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Po kilku latach względnej stabilizacji wokół kwestii 
irańskiego programu rakietowego, problem ten powrócił 
z całą mocą na czołówki doniesień światowych mediów 
i agendę głównych globalnych mocarstw wraz 
z objęciem w styczniu 2017 roku urzędu prezydenta 
Stanów Zjednoczonych przez Donalda Trumpa. 
Tak jak zapowiadał w swej kampanii, tuż po przejęciu 
władzy podjął on zdecydowane działania na rzecz 
podważenia tzw. układu nuklearnego (Joint 
Comprehensive Plan of Action, JCPA), zawartego w 2015 
roku z Islamską Republiką Iranu (IRI) przez główne 
światowe potęgi (tzw. grupa P5+1). Porozumienie 
to zakłada stopniowe zmniejszanie irańskich zasobów 
wzbogaconego uranu oraz liczby wirówek, w zamian 
za sukcesywne znoszenie przez Zachód sankcji oraz 
restrykcji w kontaktach biznesowych i finansowych 
z Iranem.

Uzasadniając swe stanowisko, obecna administracja 
USA podniosła argument, że zawarte z IRI 
porozumienie – bez wątpienia ważne dla ograniczenia 
irańskich możliwości w zakresie ew. kontynuowania prac 
nad bronią jądrową – nie dotyczy jednak tak istotnego 
aspektu potencjału militarnego Iranu, jakim jest jego 
arsenał rakiet balistycznych i projekty jego rozwoju. 
Ma to o tyle istotne znaczenie, że Teheran prowadził oba 
programy w sposób komplementarny, co jest zrozumiałe 
biorąc pod uwagę fakt, iż rakiety balistyczne 
to najbardziej efektywni nosiciele „broni A”. 
Tym samym negocjowanie z Iranem porozumienia 
wyłącznie w zakresie jednego z tych programów, przy 
niemal całkowitym pominięciu drugiego, można ocenić 
jako kontrowersyjne. Teheran zdawał sobie z tego 
sprawę i prowadził negocjacje nad JCPA w taki sposób, 
aby oddzielić obie kwestie, co ostatecznie zostało 
zaakceptowane. Waszyngton zgodził się na pominięcie 
tego ważnego aspektu relacji z Teheranem, dążąc 
do zawarcia z nim politycznego układu, który mógłby 
być następnie przedstawiany jako sukces polityki 
międzynarodowej odchodzącego z urzędu prezydenta 
Baracka Obamy. Zdecydowane działania obecnego 
prezydenta Stanów Zjednoczonych ponownie podniosły 

zatem kwestię programu balistycznego IRI do rangi 
jednego z głównych wyzwań w relacjach z Teheranem. 

Z drugiej strony, Irańczycy również przyczynili się 
do zaognienia sytuacji, ostatnie dwa-trzy lata 
to bowiem okres intensywnego rozwoju programu 
rakietowego islamskiej republiki, czego najbardziej 
widowiskowym i propagandowo nośnym przejawem 
był cały szereg próbnych strzelań rakietowych 
oraz kolejnych prób wyniesienia na orbitę sztucznych 
satelitów. Irańczycy testowali w tym czasie różnego 
typu pociski balistyczne, zarówno te już znajdujące się 
na wyposażeniu sił zbrojnych IRI, jak i takie, które 
są dopiero na etapie wdrażania. Fakty te potwierdzają 
tezę, stawianą przez wielu ekspertów i dyplomatów 
zachodnich, że Iran dokonał w ostatnich latach 
znaczącego postępu w zakresie swojego programu 
balistycznego. Przede wszystkim dotyczy 
to zaawansowania samego poziomu 
technologicznego kolejnych generacji rakiet 
(w tym zwłaszcza ich napędów, systemów 
naprowadzania itp.), ale także takich aspektów, 
jak technologia miniaturyzacji głowic rakietowych 
(zapewne docelowo dla potrzeb umieszczania w nich 
bojowych urządzeń nuklearnych), czy też usprawnianie 
procedur dowodzenia i kontroli w zakresie 
wykorzystywania arsenału rakietowego IRI.

1. Irański program balistyczny 
– klasy SRBM i MRBM1

Od połowy lat 80. XX w. aż po ok. rok 2000, 
a więc przez niemal dwie dekady, głównym – obok 
sporadycznych dostaw kolejnych rodzajów rakiet 
balistycznych (lub ich kluczowych podzespołów) 
z Korei Płn. – elementem rozwoju programu 
rakietowego IRI był proces modernizacji pocisków 
już występujących w irańskich arsenałach. 

Wprowadzenie

1 Według najpowszechniej obowiązującej klasyfikacji rakiet balistycznych, wyróżnia się rakiety krótkiego zasięgu (SRBMs, Short Range Ballistic Missiles, 
zasięg do 1000 km), średniego zasięgu (MRBMs, Medium Range Ballistic Missiles: od 1000 do 3000 km), pośredniego zasięgu (IRBMs, Intermediate Range 
Ballistic Missiles: od 3000 do 5500 km) oraz pociski międzykontynentalne (ICBMs, Intercontinental Ballistic Missiles, o zasięgu powyżej 5500 km). Te os-
tatnie – z racji swych osiągów – mogą być wykorzystywane w projektach podboju kosmosu jako m.in. nosiciele sztucznych satelitów i/lub załogowych 
statków kosmicznych (SLVs – Satellite Launch Vehicles).
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Dopiero lata 90. XX w. i pierwsza dekada bieżącego 
stulecia przyniosły nowe rozwiązania technologiczne 
i nowe perspektywy dla irańskiego programu 
rakietowego.

Aż do przełomu stuleci irański arsenał rakiet 
balistycznych opierał się na dwóch głównych 
„rodzinach” pocisków, rozwijanych równolegle 
do siebie w sposób linearny. Z jednej strony były 
to jednostopniowe rakiety typu Szahab („Meteor”), 
napędzane paliwem ciekłym. Z drugiej – rodzina 
rakiet Fateh („Zdobywca”), z nowocześniejszymi 
silnikami na paliwo stałe. Wszystkie typy irańskich 
rakiet klasy SRBM i MRBM to konstrukcje odpalane 
przede wszystkim z transporterów kołowych 
(TEL – Transporter-Erector-Launcher, czyli platformy 
samochodowej pełniącej jednocześnie funkcję 
transportera, podnośnika i wyrzutni). Zaledwie 
kilka typów rakiet ma możliwość umieszczania 
ich w betonowych silosach startowych, 
skonstruowanych w bazach rakietowych.

