stycznia 2016 r., co spotkało się z negatywnym odbiorem w Ira-
nie. W  efekcie wzburzony tłum zaatakował saudyjską ambasadę w  Teheranie. 
Po tym zdarzeniu władze królestwa zerwały stosunki dyplomatyczne z Iranem 
i nakazały irańskim dyplomatom opuszczenie Arabii Saudyjskiej w ciągu 48 go-
dzin25. 

23 	A.	Dzisiów	–	Szuszczykiewicz,	Bliskowschodnia…, op.	cit.,	s.	184.
24 	F.	G.	Gause	III,	The Future of U.S.-Saudi Relations, „Foreign	Affairs”	2016,	Vol.	95,	No.	4,	s.	

118.
25 	 J.	 Bacon,	 Saudi Arabia severs ties with Iran,	 https://www.usatoday.com/story/news/

world/2016/01/03/iran-40-arrested-attack-saudi-embassy/78228072/,	 data	 odczytu:	
15.05.2017.
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ELEMENTY	ZIMNOWOJENNE	W RELACJACH	SAUDYJSKO-
-IRAŃSKICH

Włodzimierz Malendowski uważa, że zimna wojna, to złożony, o wielu stadiach 
rozwojowych, długotrwały proces, wykazujący określoną dynamikę, rozwijający 
się w wielu sferach, kształtujący się od jednego do drugiego punktu kulminacyjnego 
pod wpływem czynników warunkujących i realizujących26. Analizując dwustron-
ne relacje można wskazać na okresy wzrastającego napięcia między stronami. 
Od czasu rewolucji islamskiej do śmierci ajatollaha Chomeiniego sytuacja mię-
dzy Arabią Saudyjską a Iranem była napięta. Po 1989 roku do połowy pierwszej 
dekady XX w. między państwami panowało odprężenie. Konflikt rozgorzał na 
nowo wraz z wyborem Mahmuda Ahmadineżada na prezydenta Iranu w 2005 
roku, a jego kulminacyjnym momentem było stracenie szyickiego duchownego 
w  Arabii Saudyjskiej i  atak na saudyjską ambasadę w  Iranie. Wyraźnie widać 
w tym wypadku analogię do klasycznej zimnej wojny gdzie napięcia i odprężenia 
przeplatały się ze sobą. Warto też zaznaczyć, że w  obu przypadkach pierwszy 
okres napięć kończył się wraz ze śmiercią przywódców państw, których głównym 
celem był eksport rewolucji. 

Jak wynika z przywołanej powyżej definicji, proces funkcjonuje w wielu sferach, 
wśród nich należy wymienić: rywalizację ideologiczną, budowę bloków, wyścig 
zbrojeń oraz proxy wars. Jak na tym tle przedstawiają się relacje Arabii Saudyj-
skiej z Iranem? 

Główną osią podziału i  elementem generującym napięcia we wzajemnych re-
lacjach jest religia. Arabia Saudyjska jest sunnicka, natomiast Iran dominuje 
szyizm. W obu państwach religia zajmuje doniosłe miejsce i często ma determi-
nujący wpływ na politykę władz. W Arabii Saudyjskiej religia pełni ważną rolę 
w życiu politycznym, od początku istnienia państwa, do powstania którego się 
przyczyniła27. W Iranie uwidoczniło się to po 1979 roku, kiedy to w wyniku re-
wolucji, władzę objęli szyiccy duchowni28. Niewątpliwy wpływ na relacje w sferze 
religii ma fakt, że na terenie Arabii Saudyjskiej narodził się islam, znajdują się 
też tam najświętsze miejsca dla muzułmanów czyli Mekka i Medyna, a saudyjski 
król jest tytułowany opiekunem świętych meczetów tamże. Dzięki temu króle-
stwo dysponuje dużą siłą oddziaływania na muzułmanów na całym świecie29. 
Z kolei w Iranie znajduje się główne źródło siły politycznej szyizmu, którego to 
Teheran uważa się za protektora. Prócz tego w Iranie powszechne jest przekona-

