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Szovjet–Szíriai kapcSolatok a hidegháború alatt

A második világháború utáni orosz–szíriai biztonságpolitikai kapcsolatok ki-
indulópontjául az 1955-ös évet nevezhetjük meg, amikor a Szovjetunió 
(Egyiptom mellett) Szíriát is be kívánta vonni a Varsói Szerződésbe. Jóllehet 

ez nem valósult meg, ám a Szovjetunió vált Szíria �ő �egyverszállítójává, és az or-ám a Szovjetunió vált Szíria �ő �egyverszállítójává, és az or-a Szovjetunió vált Szíria �ő �egyverszállítójává, és az or-
szág Moszkva egyik �ontos partnere lett az Amerikai Egyesült Államokkal szembeni 
regionális ellensúly képzésében. Később a két állam szerződéses alapra helyezte a 
katonapolitikai kapcsolatait, és 1972-ben biztonsági paktumot kötött. Gorbacsov 
1985-ös hatalomra kerülésével azonban a kétoldalú kapcsolatok radikális változá-
son mentek keresztül. Moszkva csökkentette a gazdasági és katonai segélyeit, s 
világossá tette, hogy nem �ogja támogatni Szíriának az Izraellel való katonai paritás 
elérésére vonatkozó erő�eszítéseit. A �egyverszállítások értéke a �elére csökkent (évi 
1,3 milliárd dollárra), a szovjet katonai tanácsadók létszáma szintén �eleannyi lett 
(ezernyolcszázan maradtak), és a korábbi bartermegállapodások helyett Moszkva 
pénzt kezdett követelni a �egyverekért. Ezzel véget ért a két ország több évtizedes 
különleges biztonsági kapcsolata. Az időpont pedig egybeesett a Szovjetunió tér-ülönleges biztonsági kapcsolata. Az időpont pedig egybeesett a Szovjetunió tér-. Az időpont pedig egybeesett a Szovjetunió tér-
ségbeli pozícióinak az erodálódásával. A szovjetek utolsó közel-keleti szuperhatalmi 
szerepe a madridi arab–izraeli béke�olyamat �eletti társelnökség volt, az Egyesült 
Államokkal közösen.

Egy 1971-es megállapodás alapján azonban a tartúszi haditengerészeti javí-úszi haditengerészeti javí-szi haditengerészeti javí-
tó-támogató bázis a Szovjetunió �elbomlása után is orosz kézben maradt. Miután 
2005-ben Oroszország elengedte Szíria tartozásának a döntő részét (közel 10 milli-
árd dollárt), Moszkva jogot kapott a kikötő bővítésére és az ottani orosz személyzet 
létszámának a növelésére annak érdekében, hogy az a nagyobb hajók fogadására 
is képes legyen. (A szíriai polgárháború kezdetekor a bázison összesen tizennégy 
fős orosz személyzet állomásozott, és a kikötő �ejlesztésére a szovjet haditengeré-
szet a nyolcvanas évek óta nem költött.)

A közelmúlt �ontos történéseihez tartozik az is, hogy Oroszország kiemelkedő 
szerepet játszott abban, hogy Szíria 2013-ban csatlakozott a vegyi�egyver-tilalmi 
szerződéshez. Moszkva, kihasználva a Damaszkusszal még mindig �ennálló megkü-
lönböztetett kapcsolatait – és �eltételezhetően Washingtonnal együttműködve –, meg 
tudta akadályozni a külső �egyveres intervenciót, és kiiktatta ezt a tömegpusztító 
�egyvert a szíriai �egyveres erők arzenáljából. (Kérdés azonban, hogy vajon minden 
vegyi �egyvert és a készítésére alkalmas alapanyagot sikerült-e eltávolítani, hiszen 
2015 nyarán arról érkeztek hírek, hogy az Iszlám Állam egyes csoportjai korlátozott 
nagyságú és számú célpontok ellen vegyi �egyverrel hajtottak végre támadásokat – 
iraki területen.)