1.1 „Meteor” jako „koń roboczy” 
irańskiego arsenału rakiet 

balistycznych

W przypadku rakiet klasy Szahab, jej pierwsze dwie
 generacje (oznaczone numerami kodowymi „-1” i „-2”) 
to nic innego niż irańskie warianty starych, poradzieckich 
konstrukcji balistycznych typu SCUD (w wersjach 
B i C/D), o zasięgu odpowiednio ok. 250-300 i ok. 500 
km. Znajdują się one w służbie od ponad trzech dekad 
i do dziś stanowią trzon irańskich sił rakietowych 
w segmencie pocisków klasy SRBM. Według różnych 
źródeł, Irańczycy mogą mieć w sumie nawet 
do 500-600 sztuk rakiet tego typu (wliczając 
w to także rakiety będące różnymi pochodnymi  
wersji podstawowych – patrz niżej).

Grafika 1. Rakieta Shahab-1.
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Z kolei bardziej zaawansowany technologicznie model 
Szahab-3 (wraz ze swymi kolejnymi modernizacyjnymi 
wariantami: „-3A/A1”, „-3B”), wdrożony ostatecznie 
do służby na początku bieżącego stulecia, to pierwszy 
irański MRBM o zasięgu ok. 1,3 tys. km (w późniejszych 
wersjach – do ok. 1,6 – 1,8 tys. km). 
Co ciekawe, konstrukcja ta to niemal wierna kopia 
północnokoreańskiej rakiety balistycznej NoDong-1. 
Także i w tym przypadku nie ma pewnych 
i miarodajnych danych odnoszących się do całkowitej 
liczby rakiet Shahab-3 (w ich różnych wariantach), 
znajdujących się już na wyposażeniu sił rakietowych 
irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej 
(Pasdaran). Niektóre źródła mówią o nawet 
300 rakietach tego typu w linii, za bardziej realistyczną 
należy jednak przyjąć liczbę ok. 100 sztuk. 
Rakiety te są jednak wciąż konstruowane, co roku 
przybywa więc ok. 10 nowych pocisków tego typu.

Od końca lat 90. ub. stulecia i w ciągu pierwszej 
dekady obecnego Irańczycy zaprezentowali podczas 
defilad i manewrów kilka typów rakiet balistycznych 
klasy SRBM (Qiam-1) oraz MRBM (Ghadr-1/2 i Emad) 

– mających być całkowicie nowymi konstrukcjami, 
opracowanymi od podstaw w Iranie. 
Jak się jednak wydaje, rakiety te to w rzeczywistości 
zmodyfikowane i przerobione wersje pocisków klasy 
Szahab. Bez odpowiedzi pozostaje pytanie, dlaczego 
Irańczycy nie zaklasyfikowali tych „nowych” rakiet jako 
kolejne wersje rodziny Szahab (np. „-1A/B”, „-4” itd.). 
Być może było to świadome działanie, mające 
na celu dalsze zwiększenie informacyjnego chaosu, 
narastającego od ponad dwóch dekad wokół kwestii 
irańskiego programu rakietowego, a tym samym 
o wprowadzenie w błąd zachodnich analityków 
i ekspertów.

Niewykluczone, iż podobnie jest z najbardziej 
tajemniczą rakietą balistyczną klasy MRBM 
w arsenale irańskim, jaką jest Fadżr-3. 
Pocisk ten testowano tylko raz podczas manewrów 
wojskowych w 2006 roku (jednych z największych 
w historii IRI), później nie pokazywano go już jednak 
publicznie. Według oficjalnych danych irańskich, 
rakieta ta ma napęd na paliwo ciekłe (a więc tak, 
jak cała rodzina Szahabów) oraz zasięg ok. 2 tys. km, 
co skłania ekspertów do postawienia tezy, 
iż jest to kolejna przeróbka „Meteora”. Tym, co odróżnia 
Fadżr-3 od dotychczasowych irańskich MRBMów 
opartych o klasę Szahabów, to rzekome posiadanie 
głowicy typu MIRV (Multiple Independently Targeted 
Reentry Vehicles). 

Grafika 2. Rakieta Shahab-2.

Grafika 3. Rakieta Shahab-3.

Grafika 4. Rakieta Qiam-1.
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Wiele wskazuje jednak na to, iż ta wielogłowicowa 
rakieta należy raczej do kategorii konstrukcji-widm, 
stworzonych wyłącznie jako byty wirtualne w celu 
wzmocnienia propagandowego przekazu IRI 
i odstraszania potencjalnych rywali w regionie i spoza 
niego (zwłaszcza USA). Świadczy o tym m.in. 
to, iż technologia MIRV – przełomowa w warunkach 
irańskich – nie jest (według większości miarodajnych 
źródeł) wykorzystywana w innych typach rakiet, realnie 
znajdujących się już na wyposażeniu arsenału 
rakietowego Iranu. 

1.2 „Zdobywca” i jego następcy – 
technologiczny przełom 

w projekcie balistycznym IRI

Począwszy od lat 90. ub. wieku Iran zaczął rozwijać 
nowe konstrukcje pocisków – samodzielnie 
opracowywane i wdrażane przez Irańczyków „rodziny” 
rakiet balistycznych, wyposażonych w silniki napędzane 
paliwem stałym (a więc bezpieczniejsze w użyciu 
i cechujące się większą wydajnością w warunkach 
operacyjnych). To przede wszystkim klasa rakiet 
Fateh – pocisków o krótkim zasięgu (maks. 500 km), 
ale relatywnie niewielkich i łatwych w obsłudze, 
co zapewnia ich przewagę nad np. rakietami SCUD. 
Pierwszy numer generacyjny, wdrożony do służby 
pod koniec ub. wieku, to „-110”, późniejsze to warianty 

od „-110A” do -110B/C/D” oraz „-313”). Klasa Fateh 
powstała na bazie wcześniejszych irańskich 
projektów rakietowych i artylerii rakietowej, takich 
jak Zelzal. Łączna liczba egzemplarzy różnych typów 
rakiet z rodziny Fateh, znajdująca się w służbie, nie jest 
znana, szacunki jak zwykle są niezwykle rozbieżne. 
Można jednak przyjąć, że jest to zapewne kilkaset 
rakiet i kilkadziesiąt wyrzutni.