26 	Cyt.	za:	Leksykon politologii, op.	cit.,	s.	507.
27 	W Arabii	 Saudyjskiej	 największe	wpływy	mają	wahhabici	 czyli	wyznawcy	 ideologii	 religi-

jnej	stworzonej	przez	Muhammada	Ibn	Abd	al-Wahhaba.	Teolog	głosił	potrzebę	powrotu	do	
korzeni	w koncepcji	jedynego	Boga.	Wahhabici	odrzucają	kult	świętych	i zmarłych.	Cechuje	
ich	radykalizm	i fundamentalizm.	Wahhabizm	zdobywał	w XVIII	w.	coraz	większą	popular-
ność	na	Półwyspie	Arabskim.	Popularność	wahhabizmu	wykorzystał	założyciel	saudyjskiej	
dynastii	Muhammad	 Ibn	 Su’ud,	 który	 zawarł	 przymierze	 z Muhammada	 Ibn	 Abd	 al-Wah-
habem.	Na	jego	mocy	wypowiedział	wojnę	wszystkim	przeciwnikom	wahhabizmu	i pod	po-
zorem	szerzenia	prawdziwej	wiary,	rozpoczął	podbój	Półwyspu	Arabskiego.	Zob.:	J.	Danecki,	
Podstawowe wiadomości o islamie, Warszawa	2011,	s.	421-425.

28 	P.	Osiewicz,	Ideological Determinants of the Current Saudi-Iranian Rivalry in the Middle East, 
„Przegląd	Politologiczny”	2016,	nr	2,	s.	116.

29 	B.	Keynoush,	Saudi…, op.	cit.,	s.	20.
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nie o wyższości cywilizacji perskiej nad arabską30. Analogiczny, choć rzecz jasna 
odwrotny resentyment jest z kolei codziennością wśród Saudyjczyków. 

Po rewolucji islamskiej w Iranie zapanował pogląd o potrzebie jej eksportu na 
cały Bliski Wschód. Irańscy duchowni uważali, że rewolucja nie była tylko szy-
icka, a Irańczycy zostali jedynie wybrani przez Boga do przywrócenia znaczenia 
islamu na świecie. Choć po śmierci ajatollaha Chomeiniego retoryka Teheranu 
zelżała, to państwo ciągle stara się promować wartości rewolucji w świecie mu-
zułmańskim, zdominowanym przez sunnitów31. Co istotne, polityka irańska nie 
opiera się na aspekcie sekciarskim. Wynika to z faktu, że szyici stanowią zdecy-
dowaną mniejszość pośród muzułmanów. Wobec tego Teheran działa pod hasła-
mi panislamskimi. Stąd wspieranie Autonomii Palestyńskiej przy jednoczesnym 
wykorzystywaniu niechęci społeczności arabskiej do Stanów Zjednoczonych 
oraz Izraela32. Arabia Saudyjska obawia się, że irańska działalność będzie inspi-
rować mniejszość szyicką w państwach bliskowschodnich, w tym również w sa-
mym królestwie, do działalności przeciwko sunnickim władcom. Dla Rijadu jest 
to o tyle kłopotliwe, że szyici zamieszkują głównie Prowincję Wschodnią Arabii 
Saudyjskiej, czyli tereny gdzie znajdują się największe złoża ropy naftowej. Stąd 
wszelkie niepokoje stanowią zagrożenie dla strategicznych interesów królestwa33. 

