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1901 R. PRZYSZŁOŚĆ IRANU ZOSTAŁA PRZESĄDZONA

W 1901 r. Angielsko-Perska Kompania Paliwowa, której właścicielami byli Brytyjczycy, całkowicie zabezpieczyła koncesję 
nadaną przez Szaha Mozaffara al-Dina i jego dynastię Qajar. Siedem lat później, firma odkryła bogate złoża ropy naftowej  
w Masjid al-Suleiman w południowozachodnim Iranie. 

1914 R. NIEWIELKIE NALEŻNOŚCI LICENCYJNE ZA WYDOBYCIE ROPY

Kiedy w 1914 r. wybuchła I wojna światowa Angielsko-Perska Kompania zaspokajała rosnący apetyt Królewskiej Marynarki 
Wojennej na paliwo poprzez pompowanie ropy z największej światowej rafinerii znajdującej się w Abadan – niedaleko 
źródliska Zatoki Perskiej. 
Następcy Mozaffara al-Din zaakceptowali niewielki, ale stabilny strumień należności licencyjnych, który wpływał do ich 
kufrów aż do 1925 r.

1925 R. DYNASTIA PALAWI 

Reza Khan – irański oficer kawalerii obalił rządy Qajar, mianował siebie Szachem i ustanowił dynastię Pahlawi. 
Trzeźwo myślący Reza Szah Pahlawi w 1932 r. bezowocnie próbował przejąć kontrolę nad polami naftowymi, które były 
wówczas we władaniu Angielsko-Irańskiej Kompanii Naftowej (AIOC). 

1941 R. OKUPACJA BRYTYJSKO-ROSYJSKA 

Pod koniec dekady Iran próbował wdać się w bliższą relację z nazistowskimi Niemcami, aby zdestabilizować brytyjskie 
wpływy w kraju. Niepokojeni widmem współpracy na osi Berlin-Teheran, Winston Churchill i Józef Stalin po cichu doszli do 
porozumienia i obalili rządy Rezy Szaha Pahlawiego w sierpniu 1941 r. Urząd przejął syn poprzedniego władcy – 20-letni 
Mohammad Reza Pahlawi. (Był to ostatni szachinszach Iranu z dynastii Pahlawi, nastawiony prozachodnio oraz inicjator 
reform społecznych i gospodarczych w Iranie).
W obawie, że Iran może zostać na długo pod wpływem obu tych państw, Waszyngton rozpoczął działania aby Rosjanie  
i Brytyjczycy wycofali swe wojska sześć miesięcy po zakończeniu II wojny światowej. Stany Zjednoczone wiele zyskały 
w oczach rzeszy Irańczyków, po tym jak amerykańscy doradcy pomogli młodemu Szachowi zaplanować niezbędną infra-
strukturę ekonomiczną dla powojennej modernizacji i rozwoju i zmniejszyli wpływy Brytyjczyków w swoim regionie.
 

KALENDARIUM HISTORYCZNE   
RELACJI ŚWIATA Z IRANEM  
W LATACH 1901- 2020

Na początku dwudziestego wieku, Amerykanie 
postrzegali Iran jako znaczący imperialny 

bufor pomiędzy Rosją a Indiami, który jest 
dwukrotnie większy od Teksasu i znany z tego, 

że eksportuje perskie dywany. 
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1945 R. ROPA POTRZEBNA POWOJENNEMU ŚWIATU I POLITYKA HARREGO S. TRUMANA  

W 1945 r. administracja H. S. Trumana zaczęła traktować Szaha Reze Pahlawiego jako ważnego partnera w tworzącym  
się wówczas na Środkowym Wschodzie nieformalnym antysowieckim sojuszu. 
To partnerstwo było skomplikowane głównie za sprawą piętrzącej się urazy wśród Irańczyków względem Wielkiej Brytanii, 
którzy to wyeksportowali miliony baryłek ropy naftowej a sam Iran w tym samym czasie nic nie zarobił na tych transak-
cjach.  

1949 R. POCZĄTEK KOŃCA SZACHINSZACHA IRANU Z DYNASTII PAHLAWI 

W październiku 1949 r. Mohammed Mossadegh – wieloletni krytyk dynastii Pahlawi, deklarując, że Iran powinien mieć 
prawo do sprawowania kontroli nad swoim własnym przemysłem naftowym, utworzył szeroką koalicję pod nazwą Front 
Narodowy.
Zaraz po tym, M. Mossadegh wraz ze swoimi zwolennikami osiągnęli połowę głosów w irańskim parlamencie Majlis i we-
zwali brytyjsko-irańską kompanię naftową AIOC, żeby podzieliła swoje profity z Iranem na zasadzie 50:50, czyli w taki sam 
sposób jak miało to miejsce w Wenezueli i Arabii Saudyjskiej. 