We wrześniu 2016 roku Iran przeprowadził test rakiety 
Zulfikar – nowego pocisku klasy SRBM (zasięg 
ok. 700 km), będącego najpewniej kolejnym 
przedstawicielem rodziny Fateh. W przeciwieństwie 
do wielu innych typów rakiet, mających znajdować się 
w arsenale balistycznym IRI, o Zulfikarze wiemy 
z całą pewnością nie tylko to, że realnie istnieje, 
ale też, że znajduje się już na wyposażeniu jednostek 
rakietowych Pasdaran. Jest on wykorzystywany 
‘w rzeczywistych działaniach bojowych – to właśnie 
5 rakiet balistycznych tego typu (wraz z jednym 
pociskiem typu Qiam-1) zostało bowiem 
w dn. 19 czerwca 2017 roku użytych przez 
Irańczyków jako „karzące ramię szyickiej 
sprawiedliwości”, w odwecie za serię zamachów 
terrorystycznych przeprowadzonych 7 czerwca 2017 
roku przez Państwo Islamskie (IS) w Teheranie. 
Celem dla irańskich rakiet były instalacje militarne 
i logistyczne należące do IS we wschodnio-syryjskiej 
prowincji Deir ez-Zor.

Grafika 5. Rakieta Ghadr-1.

Grafika 6. Rakieta Fateh-110.
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Technologia napędu rakietowego na paliwo stałe 
to jednak nie tylko pociski SRBM. W 2008 roku 
Irańczycy zaprezentowali nową rakietę, należącą 
do zupełnie nowej klasy nazwanej Se’dżil/Aszura. 
To także projekt w pełni własnej konstrukcji, na paliwo 
stałe, tym razem jednak klasy MRBM (zasięg nominalny 
– ok. 2 tys. km). Według oficjalnych informacji Teheranu, 
miał to być następca rakiet klasy Szahab/Ghadr, zresztą 
Se’dżil przypomina nieco „Meteory” swoim wyglądem 
i parametrami. W ciągu niemal dekady, jaka minęła 
od chwili ogłoszenia istnienia tego nowego typu rakiet – 
i pomimo pojawienia się w przestrzeni 
medialno-propagandowej kolejnej wersji projektu: 
Se’dżil-2 – pociski te były tylko kilka razy pokazywane 
publicznie, nie informowano jednak o ich kolejnych 
testach. Sprawia to, że status tych rakiet nie jest 
do końca jasny, a większość zachodnich ekspertów 
skłania się ku tezie, że pociski te (o ile w ogóle realnie 
istnieją) są wciąż na etapie wdrażania.

2. Irański program balistyczny 
– „nosiciele satelitów” 
czy pociski klasy ICBM?

Systematyczny rozwój irańskiego programu rakietowego 
doprowadził Teheran do etapu, w którym możliwe stało 
się podjęcie wyzwania związanego z wyniesieniem 
sztucznych satelitów na orbitę okołoziemską, 
przy pomocy wielostopniowych rakiet o dużej 
sile ciągu (tj. zdolnych osiągnąć I prędkość kosmiczną) 
– tzw. nosicieli satelitów (SLVs, Satellite Launch 
Vehicles). Ten etap budzi jednak najwięcej kontrowersji, 
szczególnie w przypadku państw uznawanych 
przez dużą część społeczności międzynarodowej 
za agresywne i destabilizujące sytuację w ich otoczeniu, 
a do takich należą właśnie Iran czy Korea Północna. 
Osiągnięcie tego punktu w rozwoju technologii 
rakietowej jest bowiem tożsame z uzyskaniem 
potencjału pozwalającego na skonstruowanie 
i skuteczne użycie rakiet balistycznych o zasięgu 
międzykontynentalnym (ICBM). Teheran osiągnął 
ten etap już w roku 2009, kiedy to udało się wynieść 
na niską orbitę okołoziemską (ok. 230-250 km) 
pierwszego irańskiego sztucznego satelitę 
(Omid – „Nadzieja”). Kolejne trzy satelity wyniesiono 
w latach 2011, 2012 i 2015. Każdorazowo 
wykorzystywano w tym celu rakiety nośne Safir 
(„Posłaniec”) – dwustopniowe pociski na paliwo ciekłe, 
będące najpewniej modyfikacją rakiety Szahab-3B. 

Przełomem w irańskim programie kosmicznym 
(i rakietowym jako takim) stało się opracowanie rakiety 
nośnej Simorgh. Według oficjalnych źródeł irańskich, 
jest ona w stanie wynieść na orbitę Ziemi (ok. 500 km) 
obiekt o masie kilkuset kilogramów. Pocisk o takim 
potencjale, użyty jako rakieta balistyczna, mógłby 
teoretycznie razić cele odległe o ok. 4,5 – 5 tys. km 
(a według części źródeł – nawet do 6 tys. km). 
To wciąż za mało, aby osiągnąć terytorium „Wielkiego 
Szatana” (czyli USA), ale wystarczająco dużo, 
aby sięgnąć m.in. całej Europy, większej części Rosji, 
Chin i Indii, nie mówiąc już o regionie bliskowschodnim 
i Afryce. Najnowsza próba tej rakiety (lipiec 2017 roku) 

Grafika 7. Pocisk rakietowy krótkiego zasięgu (SRBM) 
Fateh-313.

Grafika 8. Pocisk rakietowy Sedżil-1.
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zakończyła się jednak fiaskiem, co skłoniło większość 
ekspertów do uznania całego systemu za znajdujący 
się wciąż w fazie wdrażania. Imponujące tempo prac 
Irańczyków w ramach ich programu kosmicznego 
sugeruje jednak, iż operacyjność Simorgha to tylko  
kwestia raczej nieodległej przyszłości.