Inne obawy Rijadu dotyczą potęgi Iranu, który jest państwem znacznie bardziej 
zaludnionym niż Arabia Saudyjska. Różnica w potencjale ludnościowym sięga 
kilkudziesięciu milionów. Podobne odczucia mają również inne sunnickie pań-
stwa leżące nad Zatoką Perską: Bahrajn, Katar, Kuwejt, Oman oraz Zjednoczone 
Emiraty Arabskie. Stąd też wymienione państwa, wspólnie z Arabią Saudyjską, 
zrzeszyły się w Radzie Współpracy Zatoki (Gulf Cooperation Council – GCC). Or-
ganizacja formalnie została powołana do życia 4 lutego 1981 r. Wśród czynników, 
które miały wpływ na jej powołanie należy wymienić irańską rewolucję oraz ra-
dziecką interwencję w  Afganistanie34. Jednak bezpośrednią przyczyną powsta-
nia GCC była wojna iracko-irańska. Państwa arabskie obawiały się, że konflikt 
negatywnie odbije się na ich gospodarkach np. poprzez utrudnienia w żegludze 
tankowców po Zatoce Perskiej. Co więcej sunnickie monarchie wspierając Irak 
naraziły się Iranowi. Chcąc zniechęcić państwa arabskie do pomocy Irakowi Te-
heran w  listopadzie 1980 roku zdecydował się na zbombardowanie Kuwejtu35. 
Rada Współpracy Zatoki jest obecnie jedną z najbardziej wpływowych organiza-
cji międzynarodowych na Bliskim Wschodzie, a Arabia Saudyjska z racji swoje-
go potencjału pełni w niej dominującą rolę36. Po Arabskiej Wiośnie Rijad zgłosił 
propozycję przyjęcia do GCC Jordanii i Maroka, choć wspomniane państwa nie 

30 	A.	Dzisiów	–	Szuszczykiewicz,	Bliskowschodnia…, op.	cit.,	s.	182.
31 	P.	Osiewicz,	Ideological…, op.	cit.,	s.	119.
32 	A.	Dzisiów	–	Szuszczykiewicz,	Bliskowschodnia…, op.	cit.,	s.	182.
33 	R.	Bania,	Arabska Wiosna - doświadczenia arabskich monarchii subregionu Zatoki Perskiej, 

„Przegląd	Politologiczny”	2014,	nr	1,	s.	209.
34 	J.	Sławek,	Rada Współpracy Państw Zatoki - jaka przyszłość po Arabskiej Wiośnie?, „Krakow-

skie	Studia	Międzynarodowe”	2014,	nr	3,	s.	147.
35 	M.	Hyra,	Saudyjsko-irańskie zmagania o dominację na Bliskim Wschodzie, [w:]	J.	Marszałek-Ka-

wa,	R.	Podgórzańska,	J.	Piątek	(red.),	Bliski Wschód między konfliktem a stabilizacją, Toruń	
2017, s.	207.

36 	Ibidem,	s.	208.
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zasiliły ostatecznie rady, to saudyjska inicjatywa została przyjęta spokojnie przez 
państwa członkowskie37. Powstanie GCC jest jasnym przykładem budowy bloku 
państw, których wspólnym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i zminimali-
zowanie zagrożenia płynącego z Teheranu. W kolejnych latach saudyjskie próby 
budowania bloku państw sunnickich zostały zintensyfikowane. W grudniu 2015 
roku saudyjski minister obrony, książę Muhammad ibn Salman ibn Abd al-Aziz 
ogłosił powstanie islamskiej koalicji antyterrorystycznej. Co istotne, część państw 
nie miała świadomości udziału w inicjatywie38. Warto w tym miejscu nadmienić, 
że Arabia Saudyjska postrzega Iran jako państwo wspierające terroryzm, o czym 
mówią wprost wpływowi saudyjscy politycy39, stąd planowana koalicja miałaby 
służyć zwalczaniu wpływów irańskich w regionie. Mimo początkowego niepo-
wodzenia Rijad kontynuuje budowę sojuszu wojskowego. Plany te wspiera admi-
nistracja Donalda Trumpa, który naciska na państwa arabskie, aby zbudowały 
sojusz wojskowy wzorowany na NATO. Co więcej „arabskie NATO” miałoby się 
dzielić informacjami wywiadowczymi na temat Iranu z Izraelem, który jest ich 
wspólnym wrogiem40. 

