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Az Egyesült Államok a második világháború után új nagyhatalmi tényezőként 
jelent meg a Közel-Keleten. Bár szórványos kapcsolatfelvétel az egyes helyi or
szágokkal már jóval korábban kimutatható, de mint nagyhatalom nem fogal

mazott meg tudatos egyeduralmi ambíciókat. Mivel nem voltak gyarmatai, nem került 
politikai konfrontációba sem a helyi lakossággal, sem a gyarmattartókkal.

Amerika közel-keleti kapcsolatait hagyományosan stratégiai céljainak rendelte és 
rendeli alá. A hidegháború alatt két ilyen célt fogalmaztak meg Washingtonban: a 
Szovjetunió vissza-, illetve kiszorítását a térségből, valamint az olaj termelésének és 
szállításának biztosítását. A tömegpusztító fegyverek elterjedésének megakadályozása 
elsősorban a kétoldalú, amerikai-szovjet kontextusba illeszkedett. Az olaj feletti befo
lyás megszerzése sem annyira a hazai (és a nyugat-európai szövetséges) szükségletek 
kielégítése miatt volt fontos, inkább a Szovjetunióval szemben fogalmazódott meg, 
csakúgy, mint a demokrácia és az emberi jogok kérdése.

A Szovjetunió felbomlását követő egypólusú világrendhez, melyben gyakorlaülag 
ellenfél nélkül maradt, az Egyesült Államoknak (is) alkalmazkodnia kellett, miközben 
az öbölháború és a madridi békekonferencia a Közel-Keleten is jelezte a globális hely
zet megváltozását.

Hivatalba lépésekor a Bush-kormányzat közel-keleti „örökségét" egy meglehetősen 
vegyes csomag alkotta: a felkorbácsolt várakozások után totális, de „becsületes" kudarc a 
palesztin-izraeli békefolyamatban, illetve a „kettős feltartóztatás"1 politikájának teljes ku
darca a Perzsa (Arab)-öbölben, kiegészítve a tömegpusztító fegyverek elterjedésének ve
szélyével (elsősorban a regionális szerepre törekvő „kisállamok" részéről), a terrorizmus 
megnyüvánulásaival, az emberi jogok megsértésével és antidemokratikus rendszerekkel.

A 2001. szeptember 11 -i terrortámadások véglegesen meghatározták az Egyesült Ál
lamok új stratégiai célját, a terrorizmus világméretű visszaszorítását. A „gonosz tenge
lyének" országaival szemben megfogalmazott célok, a demokrácia és az emberi jogok 
védelme, a tömegpusztító fegyverek elterjedésének megakadályozása és a terrorizmus 
támogatásának felszámolása a George W. Bush elnök által meghirdetett globális hábo
rúba illeszkednek. Az olaj feletti stratégiai ellenőrzés pedig immár nem egyetlen szu
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perellenféllel, hanem akár a szövetséges, de konkurens gazdasági központokkal szem
ben (Európai Unió, Kína, Japán, Oroszország) nyer értelmezést.

A már eddig is igen agresszívnek tekintett amerikai külpolitikát a neokonzervatívok 
(„neokonok") által meghirdetett új amerikai külpolitikai vízió a Közel-Kelet gyökeres 
átalakításáról még arrogánsabb színben tüntette fel. Egyrészt elidegenítette a szövetsé
geseket, másrészt a kívülről erőszakkal végrehajtani kívánt demokratizálás szándéka 
még azokban a szimpatizánsokban is visszatetszést szült, akik egyébként a demokra
tikus változások híveinek vallották magukat. A kilencvenes években megfogalmazott 
„civilizációk harca", melyet Sámuel Huntington a kereszténység és az iszlám, illetve a 
nyugati kereszténység és az iszlám/konfuciánus civilizációk összecsapásaként jósolt 
meg,2 valójában a muszlint országok ellenállásaként realizálódott, melyet az amerikai 
típusú liberális demokrácia erőszakos terjesztésével szemben tanúsítottak. Az ameri
kai külpolitika új stratégiai céljának megfogalmazásában, illetve a kitűzött célok reali
zálásában egyre nyilvánvalóbban kifejezésre jutott, hogy a terrorizmus elleni háborút 
a muszlint országokban és muszlint csoportok ellen vívják. Az ifjabb George Bush ve
zette amerikai kormányzat messianisztikus elhivatottsága az egész térség megrefor
málását, és az amerikai politikai ideológia alapján való újjászervezését tűzte ki célul. 
A „neokon" unilateralizmus a térségben egyedül Izraelben, a „térség egyetlen demok
ráciájában" talált pozitív visszhangra, ami még jobban megerősítette az Egyesült Álla
ntok közel-keleti percepcióját, mely szerint az „a Közel-Keletet proizraeli csatornán ke
resztül szemléli" ?