 

3. Irański program balistyczny 
– koreański trop

Jak wspomniano wcześniej, irański program 
rakietowy w dużej mierze opiera się o technologiczną, 
organizacyjną i materiałową pomoc ze strony reżimu 
północnokoreańskiego. Tradycja tej bliskiej 
i obopólnie korzystnej współpracy (Teheran 
prawdopodobnie finansuje bowiem większość badań 
i prac projektowych Pjongjangu) sięga lat 80. ub. wieku, 
a więc samych początków irańskiego programu 
balistycznego. Jeszcze kilka lat temu wydawało się, 
że kooperacja na linii IRI – KRL-D ogranicza się 
już wyłącznie do wymiany doświadczeń 
badawczych i wzajemnych wizyt zespołów 
inżynieryjno-technicznych. Tymczasem nie dalej 

jak we wrześniu tego roku Irańczycy pokazali światu 
kolejną rakietę balistyczną – Choramsza’ar – która 
od razu zwróciła uwagę ekspertów, jest bowiem niemal 
wierną kopią północnokoreańskiego pocisku typu 
Musudan (BM-25). Jak się okazuje, Teheran 
ok. 2005 roku zakupił bowiem w KRL-D ok. 20 sztuk 
tych rakiet wraz z kilkoma TEL-ami, i zapewne 
na ich podstawie rozpoczął prace nad kolejną 
rodziną własnych pocisków balistycznych. 

Pytaniem pozostaje jednak jaki był cel tego projektu, 
skoro rodzime konstrukcje irańskie rozwijają się 
w zadowalający sposób. Być może chodziło o dokonanie 
kolejnego spektakularnego przełomu w programie 
rakietowym IRI, wynikającego głównie z potencjału 
operacyjnego pocisków typu BM-25 – jest to bowiem 
rakieta klasy IRBM o zasięgu 3 – 4 tys. km. 
Jednak irańska wersja tej rakiety ma – według 
oficjalnych informacji Teheranu – zasięg zaledwie 
ok. 2 tys. km. Powstaje pytanie co jest przyczyną 
tych różnic i możliwe są tu dwa wyjaśnienia, choć 
z oczywistych powodów żadnego z nich nie da się 
obiektywnie zweryfikować. Po pierwsze, Irańczycy mogli 
z premedytacją zmniejszyć zasięg swej wersji tej rakiety, 
zwiększając jednak tym samym jej celność 
i jednocześnie umożliwiając zwiększenie 
wagomiaru głowicy. Po drugie, Teheran może celowo 
nie informować (a raczej – celowo dezinformować) opinii 
publicznej o rzeczywistych możliwościach tego pocisku 
w kontekście jego potencjalnego zasięgu, 
aby nie zadrażniać polepszających się od kilkunastu 
miesięcy relacji z Europą Zachodnią. Można być 
bowiem pewnym, że w chwili, gdy administracja nowego 
prezydenta USA poddaje w wątpliwość przyszłość JCPA, 
a Europa podtrzymuje swe zaangażowanie na rzecz tego 
układu – ani Paryż, ani Berlin czy Londyn nie przyjęłyby 
z aprobatą informacji o wdrożeniu do służby w Iranie 
rakiety balistycznej zdolnej porazić większość 
europejskich miast. Póki co jednak, status rakiet 
Choramsza’ar wciąż uznaje się za nieoperacyjny, 
nawet pomimo udanego testu jednej z nich, 
przeprowadzonego w styczniu 2017 roku. 
Większość źródeł zachodnich przychyla się zatem 
do tezy, iż rakieta ta jest wciąż na etapie wdrażania.

Grafika 9. Pocisk rakietowy Shahab-3.



12 Irański program rakietowy – stan obecny i perspektywy jego rozwoju

4. Irański program balistyczny 
– co dalej?

Nie ulega już żadnych wątpliwości, że Irańczycy 
dokonali w ciągu ostatnich lat wręcz skokowego postępu 
w zakresie swojego programu rakietowego. To zarówno 
skumulowany efekt osiągnięć własnych projektów 
badawczo-rozwojowych, jak też zaawansowanej 
pomocy z zewnątrz, przede wszystkim ze strony Korei 
Północnej. Nie można wykluczyć, że ten ostatni czynnik 
ma tu kluczowe znaczenie.

Co ciekawe, Iran jest chyba jedynym państwem świata, 
które intensywnie rozbudowuje swój potencjał 
balistyczny nie będąc jednocześnie – nawet w sposób 
dorozumiany, nieoficjalnie – mocarstwem nuklearnym. 
Żaden inny kraj na świecie, nie posiadający „broni A”, 
nie inwestuje tyle środków i wysiłków w rozwój 
dotychczasowych i poszukiwanie nowych konstrukcji 
rakietowych o militarnym przeznaczeniu. Pośrednio 
zatem wskazuje to na zasadność zarzutów, stawianych 
Teheranowi, o dążenie do wejścia w posiadanie broni 
jądrowej. Irańskiego zaangażowania w projekty balistyc-
zne nie tłumaczy nawet chęć „podboju kosmosu”, co os-
tatnio coraz częściej oficjalnie deklarują irańscy politycy 
i dyplomaci. Zresztą kształt i historyczne tło obecnego 
programu kosmicznego IRI – stanowiącego swoiste 
ukoronowanie wszystkich dotychczasowych irańskich 
wysiłków w zakresie projektów 
balistycznych – sugeruje wyraźnie, że jego prawdziwym 
celem nie jest tylko „wyjście Iranu poza Ziemię”, 
ale właśnie uzyskanie zdolności do opracowania 
i wdrożenia w życie rakiet klasy ICBM. Rakiet, które 
dadzą możliwość stworzenia bezpośredniego zagrożenia 
militarnego dla terytorium Stanów Zjednoczonych. 
Warto zauważyć, że jest to dokładnie taki sam 
schemat myślenia i działania, jaki stosują władze KRL-D 
– Pjongjang także dąży do uzyskania potencjału 
rakietowego, mogącego zagrozić obszarowi USA, 
upatrując w tym gwarancji własnej nietykalności 
i bezpieczeństwa (czyli przetrwania samego reżimu).

Warto w tym kontekście pamiętać, że Islamska 
Republika Iranu to równocześnie państwo 
o niebagatelnym doświadczeniu w praktycznym, 
bojowym zastosowaniu rakiet balistycznych. Począwszy 
od wojny z Irakiem w latach 80. ub. wieku, poprzez ataki 
rakietowe na obozy irańskich dysydentów znajdujące się 
na terenie Iraku (ostatni taki incydent, z użyciem 
ok. 77 rakiet balistycznych typu Szahab-1 i Szahab-2, 
miał miejsce w kwietniu 2001 roku), 
aż po wzmiankowane ostrzelanie celów kalifatu 
w Syrii w czerwcu 2017 roku. 