Iran nie pozostaje bezczynny i  także buduje swój blok na Bliskim Wschodzie. 
Z  racji tego że szyici stanowią mniejszość w  świecie muzułmańskim, polityka 
irańska w  tym zakresie napotyka na ograniczenia. Zainteresowanie Iranu jest 
nakierowane na państwa gdzie żyje znaczący odsetek ludności szyickiej. Jak do-
tąd Teheranowi udało się zdobyć największe wpływy w Syrii, Iraku, Libanie i Je-
menie. Iran realizuje swoją politykę względem tych państw na pięć sposobów: 1) 
tworzenia, bądź wspierania już istniejących grup zbrojnych lub innych niepań-
stwowych organizacji; 2) wykorzystywania resentymentów ludności szyickiej; 
3) wzbudzania gniewu społeczeństw przeciwko USA i Izraelowi; 4) wpływania 
na wyniki wyborów, zarówno legalnie jak i nielegalnie; 5) wsparcia finansowe-
go proirańskich grup41. Taka polityka budzi obawy państw arabskich. W 2004 
roku, król Jordanii Abd Allah II ibn Husajn oznajmił, że tzw. szyicki półksię-
życ42 przecina Bliski Wschód. Dwa lata później prezydent Egiptu Husni Mubarak 
stwierdził, że szyici są w większości lojalni w stosunku do Iranu, a nie do państwa 
w którym mieszkają. Podczas II wojny libańskiej w 2006 roku przywódcy Arabii 
Saudyjskiej, Egiptu i Jordanii otwarcie przeciwstawiali się działaniom libańskie-
go i szyickiego Hezbollahu, które określili jako szkodzące arabskim interesom43.

37 	J.	Sławek,	Rada…, op.	cit.,	s.	153.
38 	M.	Hyra,	Zaangażowanie Arabii Saudyjskiej w aktualne konflikty zbrojne na Bliskim Wscho-

dzie - przyczyny i perspektywy,	„Przegląd	Geopolityczny”	2016,	t.	17,	s.	59.
39 	A.	al-Jubeir,	Remarks Foreign Minister Adel Al-Jubeir Munich Security Conference Munich, 

Germany 19 February 2017, http://www.mofa.gov.sa/sites/mofaen/aboutMinistry/Minister/
PressConferences/Pages/ArticleID2017220124736828.aspx,	data	odczytu:	11.05.2017.

40 	 A.	 Fouad,	 Is an ‘Arab NATO’ in the works?, http://www.al-monitor.com/pulse/en/origi-
nals/2017/03/egypt-united-states-joint-arab-alliance.html,	data	odczytu:	15.05.2017.

41 	M.	Krzyżanowski,	 Iran jako kluczowy czynnik redefiniujący sytuację na Bliskim Wschodzie 
– perspektywa geopolityczna, [w:]	A.	Bryc,	M.	Dahl,	M.	Lewicka,	Bliski Wschód w procesie 
przemian, t.	1,	Toruń	2015,	s.	47.

42 	Tereny	zamieszkiwane	przez	szyitów	od	Iranu,	przez	Irak,	Syrię	po	Liban.
43 	G.	E.	 Fuller,	The Hizballah-Iran Connection: Model for Sunni Resistance, „The	Washington	

Quarterly”	2007, Vol.	30	,	Iss.	1,	s.	145.
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Do irańskiego bloku na Bliskim Wschodzie można zaliczyć przede wszystkim 
Syrię oraz libański Hezbollah. W Teheranie jednym z głównych celów polityki 
zagranicznej jest niedopuszczenie, aby w Iraku władzę przejęły środowiska nie-
chętne Iranowi. Kolejnym miejscem w którym Teheran poszerza swoje wpływy 
jest Jemen, gdzie szyicki ruch Huti prowadzi rebelię przeciwko rządowi popiera-
nemu przez Arabię Saudyjską44. 