1951 R. NACJONALIZACJA PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I NOWY PREMIER IRANU  

Popierana przez brytyjski rząd kompania naftowa AIOC nie przyjęła takiej opcji. Z racji na brak współpracy z Brytyjczykami 
15 marca 1951 r. Mohammad Mosaddegh opowiedział się za konieczną nacjonalizacją całego irańskiego przemysłu naf-
towego. 
Sześć tygodni później, M. Mossadegh – doktor prawa, wybrany w 1951 r. człowiekiem roku przez tygodnik Time podjął 
pierwsze kroki zmierzające do przejęcia kontroli nad irańskimi polami naftowymi i rafineriami, nad którymi pieczę sprawo-
wali Brytyjczycy.
Kiedy M. Mossadegh realizował nacjonalizację, brytyjski rząd wywierał presję na Mohammada Reze Pahlwiego, żeby unie-
ważnił urząd sprawowany przez premiera i potajemnie zaczął planować zamach stanu w Teheranie.  

1953 R. PLAN D. ROOSEVELTA „AJAX”  

Plan Roosevelta pod kryptonimem „operacja Ajax” był bardzo prosty. W zamian za solidne wsparcie ze strony amerykań-
skiej, Szach Iranu miał wydać królewski dekret, który nakazywałby Mossadeghowi zrzeczenie się teki premiera. Wkrótce, 
16 sierpnia 1953 r. dochodzi do aresztowania premiera Mossadegha. 
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1954 R. SZAH IRANU OGŁASZA NAFTOWE KONSORCJUM BRYTYJSKO-AMERYKAŃSKIE

W czerwcu 1954 r. Szah powołuje międzynarodowe konsorcjum, które składało się z dawnej brytyjsko-irańskiej kompanii 
AIOC i trzech amerykańskich potentatów naftowych. Konsorcjum ma misję zarządzania produkcją ze studni irańskich  
i zakładów rafinerii ropy naftowej, które pozostają pod kontrolą Irańczyków.  

1961 R. JOHN FITZGERALD KENNEDY I IRAŃSKA „BIAŁA REWOLUCJA”  

Amerykańscy obserwatorzy Iranu obawiali się, że represyjna polityka Szaha wobec opozycji może przynieść odwrotny 
skutek i wywoła negatywne nastroje wśród obywateli w stosunku do świata zachodniego. Dziesięć tygodni po tym, jak John 
F. Kennedy przeprowadził się do Białego Domu, po drugiej stronie świata w Teheranie wybuchały właśnie zamieszki. 
Szah ujawnił swoje palny dotyczące nowej „Białej Rewolucji”, czyli odgórnego wprowadzenia ważniejszych reform, które 
miały zapobiec oddolnym zmianom, tak jak to miało miejsce w przypadku kubańskiej „Czerwonej Rewolucji” przeprowa-
dzonej przez Fidela Castro.

1964 R. WYGNANIE RUHOLLAHA MUSAWIEGO CHOMEJNIEGO  

Reforma gospodarcza z dużymi wpływami zachodu, prawa kobiet oraz lepiej dostosowane szkoły były dość ważnymi 
kwestiami wśród wschodzącej irańskiej klasy średniej.
Jednak irańscy właściciele ziem opierali się przed „Białą Rewolucją”, tak samo jak klerycy tacy jak Ruhollah Chomejni –  
61-letni Ajatollah, który zakpił sobie z Szacha nazywając go amerykańską marionetką.
Większość z amerykańskich oficjeli, uważała Chomejniego za irytującego buntownika i zapewne z satysfakcją zaakcepto-
wała decyzję Szacha o wysłaniu kleryka na wygnanie w listopadzie 1964 r. najpierw do Turcji, później do Iraku a następnie 
do Francji.  