Irańczycy wciąż jednak borykają się z poważnymi 
problemami technicznymi, organizacyjnymi 
i logistycznymi w ramach swego programu rakietowego. 
Podstawową bolączką Teheranu jest sama „genealogia” 
głównych linii rozwojowych w ramach ich programu: 
zarówno rodzina rakiet typu Szahab, jak i Fateh, 
to konstrukcje oparte o technologię sprzed kilku dekad. 
Ich modernizacja i rozwój osiągnęły już nieprzekraczalne 
limity technologiczne i konstrukcyjne, niezbędne zatem 
stało się poszukiwanie nowych rozwiązań. Bez względu 
na skuteczność takich działań, wszystkie irańskie 
rakiety starszych generacji cechują się wyjątkowo małą 
celnością. Czynnik ten – wyrażany tzw. parametrem CEP 
(Circular Error Probable)2 – ma fundamentalne znaczenie 
w przypadku rakiet z głowicami konwencjonalnymi: jeśli 
potencjalny rozrzut wynosi kilkaset metrów (a nawet 
kilka tysięcy – patrz tabela w załączniku), to skuteczność 
operacyjna takiej broni jest znikoma. Inaczej problem 
ten wygląda jednak w przypadku zastosowania głowic 
jądrowych, gdy punktowe, „chirurgiczne” porażenie 
danego celu ma już mniejsze znaczenie z racji samego 
charakteru działania broni nuklearnej. 

Problemy Irańczyków z praktycznym zastosowaniem 
rakiet w warunkach bojowych nie ograniczają się 
wyłącznie do ich celności. Jak podaje część źródeł 
w regionie, irańskie rakiety wdrożone już do służby 
cechują się dużym poziomem awaryjności: nie każdy 
pocisk udaje się wystrzelić (częstym problemem 
są katastrofalne w skutkach samozapłony 
instalacji startowych podczas napełniania rakiet 

2 Określony z reguły w metrach promień okręgu, wewnątrz którego zakończy swój lot 50 proc. wycelowanych w jego środek rakiet balistycznych. 
W wielu przypadkach – ze względu na zbyt małą liczbę prób i testów – CEP wyliczany jest na podstawie symulacji komputerowych i jako taki 
nie zawsze odzwierciedla faktyczne osiągi danego typu rakiet.
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wysoce łatwopalnym i niestabilnym paliwem ciekłym), 
a nawet te już odpalone niekoniecznie muszą ukończyć 
swój lot zgodnie z planem. Spośród wspomnianej 
wcześniej salwy sześciu rakiet balistycznych, 
wystrzelonych przez Irańczyków w czerwcu br. na cele 

kalifatu w Syrii, dolecieć do punktu przeznaczenia miała 
tylko jedna, pozostałe doznały zaś różnego rodzaju 
usterek, skutkujących przerwaniem lotu na różnych jego 
etapach. Jeśli doniesienia te są prawdziwe – bo oficjalnie 
operacja zakończyła się oczywiście pełnym sukcesem – 
to dobitnie pokazuje to skalę wyzwań stojących jeszcze 
przed irańskimi konstruktorami systemów balistycznych, 
osłabiając równocześnie propagandowy wymiar całego 
programu rakietowego IRI jako istotnego zagrożenia 
dla bezpieczeństwa regionu i Zachodu (dość powiedzieć, 
że w Tel Awiwie zapanowała nieskrywana ulga 
po szczegółowej analizie materiałów wywiadowczych 
dotyczących rakietowej operacji IRI przeciwko IS w Syrii).

Z drugiej jednak strony Iran to również – obok KRL-D 
– największy obecnie globalny proliferator technologii 
balistycznych, a także eksporter gotowych już systemów 
rakietowych. Szczególnie dotyczy to reżimów 
i organizacji pozapaństwowych, kontestujących 
geopolityczny status quo w ich otoczeniu 
międzynarodowym takich, jak: Hezbollah w Libanie, 
Hamas w Strefie Gazy, szyickie milicje w Iraku czy szyicki 
ruch Hutih w Jemenie. Zwłaszcza ta ostatnia organizacja 
jest dla Iranu cennym sojusznikiem, prowadzi bowiem 
działania militarne bezpośrednio u granic głównego 
rywala Teheranu w regionie – Arabii Saudyjskiej. Ataki 
dokonywane przez Hutih na terytorium saudyjskie 
przy użyciu rakiet balistycznych produkcji irańskiej stały 
się już niemal normą podczas trwającej prawie trzy lata 
interwencji militarnej Rijadu w Jemenie. Dotychczas 
jemeńscy szyici wykorzystywali w nich wyłącznie rakiety 
o zasięgu 300-500 km, ostatnio jednak dwukrotnie 
(w lutym i listopadzie br.) zaatakowali samą stolicę 
Królestwa Saudów. Biorąc pod uwagę odległość Rijadu 
od granicy z Jemenem (ok. 900 km), wymagało 
to użycia rakiety o zasięgu znacznie wykraczającym 
poza dotychczasowy potencjał balistyczny Hutih. 
Źródła saudyjskie twierdzą, iż zapewne był 
to Burkan-H2, czyli jemeńska wersja irańskiego pocisku 
Qiam-1. Rozpatrując zatem kwestię zagrożeń 
dla bezpieczeństwa międzynarodowego ze strony 
irańskich projektów balistycznych, trzeba mieć na 
uwadze także kontekst ich proliferacji. 