Następnym zimnowojennym elementem w  relacjach saudyjsko-irańskich są 
proxy wars. Interesy obu państw od wybuchu Arabskiej Wiosny ścierają się 
przede wszystkim w Syrii oraz we wspomnianym wyżej Jemenie. Protesty które 
wybuchły w Syrii, stały się dla Rijadu okazją do zmiany niekorzystnych tendencji 
geopolitycznych w regionie. Królestwo od 2003 r systematycznie tracące wpływy 
uznało, że protesty Syryjczyków mogą być punktem zwrotnym w grze o hegemo-
nię nad regionem. Rządzona przez alawitę Syria była od wielu lat ważnym sojusz-
nikiem Iranu w regionie. Stąd obalenie prezydenta Baszara al-Asada i zastąpienie 
go politykiem prosaudyjskim stało się głównym celem królestwa. Początkowo 
Rijad ograniczał się do dyplomacji. W  efekcie polityki Arabii Saudyjskiej Sy-
ria została zawieszona w  prawach członka Ligi Państw Arabskich, dodatkowo 
nałożono na nią sankcje ekonomiczne. Królestwo wraz z  sojusznikami z GCC 
wzywało reżim do reform, których brak poskutkował odwołaniem z Damaszku 
dyplomatów państw rady. Brak efektów nacisków poskutkował też tym, że Ara-
bia Saudyjska przystąpiła do finansowania przeciwników al-Asada. Dodatkowo 
Saudowie działali na arenie międzynarodowej, gdzie pełnili rolę rzecznika opo-
zycji oraz domagali się od społeczności międzynarodowej interwencji zbrojnej, 
w celu ochrony cywilów45. Polityka Arabii Saudyjskiej wobec Syrii polegająca na 
finansowaniu przeciwników rządu, zaowocowała wzrostem zagrożenia terrory-
stycznego w regionie. Rijad nie zdecydował się na wysłanie własnych żołnierzy 
do Syrii. Jedynie saudyjskie siły powietrzne wzięły udział w nalotach na pozycje 
Państwa Islamskiego46.

Z kolei Iran aktywnie zaangażował się po stronie al-Asada. W Syrii walczą bo-
jownicy Hezbollahu, a także przebywają irańscy doradcy wojskowi47. Utrata ta-
kiego sojusznika jak Syria była by brzemienna w skutkach dla geopolitycznych 
ambicji Teheranu, co tłumaczy daleko idące zaangażowanie sił tego państwa. 

Odwrotna sytuacja ma miejsce w Jemenie. Arabia Saudyjska, prowadząca przez 
lata spokojną politykę opartą na dyplomacji, przeorientowała swoje działania 
w  związku z  wydarzeniami w  Jemenie, gdzie szyicki ruch Huti rozpoczął ak-
cję wymierzoną w jemeński rząd. W jej wyniku Huti zajęli stolicę Jemenu Sanę, 
a prezydent musiał schronić się w Arabii Saudyjskiej. Sukcesy szyickiego ruchu 
sprawiły, że Iran zyskiwał przyczółek przy saudyjskiej granicy. Stąd reakcja kró-
lestwa była brutalna. Rijad przystąpił do konfliktu 25 marca 2015 r. Wówczas roz-
poczęła się operacja pod kryptonimem Decisive Storm. Jej celem była likwidacja 

44 	M.	Krzyżanowski,	Iran…, op.	cit.,	s.	40-45.
45 	M.	Hyra,	Zaangażowanie…,	op.	cit.,	s.	53-54.
46 	F.	G.	Gause,	The…,	op.	cit.,	s.	116-117.
47 	O.	Hanne,	T.	F.	de	La	Neuville,	Państwo Islamskie. Geneza nowego kalifatu, Warszawa	2015,	

s.	21,	115.