Amikor a nemzetközi média elkezdte megszellőztetni, hogy egyre több �egy-
ver kerül Szíriába, Moszkva hivatalosan is elismerte, hogy – a két ország között 
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érvényben lévő szerződéseknek meg�elelően – nem hagyta abba a �egyverszállí-
tást, de tagadta, hogy erőltetett ütemben �olytatta volna azt. (Egyébként Szíria az 
egyetlen arab ország, ahol máig kizárólag csak keleti [szovjet] �egyvereket tartanak 
rendszerben: a többi volt szocialista arab ország nyugatiakat is beszerzett már.)

Egyes összesítések szerint az év eleje óta kb. kétezer �egyvert szállított Oroszor-
szág Szíriába. Ezek közül a nyílt források alapján az alábbiak azonosíthatók:

- 6 db Szu–34-es vadászbombázó repülőgép (az orosz légierő egyik leg�on-
tosabb csapásmérő gépe);

- 12 db Szu–25 típusú támadó repülőgép (amely minden korábbinál ha- típusú támadó repülőgép (amely minden korábbinál ha-támadó repülőgép (amely minden korábbinál ha-
tékonyabb légi támogatást tud biztosítani az Iszlám Állam állásai elleni 
támadásokkal – miközben az IÁ-nak egyelőre nincsenek olyan �egyverei, 
amelyekkel hatékony védekezésre lennének képesek a Szu–25-ösök ellen);

- 12 db Szu–24-es vadászbombázó;
- 15 db Mi–8-as és Mi–24-es harci helikopter (ez utóbbi – repülő harckocsi-

nak is nevezett – helikoptertípus már harcrendben van a szíriai hadseregben, 
hatékonyan támogatja a száraz�öldi erőket, és jól használható az élőerők 
stratégiai helyekre való eljuttatásában is);

- SzA–22 „�öld–levegő” típusú légvédelmi rendszerek (melyek támaszpontok 
és objektumok védelmére szolgálnak légitámadás esetén – de mivel az Isz-nak légitámadás esetén – de mivel az Isz- légitámadás esetén – de mivel az Isz- – de mivel az Isz-
lám Állam nem rendelkezik légierővel, a légvédelmi rendszer bármely más 
potenciális támadóval szemben alkalmazható);

- T–90-es harckocsik (az eddiginél sokkal erősebb támogatást nyújthatnak 
a száraz�öldi erőknek, ráadáasul reaktív páncélzatuk és aktív védelmi 
rendszereik révén az IÁ rendelkezésére álló páncéltörő �egyverekkel 
gyakorlatilag sebezhetetlenek);

- BTR–82А páncélozott szállító harcjárművek (�egyverzetük és páncélzatuk is 
jóval erősebb, mint a kormányerők által eddig használt szállító harcjárműve-
ké, emellett gyorsabbak is);

- drónok (az ellenséges állások �elderítésének modern eszköze – a szíriai 
�egyveres erők korábban nem rendelkeztek ilyennel, de már megjelentek az 
in�ormációk az első orosz drónok bevetéséről);

- Ural típusú teherautók.

Ami az élőerőt illeti, az orosz �orrások hivatalosan 1700 �ős személyzetről adtak 
hírt, más becslések szerint jelenleg 2000 orosz katona lehet Szíriában. Közvetett 
bizonyítékként lehet értékelni az orosz katonák Szíriába történt átcsoportosítására 
vonatkozóan azt a dokumentált esetet, amikor a keleti katonai körzetben szolgáló 
orosz szerződéses katonák egy csoportja megtagadta a szíriai szolgálatot.

Az orosz katonai jelenléttel kapcsolatos �ontos �ejlemény volt, hogy az orosz 
parlament �elsőháza szeptember 30-án egyhangú szavazással �elhatalmazta a 
�egyveres erők �őparancsnokát, Vlagyimir Putyint a hadsereg szíriai bevetésére. 
A tájékoztatás szerint a szíriai vezetés kérésére adták meg a – csupán a légierő-
re korlátozódó – �elhatalmazást. A szavazást követően Moszkva azonnal meg 
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is kezdte a szíriai célpontok elleni csapásmérést. Az orosz hivatalos �orrások az 
Iszlám Állam �egyverraktárait, üzemanyagkészleteit és vezetési pontjait nevezték 
meg célpontként, a nyugati �orrások szerint viszont az Aszad ellen harcoló Szabad 
Szíriai Hadseregre mértek csapást. Egy későbbi sajtótájékoztatón Szergej Lavrov 
„terrorista csoportokról” beszélt, míg a nyugati �orrások is pontosítottak: az új meg-
közelítés szerint az orosz légierő „más ellenzéki csoportokat is” támadott.