1969 R. RICHARD NIXON – „DOKTRYNA NIXONA”  

Setki amerykańskich korporacji inwestowały w gospodarczy cud Szacha, tysiące irańskich studentów wyjeżdżało do USA 
na studia, a miliony baryłek ropy naftowej opuszczało Iran i transportowanych było do aliantów amerykańskiej zimnej 
wojny – do Japonii i Zachodniej Europy. 
Po przegranej wojnie w Wietnamie, Nixon i jego doradca Henry Kissinger ogłosili, że Stany Zjednoczone mają na celu 
scalenie działań militarnych w południowowschodniej Azji i na Środkowym Wschodzie. Iran chciał stać się amerykańskim 
partnerem i wziął odpowiedzialność za polityczną stabilizację w Zatoce Perskiej. W zamian Nixon zezwolił Szahowi zakup 
dowolnego systemu broni z amerykańskiego arsenału.  

1972 R. ZAKUP AMERYKAŃSKIEJ BRONI  

Między 1972 a 1977 rokiem Iran zakupił amerykański sprzęt militarny o wartości 13 miliardów dolarów płacąc za niego 
dzięki zwiększonym przychodom wygenerowanym przez wysokie ceny ropy naftowej. Kiedy dysydenci wyszli na ulicę  
i zaczęli protestować przeciwko bezsensownym wydatkom na militaria i apelując o lepszą pracę i reformy demokratyczne, 
Szah rozpoczął brutalne represje w kraju. Zezwolił irańskiej armii na użycie broni w uspokajaniu protestujących. Przebywający 
na wygnaniu Ruhollah M. Chomejni potępił rozlew krwi i zaczął namawiać do obalenia wspieranego przez Amerykę tyrana.  

1977 R. JIMMY CARTER I PRAWA CZŁOWIEKA

Prezydent Jimmy Carter, który objął swój urząd w styczniu 1977 r. miał dość sceptyczny stosunek do doktryny Nixona. Nie 
po drodze mu było z represyjną polityką uprawianą przez Szaha, która niezgodna była z jego obietnicą wyborczą, podczas 
której Carter obiecał, że prawa człowieka staną się głównym filarem polityki zagranicznej w erze po przegranej wojnie  
w Wietnamie. 
J. Carter będąc gościem w Teheranie podczas Sylwestra w 1977 r. czuł się zobowiązany do wzniesienia toastu na cześć 
Mohammeda Reza Pahlawiego, uznał Iran za stabilną wyspą znajdującą się w jednym z najbardziej problematycznych 
miejsc na świecie. Rok później już żaden Amerykanin nie mógł wznieść takiego toastu.

1978 R. IRAŃSKA REWOLUCJA  

8 stycznia 1978 r. irańskie wojsko zaczęło strzelać do awanturującego się tłumu zwolenników R. Chomejniego w świętym 
mieście Qom, zabijając dwudziestu demonstrantów oraz raniąc ponad 100 innych osób. Tego samego dnia żołnierze zabili 
także 400 osób, jednocześnie raniąc kolejne 4 000 na teherańskim placu Jaleh. Większość obserwatorów zakładała wów-
czas, że Szah prędzej niż później będzie musiał ustąpić. Koniec nastąpił błyskawicznie. Po szybkiej analizie sytuacji w kraju, 
administracja Cartera po chichu przekonała Saha, który władał Iranem przez prawie czterdzieści lat do opuszczenia kraju.
16 stycznia 1979r. Szah Mohammed Reza Pahlawi wszedł na pokład Boeinga 707 na lotnisku Mehrabad w Teheranie i udał 
się na wygnanie do Egiptu. Dwa tygodnie później, po raz pierwszy od piętnastu lat R. M. Chomejni przybył do Iranu.
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1981 R. ZBROJENIA IRAKU I WOJNA IRACKO-IRAŃSKA  

22 września 1980 r. doszło do wojny między Irakiem i Iranem, która trwała do 20 sierpnia 1988 r. i pochłonęła pół miliona 
ofiar, z czego dwie trzecie stanowili Irańczycy.
Administracja Reagana skierowała się w stronę Iraku, uposażając Saddama Husseina w rekonesans satelitarny planu bitwy, 
samoloty „podwójnego zastosowania”, które w łatwy sposób można dostosować do potrzeb militarnych oraz w kredyty 
rolne o wartości 1,1 miliarda dolarów.  

1990 R. INWAZJA SADDAMA HUSSEINA NA KUWEJT  

Inwazja Saddama Husseina na Kuwejt, która miała miejsce w sierpniu 1990 r. dała się Georgowi H. W. Bushowi we znaki, 
przypominając mu dosadnie znaczenie starego powiedzenia, że „wróg twojego wroga niekoniecznie jest twoim przyjacie-
lem”. 
Stany Zjednoczone zdołały pokonać Irak w lutym 1991 r. a Iran skoncentrował się na eksporcie islamskiego fundamentali-
zmu na Środkowym Wschodzie, przez co stał się poważnym wrogiem dla Waszyngtonu. 
G. Bush stracił swoją szansę na reelekcję półtorej roku później po części za sprawą braku satysfakcji z ostatnich jego decy-
zji dotyczących Zatoki Perskiej oraz niezadowoleniu elektoratu wynikającego ze stanu amerykańskiej gospodarki. 