A Közel-Kelet -  szűkebb értelemben az Egyiptomtól Iránig húzódó terület -  szerve
sen kapcsolódik az ennél lényegesebb nagyobb területet jelentő arab világhoz, illetve 
szerves részét képezi a muszlint civilizációnak is. A Közel-Kelet a három nagy mono- 
teista vallás bölcsője, ugyanakkor politikai szempontból a róla alkotott percepció 
egyértelműen az iszlánt világhoz sorolja. A zsidó vallás Izrael állantban jelenik nteg, 
méghozzá igen markánsan, annak ellenére, hogy zsidó közösségek a ntai napig élnek 
-  ha egyre csökkenő szántban is -  szerte a muszlint világban. A térséggel kapcsolatban 
a térség felé irányuló politikákban csak nagyon ritkán jelenik meg annak felismerése, 
hogy keresztény közösségek is élnek ezen a területen. A napi politikai viszonyokban 
elsikkad az a tény, hogy ezek a különböző vallási közösségek évszázadok óta élnek 
együtt ebben a térségben.

Az Egyesült Államoknak a Közel-Kelet és a muszlint világ felé irányuló politikájá
ban különleges szerepet játszik, vagy kellene hogy játsszon, az iszlámhoz való -  időn
ként meglehetősen ambivalens -  viszonya. Egyrészt azért, mert az amerikai külpoliti
ka egyik stratégiai célja, az olajkészletek utánpótlásának biztosítása, a muszlint álla
mokhoz köti Washingtont; másrészt mert a 2001. szeptember 11-i terrortámadást köve
tően meghirdetett háború a terrorizmus ellen, a másik stratégiai cél, gyakorlatilag 
ugyanezen állantokkal hozza kapcsolatba.
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2001. szeptember 11., mely a Bush-kormányzat retorikájában az egész „civilizált vi
lág" elleni támadás volt -  már önmagában ezt a kifejezést rossz néven vették a muszlim 
világban és vízválasztót jelentett, valójában és legfőképp az Egyesült Államok számá
ra jelentette egy új korszak kezdetét. A Bush-kormányzatnak 2001. szeptember 11. előtt 
gyakorlatilag nem volt dokumentálható véleménye, viszonya, kapcsolata az iszlámmal. 
Ugyanakkor természetes örököse volt annak a vitának, amelyet Samuel Huntington 
„civilizációk harca" elmélete kiváltott világszerte, de különösen az arab és muszlim vi
lágban. Az iszlám, mint ellenség, mindössze az elméleti viták szintjén jelent meg.

Az Egyesült Államok iszlámmal való kapcsolatában 2001. szeptember 11. után jelentős 
változás következett be: a „ráébredés" arra, hogy a globalizálódó vüágban megszűnt a 
nyugati civilizáció homogenitása, „közöttünk" is élnek muszlimok, akiknek a száma fo
lyamatosan és a nyugati civilizációban élőkét jelentősen meghaladó mértékben nő. (Euró
pában ez a felismerés hamarabb, a Szovjetunió felbomlásával, illetve a jugoszláv háborúk
kal bekövetkezett. A nagy befogadó országokban, Nagy-Britanniában, Franciaországban 
és Németországban pedig évtizedek óta jelen volt.) Mivel az Egyesült Államokban 
mintegy tízmülióra tehető4 -  és folyamatosan növekszik -  a muszlim lakosság száma, az 
amerikai állampolgárságú muszlimok muszlim identitásának megtalálása és megerősö
dése az amerikai belpolitikai folyamatok szempontjából sem elhanyagolható tényező.

A merényleteket követően ugrásszerűen megnőtt az amerikai arabok és muszlimok 
elleni atrocitások száma, annak ellenére, hogy az adminisztráció és személyesen Bush 
elnök is több olyan nyilatkozatot adott és gesztust tett, mellyel az iszlámot és a terro
rizmust akarták egymástól elhatárolni. Ennek ellenére, a terrorizmus elleni háború to
vábbi eseményei (Afganisztán, Irak, „a gonosz tengelye"), illetve az egyre jobban esz
kalálódó palesztin-izraeli konfliktus az Egyesült Államokon belül is egyre erősödő 
identifikációs folyamatot indított el, aminek akár a jövő évi amerikai elnökválasztásra 
is hatása lehet. Az önazonosság muszlim elemének hangsúlyosabbá válása ugyanak
kor előre nem látott problémákat is okozhat: az amerikai hadseregben sok muszlim 
szolgál, akik adott esetben Irakban és Afganisztánban is szolgálatot teljesítenek. A kö
zelmúltban a guantánamói támaszponton, ahol tálib és az al-Káidához tartozó harco
sokat tartanak fogva, több amerikai katonát tartóztattak le „kémkedés" vádjával.5

A nyilatkozatok ellenére, a meghirdetett háború célpontjai és bizonyos, tagadhatat
lanul elhangzott utalások a kereszténységre, illetve Bush elnök keresztény retorikája6 
határozottan azt a képzetet keltették a muszlim világban, hogy a terrorizmus elleni 
harc valójában az iszlám ellen irányuló keresztes háború. A Bush-kormányzat szemé
lyi döntéseinek sorozata/ illetve az amerikai médiában a szólás- és véleményszabad
ság szellemében megszólaló egyes prédikátorok8 ezt a percepciót erősítik.