Mi MoSzkva célja?

Az orosz motivációk vizsgálatát célszerű azzal kezdeni, hogy a szíriai kato-élszerű azzal kezdeni, hogy a szíriai kato-a szíriai kato-
nai jelenlét számottevő erősödése és a megkezdett beavatkozás nem jelenti 
újabb – a kelet-ukrajnait követő – �ront megnyitását. Az orosz �egyveres erők 

létszáma 770 ezer, de közülük alig több mint 200 ezer a hivatásos katona. Ebből az 
aktív állományból mintegy 60-70 ezer �ő állandó jelleggel le van kötve az ukrán ha-
tár mellett. Ebből is következik, hogy Oroszország képtelen jelentős számú katonát 
tartósan Szíriában állomásoztatni és ott harci cselekményeket �olytatni.

Az orosz hivatalos argumentáció szerint a �egyverszállítások és a katonai 
segítségnyújtás célja a Moszkva által legitimnek elismert, Aszad vezette szíriai 
vezetés megmentése. Ugyanis ellenkező esetben – ahogyan Putyin egy minapi in-
terjúban meg�ogalmazta – „a legitim hatalom megdöntésére irányuló akciók olyan 
helyzetet hoznak létre, mint pl. Líbiában, ahol lerombolták az állami struktúrákat”. 
Hozzátette: a megoldást a megerősített állami intézmények segítségével, a terroriz-
mus elleni harc �olytatásával és az „ellenzék egészséges részének” a bevonásával 
végrehajtott re�ormok jelentik.

Aszad és a szíriai állam valamilyen �ormában történő átmentéséért Oroszország 
széles koalíciót hozna létre, melybe bevonná az Amerikai Egyesült Államokat, Iránt, 
Irakot, a kurdokat és – természetesen – Szíriát. Egyúttal jelezte, hogy ha nem jön 
létre egy ilyen „�urcsa koalíció”, akkor kész önállóan is cselekedni. Úgy tudni, hogy 
Iránnal már meg is állapodott az intézkedések összehangolásában, és megalakult 
az az orosz–izraeli bizottság is, amelynek a �eladata, hogy elejét vegye az izraeli 
erők és az orosz �egyverzetekkel harcoló csapatok koordinálatlanságából fakadó 
összecsapásoknak.

Az ENSZ-közgyűlésen mondott beszédében Putyin megismételte egy, a nem-özgyűlésen mondott beszédében Putyin megismételte egy, a nem-en mondott beszédében Putyin megismételte egy, a nem-
zetközi terrorizmus elleni széles koalíció létrehozásának a szükségességét, amelyet 
a második világháborús Hitler-ellenes szövetséghez hasonlított. Ez a javaslat, úgy 
tűnik, egyelőre nem kap komoly támogatást. Ezért Moszkva kétoldalú alapon pró-
bálja megszervezni az együttműködést: így pl. sikerült elérnie az amerikai és az 
orosz katonai vezetés közötti közvetlen kommunikációs csatorna létrehozásáról 
szóló döntést.

Az orosz külügyi szakértők úgy kommentálják a helyzetet, hogy meg kell akadá-
lyozni Szíria „szomáliasodását”. Egyes elemzők már most tényként kezelik Szíria de 
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facto �elosztását – igaz, egyelőre elég képlékeny elválasztó vonalakkal. Az oroszok 
azzal a lehetőséggel is számolnak, hogy Szíria már nem �og egységes államként 
fennmaradni, az eredeti határai között, de az ország életképes nyugati részén foly-
tatni lehet az államiságát.

konklúzió – oroSz SzeMpontok

1. Putyin rövid távon sikert könyvelhet el, mert növelheti a nemzetközi tekin-ávon sikert könyvelhet el, mert növelheti a nemzetközi tekin- sikert könyvelhet el, mert növelheti a nemzetközi tekin-
télyét azáltal, hogy egy évek óta tartó, megoldhatatlannak tűnő válságot 
�elvállalva, egy�ajta megoldási alternatívát kínál.