Grafika 10. Pocisk rakietowy Qiam-1.
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5. Irański program balistyczny 
– wpływ na geopolitykę regionu 

bliskowschodniego 

Wieloletni, systematyczny rozwój poszczególnych 
segmentów programu rakietowego Islamskiej Republiki 
Iranu sprawił, że państwo to jawi się obecnie na Bliskim 
Wschodzie jako potęga militarna, dysponująca 
najbardziej rozbudowanym arsenałem rakietowym, 
tak pod względem różnorodności rodzajów rakiet, 
jak też ogólnej liczby ich egzemplarzy (patrz tabela). 
Pod tym względem Iran nie ma sobie równych 
w regionie, i to nie tylko wśród państw muzułmańskich. 
Większość arabskich adwersarzy Iranu w regionie 
nie ma możliwości pozyskania własnych zdolności 
w zakresie rakiet balistycznych, nawet rodzaju SRBM, 
nie wspominając już o wyższych klasach. 
Wyjątkiem w tym aspekcie jest jedynie Arabia 
Saudyjska (patrz dalej). 

Sytuacja taka sprawia, że dotychczasowa krucha 
równowaga strategiczna w regionie Bliskiego Wschodu, 
a szczególnie subregionu Zatoki Perskiej, ulega 
systematycznej destrukcji. Dzieje się tak co najmniej 
od momentu wdrożenia przez Iran do służby rakiet 
Szahab-3. Produkowane na dużą jak na możliwości 
irańskie skalę (ok. 10 sztuk rocznie), pociski te 
zapoczątkowały irańską dominację strategiczną 
w regionie, utrwalaną dodatkowo wraz ze stopniowym 
pojawianiem się kolejnych, nowocześniejszych 
konstrukcji.

Co zrozumiałe, irańskie wysiłki w ramach programu 
rakietowego (wraz z nieprzejrzystym i przez wiele 
dekad prowadzonym w ukryciu programem nuklearnym) 
musiały wywołać odpowiednią reakcję państw regionu. 
Ich działania przebiegają dwutorowo: z jednej strony 
intensywnie rozbudowywane są systemy 
antybalistyczne (obrona przeciwrakietowa), 
z drugiej poszukuje się rozwiązań strategicznych, 
mogących zapewnić, jeśli nie wyrównanie własnej 
pozycji względem IRI, to przynajmniej zmniejszenie 
pogłębiającego się strategicznego dystansu wobec 

Teheranu. Chodzi tu głównie o tworzenie własnych 
arsenałów rakiet balistycznych, ale też próbę budowy 
potencjałów nuklearnych o militarnym charakterze.

5.1 Obrona antybalistyczna 
w regionie

Reagując na rosnącą w szybkim tempie irańską 
przewagę w zakresie rakiet balistycznych, arabskie 
państwa regionu Zatoki Perskiej od dawna intensywnie 
rozbudowują i unowocześniają swe potencjały 
antybalistyczne. Większość z nich dysponuje już obecnie 
zaawansowanymi technologicznie środkami obrony 
antyrakietowej, uzyskanymi dzięki współpracy 
sojuszniczej z USA. Chodzi tu przede wszystkim 
o systemy typu PATRIOT PAC-3 – znajdują się one 
na wyposażeniu sił zbrojnych Arabii Saudyjskiej, 
Bahrajnu, Kuwejtu, Kataru i Zjednoczonych Emiratów 
Arabskich. Baterie PATRIOT należące do sił zbrojnych 
USA dyslokowane są także w Jordanii i zapewne w Turcji, 
znajdują się również – jako ochrona antyrakietowa 
– w najważniejszych instalacjach militarnych Stanów 
Zjednoczonych w regionie: m.in. siedzibie dowództwa 
V Floty US Navy w Bahrajnie, a także w bazach sił 
powietrznych USA w Katarze, Omanie, ZEA i Bahrajnie. 

PAC-3, jako system taktyczny, ma jednak charakter 
obrony punktowej – przy jego pomocy można bronić 
tylko relatywnie niewielki obszar (w promieniu 
do 45 km od pojedynczej baterii): a więc głównie 
kluczowe obiekty o znaczeniu politycznym, 
ekonomicznym lub militarnym dla danego kraju. 
Tym samym w przypadku większych państw (takich 
jak Arabia Saudyjska), znaczne ich obszary – w tym 
te gęsto zamieszkane – są pozbawione efektywnej 
obrony antyrakietowej. Między innymi z tego względu 
w 2012 roku Waszyngton podjął bezprecedensową 
decyzję o sprzedaży Zjednoczonym Emiratom Arabskim 
swojego najnowocześniejszego systemu 
antybalistycznego – THAAD (Terminal High Altitude 
Area Defense). Komponenty tego systemu w ZEA 
(dwie baterie) uzyskały status operacyjny pod koniec 
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2016 roku. Na początku 2017 roku USA zapowiedziały, 
iż THAAD trafi także już wkrótce do Arabii Saudyjskiej. 
System ten jest w stanie zniszczyć głowice rakiet 
balistycznych krótkiego i średniego zasięgu, 
w ich ostatniej („terminalnej”) fazie lotu, chroniąc 
obszar w promieniu do 200 km od wyrzutni.

Najnowocześniejszymi i najskuteczniejszymi systemami 
obrony przeciwrakietowej w regionie dysponuje 
jednak niewątpliwie Izrael, który czuje się szczególnie 
zagrożony ze strony reżimu w Teheranie i jego 
regionalnych sojuszników (zwłaszcza libańskiego 
Hezbollahu). Prócz dysponowania trzema bateriami 
PATRIOT PAC-3, Izraelczycy intensywnie wdrażają 
w życie własne systemy: Arrow, David’s Sling, Iron Dome, 
będąc w regionie liderem w zakresie skali ochrony 
własnej populacji i terytorium przed zagrożeniem 
balistycznym i rakietowym.

Począwszy od 2016 roku, państwa regionu zaczynają 
szukać dodatkowych możliwości zwiększenia swych 
zdolności w zakresie obrony antyrakietowej. Cennym 
źródłem nowoczesnych systemów antybalistycznych 
(choć w większości nie sprawdzonych jeszcze w boju) 
jawi się w tym kontekście Rosja, oferująca krajom 
bliskowschodnim rynkową wersję swojego najnowszego 
zestawu S-400. W 2017 roku decyzję o zakupie tego 
uzbrojenia podjęły Turcja, Arabia Saudyjska i Katar; 
kolejne państwa regionu mogą już wkrótce pójść 
w ich ślady. 

