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1 Czy mordować Irańczyków dla
kontroli nad irańską ropą?

1.1 1952-1953r.: USA i Wielka Brytania
sabotują demokrację irańską

FAKT: Już w 1952-1953r. miała miejsce interwen-
cja USA i Wlk. Brytanii przeciwko wewnętrznej
demokracji irańskiej — kontrola zachodu nad ro-
pą była jednym z najważniejszych czynników przy
podejmowaniu decyzji o zniszczeniu irańskiej de-
mokracji.

Rysunek 1: Ani mullah (księża muzułmańscy) ani okupacja USA! Wojna Pozwólcie Irańczykom żyć!! blog irański:
http://www.nowaroniran.com/gallery/archives/000020.html

1923r., 1944r. Mohammed Mossadegh dwa razy został
wybranem posłem na Sejm irański

15 kwietnia 1951r. Sejm irański decyduje znacjonali-
zować brytyjską firmę kontrolującą irańską ropę,
Anglo-Iranian Oil Company (AIOC)

1951r. Sejm wybiera Mohammed Mossadegh na stanowi-
sko premiera

1951r.-1952r. AIOC została znacjonalizowana

1951r.-1952r. statki brytyjskie blokadują Zatokę Perską,
żeby zablokować eksport ropy z Iranu

1952r. Sejm ponownie wybiera Mohammed Mossadegh
na premiera

1952r. początek lewicowych zmian w rolnictwie
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1952r. prezydent Dwight Eisenhower (USA) i premier
Winston Churchill (W. Brytania) decydują się na
współpracę w celu odsunięcia od władzy demokra-
tycznie wybranego (lewicowego) premiera Moham-
med Mossadegh

4 kwietnia 1953r. dyrektor CIA, Allen W. Dulles, de-
cyduje wydać $1.000.000 aby „usunąć Mossadegh od
władzy, bez względu na środki [metody]”.

1953r. akcja CIA Operation Ajax wywołała walkę o
władzę pomiędzy królem Shah Reza Pahlavi i pre-
mierem Mossadegh

1953r. prowokacja CIA spowodowała śmierć 300 osób
w walkach ulicznych pomiędzy zwolennikami kró-
la i popierającymi premiera; część armii popierają-

ca króla wjechała czołgami do Tehranu i dokonała
ostrzału oficjalnego mieszkania premiera

19 sierpień 1953r. Mossadegh zostaje zatrzymany

sierpień 1954r. Anglo-Iranian Oil Company (AIOC)
staje się koncernem międzynardowym — zyski są
dzielone między USA, Wielką Brytanię, Francję i
Holandię.

1954-1979r. Iran nie otrzymuje żadnego zysku z ropy
irańskiej

• http://en.wikipedia.org/wiki/Mohammed_
Mossadegh

• http://en.wikipedia.org/wiki/Abadan_Crisis

Rysunek 2: Bush i Cindy - Zatrzymajcie swoją demoNkrację (wojnę) dla siebie!!! Dziewczyna irańska
blog irański: http://www.nowaroniran.com/gallery/archives/000022.html

2 Czy popierać wewnętrzny roz-
wój praw człowieka i demokrację
w Iranie?

FAKT: W Iranie od początku XX-ego wieku istnie-
je w pewnym sensie demokracja. Sytuacja praw czło-
wieka (tortur itd.) była względnie zła przed 1979r. kiedy
ropa była pod kontrolą zagraniczną. Także po rewolucji
(1978-1979r.) aż do dziś sytuacja ta nie wygląda najle-
piej. Jednakże, rewolucja z 1978-1979r. była wewnętrz-
ną rewolucją przeciwko zewnętrznemu poparciu dla
autorytarnego króla i zagranicznej kontroli nad irań-
ską ropą. Aktualnie ma miejsce wewnętrzna ewolucja
polityczna, filozoficzna, religijna także dotycząca
uznania praw człowieka.

2.1 Krótka historia nowoczesna
1906r. konstytucja — Iran został monarchią konstytucyj-

ną

1906-1979r. Sejm irański (Majlis) jest niższą izbą parla-
mentu irańskiego

1951-1954r. Kryzys Abadan i usunięcie premiera Mos-
sadegh z rządu przez CIA (zobacz wyżej)

1954-1979r. ropa irańska pod zagraniczną kontrolą

1954-1979r. nasilenie tortur i łamanie praw człowieka,
szczególnie przez SAVAK (irańska Służba Bezpie-
czeństwa)

1978r. początek regularnych manifestacji przeciwko kró-
lowi (Shah Rez Pahlavi)

1978r. król ogłasza stan wojenny, manifestacje są za-
kazane

8 wreśnia 1978r. rząd zabija (przez czołgi, helikoptery,
...) setki manifestujących osób

pażdziernik 1978r. strajk ogólny
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grudnia 1978r. codziennie w manifestacjach giną setki
ludzi

12 grudnia 1978r. ponas 2 miliony manifestantów w
Tehranie przeciwko królowi

16 stycznia 1979r. król ucieka z Iranu do USA

grudnia 1979r. nowa konstytucja — w Iranie zostaje
wprowadzona demokracja teokratyczna