2. Az orosz beavatkozás siker esetén az Európát súlyosan érintő migrációs/
menekültáradat okainak az orvosolásához is hozzájárulhat, ami javíthatja 
Oroszország európai kapcsolatrendszerét.

3. Az iráni atomprogram sikeres nemzetközi kezelése után – amelyben Moszk-
va aktív részt vállalt – Oroszország újra erősödő pozíciókat tudhat magáénak 
a közel-keleti térségben.

4. Az orosz beavatkozásnak azonban vannak hosszabb távú kockázatai is. 
A tartósan romló orosz gazdasági teljesítmény, az ukrajnai háború, valamint 
a Krím és a kelet-ukrajnai szakadár entitások drasztikusan megugró kiadá-
sai következtében a Kreml anyagilag túlvállalhatja magát. Továbbá reális 
biztonságpolitikai kockázat, hogy – ha nem jön létre hatékony koordinációs 
mechanizmus köztük – az orosz katonák �egyveres kon�rontációba kerül-
hetnek a NATO-tagállamoknak a térségben harcoló erőivel.

5. Végül azt is látni kell, hogy Moszkvának a nemzetközi válságok katonai keze-ának a nemzetközi válságok katonai keze- nemzetközi válságok katonai keze-
lésére vonatkozó lehetőségei nagyon is korlátozottak. A szíriai beavatkozás 
még az esetleges siker esetén sem jelenti azt, hogy Oroszország globális 
hatalommá válik.

oroSzorSzág a Szíriai rezSiM SzeMpontjából

Szíriát a közelmúlt, elsősorban a hidegháborús időszak történelme kapcsolja 
Oroszországhoz. Bár az akkori kapcsolatrendszer kiváltó okainak egy része 
mára megszűnt vagy átalakult, többjük ma is releváns maradt.

A hidegháborús retorika tovább él, de más kontextusban: hiszen miközben a 
„síita �élhold” �ogalom a sok ezer éves másságot jól tükröző szekuláris (bár alavita 
gyökerű) Aszad-kormány számára értelmezhetetlen, addig a hidegháború hangu-
latát idéző „ellenállás �rontja” terminológia nagyon is értelmezhető. Sőt, a célpontjai 
ugyanazok a szereplők, mint annak idején: az Amerikai Egyesült Államok és szö-
vetségesei. Így az orosz és a szíriai szempontok ismét egybeesnek, legyen szó 
stratégiai, politikai, katonai vagy gazdasági, sőt humánpolitikai meg�ontolásokról.
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A hidegháborús korszak szovjet–szíriai kapcsolatrendszerének a meghatározó 
eleme a paritásra való törekvés és a �eltartóztatás volt. De míg ezek a Szovjetunió 
oldaláról az Egyesült Államokkal és szövetségeseivel szemben �ogalmazódtak meg, 
addig Szíria számára az elsődleges cél az Izraellel való paritás elérése és a zsidó ál-
lam �eltartóztatása volt – nemcsak katonai, hanem fizikai értelemben is, különösen 
azután, hogy az 1967-es háborúban Izrael el�oglalta a Golán-�ennsíkot. A hideghá-
borúban tehát a szíriai–izraeli viszony egyrészt egy�ajta „proxy war” jelleggel bírt, 
másrészt azonban jól mutatta, hogy a térségbeli szereplők valamilyen szinten kap-
csolódtak ugyan az egymással vetélkedő nagyhatalmakhoz, de a saját kon�liktusaik 
alapvetően attól �üggetlenül léteztek és voltak meghatározó jelentőségűek.