5.2 Rakietowy wyścig zbrojeń 
w regionie?

Gdy na przełomie wieków stało się jasne, że Iran 
dysponuje rakietami balistycznymi klasy MRBM, 
zdolnymi porazić większość stolic państw w regionie, 
kilka arabskich krajów z obszaru bliskowschodniego 
podjęło próby dorównania irańskim możliwościom 
balistycznym. Największe możliwości w tym zakresie 
miał wówczas Irak pod rządami Saddama Hussajna, 
od kilku dekad rozwijający własne programy 
balistyczne, a także Egipt oraz państwa skupione 

w GCC (Rada Współpracy Zatoki Perskiej). Bagdad 
wypadł jednak z tego wyścigu zbrojeń jeszcze zanim 
na serio zaczął brać w nim udział, kiedy wiosną 2003 
roku amerykańska interwencja obaliła rządy Partii 
Ba’as. Zresztą, okazało się wówczas, że iracki potencjał 
rakietowy – głównie ze względu na wieloletnie sankcje 
międzynarodowe – nie przedstawiał już żadnej wartości. 
Z kolei Egipt, głównie pod wpływem nacisków 
Waszyngtonu, zaprzestał w latach 2001 – 2005 prac 
nad rozwojem swoich zaawansowanych systemów 
balistycznych, bazujących na sowieckich jeszcze klasach 
SRBM typu SCUD, modernizowanych przy pomocy 
KRL-D. 

Mniej więcej w tym samym czasie międzynarodowa 
opinia publiczna dowiedziała się jednak o istnieniu 
saudyjskiego arsenału rakiet klasy MRBM – ok. 100 
pociskach produkcji chińskiej typu DF-3 (z rodziny Dong 
Feng – „Wschodni Wiatr”), o napędzie na paliwo ciekłe 
i zasięgu ok. 2200 km, kupionych przez Rijad od Pekinu 
pod koniec lat 80. ub. stulecia razem z ok. 20 mobilnymi 
wyrzutniami. Rakiety te, oryginalnie służące 
jako nosiciele głowic nuklearnych, w ich wersji 
saudyjskiej dysponowały wyłącznie głowicami 
konwencjonalnymi o masie od 1,5 tony 
do ponad 2 ton, wypełnionymi wysoce 
energetycznym materiałem wybuchowym. 
I tylko ten fakt choć trochę rekompensował 
zatrważająco małą celność tych pocisków 
– ich rozrzut szacuje się na 2,400 do nawet 4,000 
metrów. Saudyjskie pociski DF-3 po raz pierwszy 
pokazano publicznie na paradzie wojskowej w 2014 

Grafika 11. Pocisk balistyczny DF-3 Sił Zbrojnych Arabii 
Saudyjskiej.
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roku, już wtedy były one jednak przeżytkiem w armii 
Królestwa Saudów. Począwszy od 2007 roku, Rijad 
zaczął bowiem „odmładzać” swój arsenał balistyczny, 
wdrażając kupione również w Chinach rakiety nowszej 
generacji – DF-21. Pociski te, o napędzie stałym 
i odpalane z nowocześniejszych TEL-ów lub silosów, 
mają znacznie lepsze parametry jeśli chodzi o zasięg 
(ok. 2500 km) i celność (CEP maks. 700 m).

5.3 Reguła MAD gwarancją pokoju 
na Bliskim Wschodzie?

Intensywny rozwój irańskiego programu rakietowego
i rozbudowa arsenałów balistycznych IRI – wraz z wciąż 
jeszcze niewykluczoną militarną nuklearyzacją tego 
państwa – skłaniają wielu regionalnych arabskich graczy 
do rozważenia ewentualności samodzielnego sięgnięcia 
po broń atomową. Plany takie, prócz zagrożenia 
ze strony szyickiego Iranu, mają także jako swe tło 
rywalizację i wrogość wobec Izraela, uznawanego 
powszechnie za państwo dysponujące bronią jądrową. 
W tym sensie – w ocenie niektórych muzułmańskich 
potęg regionu bliskowschodniego – posiadanie 
własnych głowic nuklearnych miałoby stanowić element 
odstraszania potencjalnych przeciwników. Bez względu 
na to, czy chodzi o Tel Awiw, czy Teheran. 

Taki punkt widzenia prezentują zwłaszcza 
Arabia Saudyjska i Turcja – dwa sunnickie mocarstwa, 
dążące do objęcia prymatu nad muzułmanami 
na Bliskim Wschodzie. Oba kraje prowadzić mają prace 
nad własnymi projektami nuklearnymi, przy czym Rijad 
ma tu zdecydowanie większe doświadczenie i dłuższy 
staż – pierwsze informacje na temat 
tajnego saudyjskiego projektu atomowego 
o militarnym przeznaczeniu pojawiły się już w latach 90. 
ub. wieku. Co pewien czas powracają też 
doniesienia o podobnym programie, realizowa-
nym przez Egipt. Weryfikacja tych informacji nie jest 
możliwa, niezależnie jednak od ich prawdziwości należy 
odnotować, że w środowisku strategicznym Bliskiego 
Wschodu znana z Zimnej Wojny reguła MAD (Mutual 

Assured Destruction, „gwarantowane wzajemne 
zniszczenie”) niekoniecznie musiałaby okazać 
się skutecznym mechanizmem zmniejszającym 
prawdopodobieństwo wybuchu konfliktu 
nuklearnego. Ilość podmiotów dysponujących 
(lub mogących dysponować) bronią jądrową 
i skutecznymi środkami jej przenoszenia w tym regionie 
sprawia bowiem, że sieć wzajemnych uwarunkowań 
i interesów staje się zbyt skomplikowana, aby działania 
poszczególnych aktorów mogły być precyzyjnie 
odczytywane przez pozostałych. Co więcej, szczupłość 
ew. arsenałów jądrowych i faktyczny brak zdolności 
do zadania uderzeń odwetowych (w idealnym układzie 
zapewniany przez „nuklearną triadę” – obecnie 
dysponuje nią na Bliskim Wschodzie wyłącznie 
Izrael) sprawiają, że rośnie pokusa podjęcia działań 
wyprzedzających, mających na celu uzyskanie 
zdecydowanej przewagi strategicznej i zwycięstwa 
w pierwszym uderzeniu. Inni uczestnicy tej gry wiedzą 
o tym i także mogą planować podobne działania. 
W efekcie reguła MAD – zakładająca dość wysoki 
poziom wzajemnej przewidywalności w ramach 
relatywnej równowagi sił i potencjałów głównych 
adwersarzy – w niestabilnych i nieprzewidywalnych 
realiach bliskowschodnich może okazać się nie tylko 
nieskuteczna, ale wręcz przynieść nawet skutki 
przeciwne od zamierzonych.