124 125HUMANUM  Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne

Humanum, ISSN 1898-8431, 24 (1) 2017, s. 115-127

wyrzutni pocisków balistycznych oraz ciężkiej broni, co zgodnie z deklaracjami 
osiągnięto w siedem tygodni. Pięć dni po zakończeniu nalotów zainicjowano ko-
lejną akcję - Restoring hope. W jemeńskim konflikcie Arabii Saudyjskiej udało się 
zorganizować koalicję, w jej skład, poza królestwem, weszły wszystkie państwa 
GCC (z wyjątkiem Omanu) oraz Egipt, Jordania, Maroko, Senegal oraz Sudan, 
a Somalia udostępniła swoją przestrzeń powietrzną oraz wody terytorialne. Z ko-
lei USA przekazują koalicji dane wywiadowcze. Mimo zaangażowania dużych 
sił, operacja w  Jemenie nie przynosiła oczekiwanych rezultatów. W  listopadzie 
2015 roku, sytuacja ustabilizowała się na tyle, że do Jemenu powrócił prezydent 
Abd Rabbuh Mansur Hadi, którego tymczasowa siedziba prezydenta mieści się 
w Adenie - drugim co do wielkości mieście Jemenu, ponieważ Sana wciąż jest 
pod kontrolą szyickich bojowników. Wojna w Jemenie jest też problemem wize-
runkowym dla Arabii Saudyjskiej. Nie dość, że państwo aspirujące do roli lidera 
społeczności muzułmańskiej nie potrafi poradzić sobie z szyickimi bojówkami, 
to jeszcze, w regularnie przeprowadzanych, nalotach często giną cywile, a to od-
bija się negatywnie na postrzeganiu Rijadu na arenie międzynarodowej48.

Na początku konfliktu jemeńskiego, udział Iranu nie był duży. Huti, mimo, że 
są szyitami i byli popierani przez irańskie władze, nie znajdowali się w centrum 
zainteresowania Teheranu. Wynika to z faktu, że Jemen nie był miejscem, gdzie 
Iran posiadał interesy strategiczne bądź ekonomiczne. Stąd irańska pomoc dla 
szyitów, odbywała się niewielkim nakładem sił i  środków49. Wsparcie jednak 
istniało, świadczy o tym fakt, że pomimo tego, iż siły koalicji w pierwszej fazie 
konfliktu niszczyły głównie wyrzutnie pocisków balistycznych, to wciąż spada-
ją one na saudyjskie terytorium. Dodatkowo w Jemenie odnotowano obecność 
członków Hezbollahu, którzy szkoli bojowników50. Wraz z  przedłużaniem się 
konfliktu jemeńskiego, wsparcie irańskie wzrasta. Intensyfikacja nastąpiła po 
podpisaniu porozumienia nuklearnego, które zdjęło z Iranu sankcje ekonomicz-
ne51. Zwiększenie udziału Iranu w konflikcie nastąpiło na przełomie 2016 i 2017 
roku. Wówczas Teheran zintensyfikował pomoc finansową i materiałową, a na 
terenach kontrolowanych przez Hutich, pojawili się irańscy doradcy wojskowi52. 

Na Bliskim Wschodzie można zauważyć postępujący wyścig zbrojeń. W ostat-
nich latach, Arabia Saudyjska znacząco zwiększyła swój budżet obronny, który 
w 2015 roku osiągnął rekordowy poziom 87 mld. dol. W analogicznym okresie, 
irańskie nakłady na obronność wyniosły 12 mld. dol.53 Saudyjskie zbrojenia na-

48 	M.	Hyra,	Zaangażowanie…, op.	cit.,	s.	57.
49 	M.	Miliani,	Iran’s game in Yemen, https://www.foreignaffairs.com/articles/iran/2015-04-19/

irans-game-yemen,	data	odczytu:	18.05.2017.
50 	 A.	 Corbeil,	 A.	 Amarasingam,	 The Houthi Hezbollah,	 https://www.foreignaffairs.com/arti-

cles/2016-03-31/houthi-hezbollah,	data	odczytu:	28.05.2017.
51 	 Jest	 to,	 o  tyle	 istotne,	 że	 jednym	 z  powodów,	 dla	 których	 Arabia	 Saudyjska	 oponowała	

przeciwko	porozumieniu,	była	możliwość	szerszego	irańskiego	wsparcia	dla	szyitów	w re-
gionie.	Saudyjscy	politycy	argumentowali,	że	Iran	obłożony	sankcjami	jest	w stanie	destabi-
lizować	region,	a po	ich	zniesieniu	sytuacja	jeszcze	się	spotęguje.	