Szíriai szempontból a traumát az okozta, hogy Há�ez al-Aszad 1985. novemberi 
moszkvai látogatásán Mihail Gorbacsov közölte vele: a továbbiakban a Szovjetunió 
nem kívánja Szíriának az Izraellel való paritásra irányuló törekvéseit támogatni. 
Mire a hidegháború végének a két meghatározó eseményére – az iraki–kuvaiti 
öbölválságra és -háborúra, illetve az arab–izraeli béke�olyamatra – még a Szov-bölválságra és -háborúra, illetve az arab–izraeli béke�olyamatra – még a Szov-
jetunió társvédnöksége alatt sor került, addigra a szovjet–szíriai kapcsolatok teljes 
visszaesése volt tapasztalható.

Ma – részben az egy�ajta közös „páriastátusz” okán – az orosz és a szíriai 
stratégiai célok egybeesnek. Az Amerikai Egyesült Államok és szövetségesei által 
nyíltan követelt szíriai rendszerváltás, az Aszad-rezsim eltávolítására való törekvés, 
valamint a vegyi �egyverek használata miatt 2013-ban kilátásba helyezett katonai 
csapások Szíria számára is az Egyesült Államokat és szövetségeseit jelölték meg 
elsődleges ellen�élként, Izrael pedig mint �enyegetés, gyakorlatilag lekerült a szíriai 
napirendről.

Szíria szempontjából az orosz–szíriai politikai együttműködés leg�ontosabb 
színterei a nemzetközi �órumok voltak és maradtak. A kisebb-nagyobb nézetkü-
lönbségek ellenére (pl. hogy a szíriai arab szocialista vezetés sosem engedte a 
helyi kommunista pártot vezető szerepbe jutni – tette ezt arra hivatkozva, hogy két 
ország, nem pedig két párt közötti kapcsolatokról van szó) Szíria mindig számítha-
tott arra, hogy a Szovjetunió a különböző multilaterális �órumokon – elsősorban az 
ENSZ Biztonsági Tanácsában – megvédi majd az érdekeit. (A kérdésről bővebben 
olvasható Abd-al-Dzsalíl Zaid al-Marhún a Kisszatu-l-alákát asz-szúrijja ar-rúszijja 
[A szíriai–orosz kapcsolatok története] című művében.) A szíriai polgárháború 
kapcsán ez a mechanizmus ismét működik, s nemcsak az ENSZ BT-ben, hanem az 
eddigi genfi Szíria-tárgyalásokon is. Szíria számára az Aszad-rezsim melletti orosz 
elkötelezettség lét�ontosságú: az, hogy a jelenlegi orosz légi beavatkozást Szergej 
Lavrov orosz külügyminiszter a szíriai kormány �elkérésével indokolta, egyben az 
Aszad-rezsim legitimációját is jelenti. (Emlékezetes, hogy a marrakesi „Szíria bará-
tai” kon�erencián a világ száztizennégy országa a Szíriai Nemzeti Tanácsot ismerte 
el a szíriai nép legitim képviselőjeként. Igaz ugyan, hogy a Szíria barátai nevű cso-
portnak mára mindössze tizenegy tagja maradt.)

Az Aszad-kormányzat számára az orosz politikai támogatás �ontos eleme – a 
saját túlélése mellett – Szíria területi integritásának az elismerése és az egysé-
ges állam megőrzésének a szándéka akkor, amikor egyre több �orrás említi Szíria 

http://www.jewishpolicycenter.org/833/the-syria-soviet-alliance
http://www.jewishpolicycenter.org/833/the-syria-soviet-alliance
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szétszakadását reális lehetőségként. Bár a hírek szerint maga az Aszad-rezsim is 
készül egy ilyen �orgatókönyv esetleges bekövetkeztére (ezt a helyi lakosságcserék 
bizonyítják), az első világháborút követő évek tapasztalatai azt mutatják, hogy Szíria 
esetleges dezintegrálódása életképtelen kisállamok sorát eredményezné, ami to-ódása életképtelen kisállamok sorát eredményezné, ami to-kisállamok sorát eredményezné, ami to-
vábbi kon�liktusokhoz vezetne. A szíriai �él hajlamos a saját politikai jelentőségét 
túlértékelni az orosz kapcsolatban – legyen szó akár a szíriai kérdésnek az ukrán 
kon�liktussal való összekapcsolásáról, akár Oroszország közel-keleti szerepválla-
lásáról és hatalmi státuszáról. Ugyanakkor kétségtelen, hogy Szíria lehetőséget ad 
Oroszországnak a „�elelősségteljes nagyhatalom” szerepének az eljátszására, ami-
nek precedenseként a vegyi�egyver-tilalmi egyezményhez történt 2013-as szíriai 
csatlakozásra tudnak hivatkozni.