1979-1982r. walki polityczne między konserwatystami i
innymi grupami politycznymi

1989r. poprawki do konstytucji

1997r. reformista Mohammad Khatami wybrany na pre-
zydenta

1999r. pierwsze wybory samorządowe

2003r. wybory samorządowe: głosowania odbyły się w
905 miastach i w 34.205 gminach — konserwatiści
wygrywają wybory

luty 2004r. wybory do Sejmu — część kandydatów re-
formistów i wszyscy kandydaci z „Islamic Iran Par-
ticipation Front” nie spełniają warunków ordynacji
wyborczej, według (Council of Guardians) — kon-
serwatyści uzyskują ok. 70% mandatów w Sejmie

• http://en.wikipedia.org/wiki/Majlis_of_Iran

• http://en.wikipedia.org/wiki/Iranian_
Revolution

• http://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82u%C5%
BCby_specjalne

• http://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82u%C5%
BCba_Bezpiecze%C5%84stwa

• http://en.wikipedia.org/wiki/Politics_of_
Iran

• http://en.wikipedia.org/wiki/Mohammad_
Khatami

Rysunek 3: Szanowne wojska USA. Lepiej nie przychodźcie
po ROPĘ. Tym razem to NIE takie ŁATWE. blog irań-
ski: http://www.nowaroniran.com/gallery/archives/
000031.html

2.2 czerwiec 2005r.: Czy USA zaatakuje
Iran?

• http://www.globalagendamagazine.com/2005/
ervandabrahamian.asp

• http://www.nowaroniran.com/archives/000054.
php

• http://www.zmag.org/content/showarticle.
cfm?SectionID=22&ItemID=7343

• http://www.zmag.org/content/showarticle.
cfm?SectionID=67&ItemID=7560

Aktualny program propagandowy USA dotyczy rzeko-
mego „militarnego” programu jądrowego Iranu. Czy Iran
przygotowuje bomby jądrowe, jako sposób „obrony” przed
atakiem USA i Izraela (oba kraje posiadają arsenał ją-
drowy)? Komu ufasz? Międzynarodowej Agencji Energii
Jądrowej (IAEA)? Czy mediom głównonurtowym?

• http://en.wikipedia.org/wiki/IAEA
• http://www.iaea.org

Konsensualny punkt widzenia (bo wszyscy z dostępem
do internetu mogą poprawiać błędy na stronach wiki) —
wikipedia po angielsku:
http://en.wikipedia.org/wiki/Iran%27s_nuclear_

program
Jednakże, nawet jeśli Iran planuje konstruować bomby

jądrowe, czy też nie, to czy wojna byłaby rozwiązaniem?
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Czy wojna przeciwko Polsce mogłaby rozwiązwać pro-
blemy ekonomiczne i brak zaufania do posłów na Sejm
polski? Czy zabicie 100.000 cywilów polskich rozwiązało-
by problem bezrobocia?

2.3 5 milion użytkowników internetu w
Iranie — czy nie warto pytać bezpo-
średnio Irańczyków jak możemy po-
pierać prawa człowieka w ich kraju?

FAKTY: Istnieje więcej blogów w języku farsi
(główny język w Iranie) niż polskim. There are
hundreds of blogs in English by Iranians. (Istnie-
ją setki blogów napisanych w języku angielskim
przez Irańczyków.) Możemy kontakować się bezpośred-
nio z Irańczykami: nie musimy naiwnie wierzyć propagan-
dzie osób mówiących w imieniu Irańczyków.
Masz mejla? Masz blog? Nie czekaj na „liderów”.
Ochrona praw człowieka, to nie czekanie na zgodę

„sponsorów” takich jak np. PKN Orlen SA.
Czy czekanie na jakieś stowarzyszenie, organizację po-

zarządową, fundację czy też partię polityczną jest skutecz-

ną akcją?
Masz dostęp do internetu? Więc szukaj kolegów

irańskich teraz, jeśli chcesz popierać rozwój praw czło-
wieka w Iranie.
Gdzie rozpoczynać?

września 2004r. ok. 4.800.000 użytkowników internetu
w Iranie

2005r. ok. 64.000 blogów irańskich (cf. ok. 43.000 blo-
gów polskich)

2005r. http://www.nowaroniran.com — Irańczycy
chcą kontaktować się z innymi

2005r. zdjęcie — http://www.nowaroniran.com/
gallery/archives.html

2005r. http://peaceiran.blogspot.com/

2005r. http://www.blogsbyiranians.com a few hun-
dred Iranian blogs written in English

• http://www.internetworldstats.com/middle.
htm

• http://www.blogcensus.net/?page=lang
• http://en.wikipedia.org/wiki/Iranian_Blogs

Rysunek 4: Szanowne najeźdźcy. Proszę, trzmajcie się zdala. Tu są żyjący ludzie. Nie potrzebujemy waszej sympatii.
blog irański: http://www.nowaroniran.com/gallery/archives/000026.html
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