52 	J.	Saul,	P.	Hafezi,	M.	Georgy,	Exclusive: Iran steps up support for Houthis in Yemen’s war 
- sources,	 http://www.reuters.com/article/us-yemen-iran-houthis-idUSKBN16S22R,	 data	
odczytu:	18.05.2017.

53  Military expenditure by country, in constant (2015) US$ m., 2007-2016, https://www.sipri.org/
sites/default/files/Milex-constant-2015-USD.pdf,	data	odczytu:	21.05.2017.
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pędza lęk przez potęgą Iranu, Rijad musi nadrabiać braki ludnościowe nowo-
czesną technologią. Z  drugiej strony, saudyjskie siły zbrojne są zaangażowane 
z walkę z niepaństwowym aktorem, który prowadzi działania partyzanckie. Co 
więcej, Huti wykorzystują tanie, irańskie drony, do „samobójczych” ataków na 
bardzo drogie saudyjskie systemy uzbrojenia, co znacząco zwiększa koszty pro-
wadzenia działań arabskiej koalicji54. Ma to szczególnie istotne znaczenie w dobie 
taniej ropy naftowej, której cena znacząco odbija się na saudyjskim budżecie. 

PODSUMOWANIE

Relacje saudyjsko-irańskie mają wpływ na cały region. Geopolityczna rywaliza-
cja obu państw nosi bez wątpienia znamiona „zimnej wojny”. Rijad rywalizuje 
z  Teheranem na polu ideologicznym, używając konfliktu sunnicko-szyickiego 
do realizacji własnych celów. Zarówno saudyjskie królestwo jak i Iran starają się 
tworzyć bloki, które będą wspierać ich politykę. Dla Arabii Saudyjskiej natural-
nym partnerem są państwa sunnickie, w  szczególności monarchie Zatoki Per-
skiej Z kolei Iran zmuszony jest do współpracy z aktorami niepaństwowymi, ta-
kimi jak libański Hezbollah czy jemeński ruch Huti gdyż jedynym, poza Iranem, 
państwem rządzonym przez szyitę jest Syria. 

Wzajemna rywalizacja o dominację na Bliskim Wschodzie, jest dewastująca dla 
regionu. Oba państwa zaangażowały się w  wojny zastępcze, które mają służyć 
realizacji własnych celów. W Syrii, Arabia Saudyjska dąży do zmiany panującego 
reżimu, natomiast Iran mocno zaangażował się w obronę reżimu. Z kolei w Jeme-
nie, celem Rijadu jest przywrócenie do władzy prosaudyjskiego prezydenta. Iran 
jednak stale zwiększa swoją pomoc dla szyickich bojowników, którzy kontrolują 
znaczną część Jemenu, włącznie ze stolicą Saną. Irańskie zaangażowanie wymu-
sza na Arabii Saudyjskiej zwiększanie nakładów na zbrojenia, co w dobie taniej 
ropy naftowej jest dla budżetu królestwa mocno odczuwalne. 

Obecnie nic nie wskazuje na to, żeby bliskowschodnia „zimna wojna” miała się 
szybko zakończyć. Relacje między Arabią Saudyjską a Iranem są bardzo napięte, 
a ich geopolityczne cele sprzeczne, co zwiastuje dalszą rywalizację. Natomiast nie 
wydaje się, aby obecna sytuacja przerodziła się w otwartą wojnę. Wydaje się, że 
zakończenie saudyjsko-irańskiej „zimnej wojny” wyłoni regionalne mocarstwo, 
które będzie kluczowym aktorem na Bliskim Wschodzie. 
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