Katonai szempontból az Aszad-rezsim számára az orosz kapcsolat lét�ontossá-
gú, hiszen Szíria maradt az egyetlen olyan közel-keleti ország, melynek �egyverzete 
máig szinte kizárólag szovjet/orosz �orrásból származik, így az utánpótlásuk is csak 
onnan oldható meg. Ez természetszerűleg szorosan együtt jár a gazdasági kapcso-
latok növelésével is, ami a �egyverek mellett olaj- és gázszállításokban ölt testet. 
Az orosz katonai gépek megjelenése önmagában is változásokat eredménye-
zett a polgárháború alakulásában: a hírek azonnal nagyobb találati pontosságról, 
hatékonyságról szóltak. További �ontos szempont lehet a katonai dimenzió humán-
politikai vonzata is: mintegy harmincezer orosz �eleség él Szíriában, akik többsége 
„katona�eleség”.

A szíriai szempontok között meg kell azonban említeni a különböző helyi ellenzé-
ki csoportokat, amelyek szemében Oroszország az Aszad-rezsim támogatójaként 
egyértelműen ellen�él, ezért nem bíznak meg benne, bár egy esetleges tárgyalásos/
rendezéses �olyamatban valószínűleg el�ogadnák nagyhatalmi partnernek. Ugyan-
akkor egyes szíriai ellenzéki csoportok az orosz állam számára �enyegetést jelentő 
csoportokkal, többek között csecsen �egyveresekkel állnak kapcsolatban, ezért 
Oroszország a saját szempontjából racionálisan és jogosan osztja az Aszad-rezsim 
érvelését, amikor az terroristáknak bélyegzi az ellenzékét. Mégis azt mondhatjuk, 
hogy bár a szíriai–csecsen terrorista kapcsolat Oroszország szempontjából reális 
�enyegetésként jelentkezik, ennek a jelentősége egyelőre másodlagos.

konklúzió – Szíriai SzeMpontok

1. Az Aszad-rezsim számára az orosz beavatkozás – még ha annak nem is lesz 
száraz�öldi komponense – a túlélés egyetlen reális esélyét nyújtja, különösen 
úgy, hogy az Egyesült Államok és nyugati, illetve térségbeli szövetségesei 
változatlanul nem készülnek (nem hajlandók) száraz�öldi beavatkozásra.

2. Bár egyes orosz �orgatókönyvek szerint hosszabb távon Aszad személye is 
feláldozható, a Szíria szétszakadásáról szóló orosz �orgatókönyvek mégis 
reális esélyt jelenthetnek Aszad maradására.
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3. Az orosz beavatkozás árnyékában megerősödhet, de legalábbis legitimitást 
nyerhet az iráni beavatkozás is, amely valószínűleg ténylegesen korlátozott 
lesz ugyan, de magával vonhatja a Hezbollah visszatérését Aszad mellé.

4. A szíriai ellenzéki csoportok számára az orosz beavatkozás végzetes lehet 
(néhányuk számára biztosan), ugyanakkor az eleddig két tűz közé szorult 
lakosság egy részét minden bizonnyal el fogja távolítani a rezsimtől.

5. Egyelőre beláthatatlan, hogy mindezek a mozgások milyen új helyze-
tet teremtenek majd Szíriában, de több jel is arra mutat, hogy az ellenzéki 
csoportok, különösen a célzottan brutális Iszlám Állam, illetve az orosz bom-
bázásokkal támogatott Aszad-rezsim közé beszorult lakosság többségében 
a szíriai Muszlim Testvérek kerülhetnek ki győztesen, akik népszerűsége az 
ország északi részében látványosan nő.