Grafika 12. Pocisk balistyczny DF-3 Sił Zbrojnych Arabii 
Saudyjskiej.
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6. Irański program balistyczny 
– podsumowanie 

Analiza dotychczasowego rozwoju wielu różnych, 
równolegle prowadzonych projektów w ramach 
programu rakietowego Iranu pokazuje, że uzyskanie 
przez Teheran zdolności międzykontynentalnych (ICBM) 
to jedynie kwestia czasu i zapewne stanie się 
to w nieodległej przyszłości (perspektywa kilku lat). 
Tezę tę umacniają nowe fakty na temat kontynuowania 
zaawansowanej współpracy Iranu z KRL-D – a pamiętać 
należy w tym kontekście, że Pjongjang właśnie testuje 
swoje rakiety klasy ICBM3. Teheran z pewnością 
ma dostęp jeśli nie do tej północnokoreańskiej 
technologii jako takiej, to do wniosków i rezultatów 
z tych testów, które przełożyć może na własne prace 
rozwojowe. 

Przyszłość irańskiego programu balistycznego 
wyznaczają również takie czynniki, jak 
doskonalenie technologii w zakresie konstrukcji 
silników rakietowych na paliwo stałe, systematyczna 
poprawa celności pocisków (tj. zmniejszanie parametru 
CEP) oraz miniaturyzacja głowic i wdrażanie elementów 
ich manewrowości na etapie powrotu do atmosfery 
(co czyni je trudniejszymi do zniszczenia przez obronę 
antybalistyczną przeciwnika). Już dzisiaj irańskie 
rakiety mają w swym zasięgu niemal cały Bliski Wschód, 
włącznie z Izraelem, Turcją, Jordanią, rejonem Zatoki 
Perskiej oraz kluczowymi instalacjami militarnymi 
(w tym bazami sił USA) i gospodarczymi. 
A gdy do służby ostatecznie wejdą (dziś wciąż jeszcze 
testowane) kolejne generacje rakiet z rodziny Szahab 
i północnokoreańskiej Musudan – w zasięgu irańskich 
pocisków znajdzie się także większa część Europy. 

Nawet jeśli założyć, że celność i stan techniczny 
irańskiego arsenału balistycznego pozostawiają wciąż 
wiele do życzenia, to mimo wszystko pamiętać jeszcze 
należy o ogólnej ilości pocisków, pozostających 
na wyposażeniu sił rakietowych IRI. Żaden 
ze współcześnie działających systemów obrony 
antyrakietowej nie jest w stanie poradzić sobie 
z równoczesną salwą kilkunastu – kilkudziesięciu rakiet 

balistycznych, wystrzelonych niemal w tym samym 
czasie na relatywnie niewielki obszar. Jak się wydaje, 
to właśnie ten element taktyki działań z użyciem rakiet 
jest głównym celem Islamskiej Republiki Iranu 
w jej ogromnych wysiłkach na rzecz rozbudowy 
programu rakietowego.

Rekomendacje

1. Przyjęte przez Zachód podczas negocjacji nad JCPA 
założenie, iż kwestie programu nuklearnego mają być 
rozdzielone od zagadnień związanych z projektami 
rakietowymi, było zasadniczym błędem. Irańskie prace 
badawczo-rozwojowe i konstrukcyjne w ramach 
programów balistycznych nie mogą być rozpatrywane 
w oderwaniu od problematyki wzbogacania uranu, 
kaskad wirówek itd. Obecnie jest szansa – poprzez 
działania podejmowane głównie przez administrację 
USA – na naprawienie błędów sprzed dwóch lat. 

2. Europa Zachodnia – politycznie i ideologicznie 
skonfliktowana z obozem Donalda Trumpa w USA 
– nie może wykorzystywać żywotnie ważnej 
dla bezpieczeństwa europejskiego i globalnego kwestii 
irańskiej jako oręża w walce z obecnym lokatorem 
Białego Domu w Waszyngtonie. W tym sensie 
ostatnie (listopad 2017 roku) inicjatywy Paryża 
i Londynu w zakresie negocjacji kwestii dotyczących 
irańskiego programu balistycznego zasługują na pełne 
poparcie i powinny zyskać poparcie pozostałych 
partnerów z UE/NATO.

3. Ma to tym większe znaczenie, że to właśnie Europa – 
jako kontynent – będzie w pierwszej kolejności narażona 
na ew. zagrożenia ze strony irańskich rakiet 
balistycznych. Nie można przy tym wykluczyć, 
że Europejczycy już znajdują się w zasięgu 
Teheranu (wystarczy, aby osiągi irańskich rakiet typu 
Choramsza’ar/Musudan okazały się większe 
niż te podawane oficjalnie przez Irańczyków, 
lub też pociski typu Se’dżil miały już status w pełni 
operacyjnych). Symptomatyczne są w tym kontekście 
zawoalowane groźby pod adresem państw europejskich 
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(w domyśle – głównie UE), wygłoszone 25 listopada 
2017 roku w irańskiej telewizji przez zastępcę dowódcy 
korpusu Pasdaran, gen Hossajna Salamiego. Zagroził 
on Zachodowi „zwiększeniem zasięgu” irańskich rakiet, 
jeśli Europa nadal będzie domagać się przejrzystości 
i jawności irańskiego programu rakietowego.

4. Realne i efektywne „otwarcie Iranu na świat” musi być 
zatem w pełni przejrzyste i jako takie odnosić się 
do wszelkich skomplikowanych, trudnych zagadnień 

w relacjach tego kraju ze społecznością 
międzynarodową, a zwłaszcza z Zachodem. 
W tym kontekście na pierwszym miejscu wysuwają się 
obecnie elementy związane z prawdziwą naturą 
i charakterem oraz celami irańskich projektów 
rakietowych. 

Autor: Tomasz Otłowski, Senior Fellow w Programie 
Bezpieczeństwo i Obronność Fundacji im. Kazimierza 
Pułaskiego

Tabela 1. Irański program rakietowy A.D. 2017
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