1993 R. BILL CLINTON I SANKCJE WOBEC IRAKU  

Bill Clinton bardziej zainteresowany naprawą tego, co szwankowało w jego kraju niż kwestią amerykańskiej dyplomacji 
zaadoptował politykę „podwójnego powstrzymywania”, która zawierała sankcje gospodarcze i groźby militarne, a te miały 
powstrzymać zarówno Iran jak i Irak przed powodowaniem kolejnych kłopotów w regionie. Sztywna polityka Clintona 
względem Zatoki Perskiej sprawiła, że Ameryka nie była przygotowana na dokonanie najbardziej znamiennego w historii 
postępu w Teheranie. 

1997 R. MOHAMMAD KHATAMI NOWYM PREZYDENTEM IRANU   

Irańscy wyborcy zmęczeni dwoma dekadami politycznych i religijnych zawirowań w maju 1997 r. wybrali na prezydenta 
Mohammada Khatamiego – człowieka o umiarkowanych poglądach politycznych. 
Nowy przywódca Iranu, powołując się na koncepcję Samuela Huntingtona, zaczął nawoływać do „dialogu cywilizacji”.
Pomimo że M. Khatami pokazał, że chce poprawić relacje z USA, prezydent Bush 29 stycznia 2002 r. nazwał Iran terrory-
stycznym reżimem i mianował Iran członkiem założycielem „osi zła” razem z Irakiem i Koreą Północną.  

2003 R. INWAZJA NA IRAK  

IAmerykańskie wojsko wraz z koalicjantami napadło 20 marca 2003 r., na Irak w celu schwytania Saddama Husseina, 
Khatami miał swój ruch, żeby potępić Amerykę. Do końca 2003 r. irańska inteligencja ściśle współpracowała z Moktada 
as-Sadrem i innymi bojownikami szyickimi w Iraku, którzy toczyli wojnę partyzancką przeciwko kontrolowanej przez Ame-
rykanów koalicji z Bagdadu.  

2005 R.  WYBORY W IRANIE I BADANIA NUKLEARNE  

W czerwcu 2005 r. Mahmoud Ahmadinejad, wygrał irańskie wybory prezydenckie. Zagorzały islamista, który krytycznie 
odnosił się do umiarkowanej wewnętrznej i zagranicznej polityki wezwał do dżihadu przeciw Ameryce i Izraelowi. Nakazał 
w trybie natychmiastowym powrót do badań nuklearnych.
Zwyciężyło opanowanie, jednak do momentu, w którym dobiegła końca prezydentura Busha, czyli do stycznia 2009 r. 
amerykańskie relacje z Iranem były najchłodniejsze od kryzysu związanego z porwaniami dyplomatów, który miał miejsce 
trzydzieści lat wcześniej.  

2009 R. B. OBAMA I POCZĄTEK NOWYCH RELACJI    

W 2008 r. w swojej kampanii wyborczej, Barack Obama wezwał Amerykanów do zrewidowania swoich poglądów wzglę-
dem Islamu i nadmienił, że jeśli zostanie wybrany, to rozważy spotkanie ze wszystkimi ważnymi osobami, w tym z Mahmo-
udem Ahmadinejadem, w celu naprawienia amerykańskich relacji ze światem muzułmańskim. 

Chociaż prezydent Obama nie pojechał do Teheranu, to wygłosił emocjonującą przemowę na uniwersytecie w Kairze  
2 czerwca 2009 r. w której odniósł się do „nowego porządku” pomiędzy Ameryką a ludźmi ze Środkowego Wschodu. W 
swoim przemówieniu, Obama ani razu nie wspomniał nazwiska Mohammeda Mossedegha, jednak zwrócił uwagę na to, że 
„w samym środku zimnej wojny, Stany Zjednoczone brały udział w obaleniu demokratycznie wybranego irańskiego rządu”.
Obama podkreślił, że Stany Zjednoczone „są teraz gotowe na krok do przodu” w kierunku lepszej relacji, jeśli tylko Iran 
będzie tego chciał.   