Bizonyos szempontból ebbe a keretbe illeszkedik bele Bush elnök 2002. január 29-i 
beszéde az unió helyzetéről,9 melyben Bush elnök megfogalmazta „a gonosz tengelye" 
koncepciót, amely szorosan kapcsolódik a Közel-Kelethez: a három „gonosz" államból
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kettő, Irak és Irán a térségben található. Jóllehet „a gonosz tengelye" kifejezés a terro
rizmus kontextusába helyezi a kérdést, az említett országokkal kapcsolatos vádak, a 
tömegpusztító fegyverek, a terrorizmus támogatása és az emberi jogok lábbal tiprása, 
olyan alapvető problémákat vetnek fel, melyek tekintetében indokolt (lett volna) a vi
lág vezető hatalmának felelős fellépése.

A tömegpusztító fegyverek birtoklása önmagában is veszélyt jelent, de további ve
szélyforrás, hogy az ilyen fegyverekkel rendelkező állam potenciális szállító is egy
ben.10 Az Egyesült Államok kül- és biztonságpolitikai prioritásai között igen előkelő 
helyet foglal el a tömegpusztító fegyverek elterjedésének kérdése, egyrészt a nemzet
közi jog alanyai, az államok szintjén, másrészt a nemzetközi jog kategóriáival nem leír
ható, ezért talán még veszélyesebb nem állami tényezők, különböző fegyveres csopor
tok, terrorszervezetek által.11 (Paradox módon a 2001. szeptember 11-i, fegyverek 
szempontjából még hagyományosnak sem nevezhető eszközökkel végrehajtott terror- 
cselekmények még inkább megerősítették az Egyesült Államok vezetésének meggyő
ződését, hogy az igazi veszélyt a tömegpusztító fegyverekkel végrehajtott terrorizmus 
jelenti. Ezt a félelmet látszottak igazolni a lépfene-baktériumokat tartalmazó levelek, 
melyek küldőjének kilétére azóta sem derült fény.)

Nemzetközi jogi szempontból a tömegpusztító fegyverek problémája mára két kate
góriára összpontosul (nukleáris robbanóeszközök és rakéták12), mivel a vegyi és bioló
giai fegyvereket nemzetközi szerződések tiltották be. A nukleáris fegyverek létének és 
birtoklásának jogszerűtlenségét a mai napig nem foglalták egyezménybe, és nem szü
letett megállapodás a rakéták kérdésében sem.

George W. Bush, mint azt már az elnökválasztási kampány során,13 illetve a beikta
tási beszédben14 jelezte, kiemelt figyelmet szándékozott fordítani a tömegpusztító 
fegyverek elterjedésének megakadályozására. A végrehajtás során azonban számos vi
hart kavaró lépésre került sor: egyrészt felmondták a Szovjetunióval kötött ABM-szer- 
ződést, és megakadályozták a BWC kiegészítő jegyzőkönyvének elfogadását. A nuk
leáris fegyverek tekintetében Bush elnök ezen fegyverzetek számának egyoldalú csök
kentését jelentette be, „nemzetbiztonságunk szempontjából a lehető legalacsonyabb 
számra". Mivel „Oroszország többé már nem az ellenfelünk... kölcsönös biztonsá
gunknak többé már nem kell a nukleáris egyensúlytól függenie".

2002 februárjában elkészült az amerikai nukleáris stratégia felülvizsgálata, amely
ben kimondták, hogy a nukleáris fegyverek még legalább a következő ötven évben az 
Egyesült Államok haderejének részét képezik majd. Egyidejűleg új nukleáris fegyve
rek kifejlesztését jelentették be, mivel a nukleáris fegyverek továbbra is kritikus szere
pet játszanak majd az elrettentésben.

Az Egyesült Államok nukleáris politikájának megítélése a Közel-Keleten igencsak am
bivalens: annak ellenére, hogy az atomsorompó-szerződéshez a térség minden állama 
csatlakozott -  Izrael kivételével -, a közvélemény jelentős része elítéli az Egyesült Államo
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kát azért, hogy másoknak megtiltja (és a tiltást be is tartatja) olyan fegyverek birtoklását, 
melyekkel egyrészt maga is rendelkezik, másrészt melyek birtoklása miatt Izraelt nem ér
heti kritika. Az Egyesült Államok akadályozza a térség államait a nukleáris energia békés 
célú felhasználásával kapcsolatos információkhoz való szabad hozzáférésben is, melyre 
pedig ezeknek az államoknak joguk van,15 miközben az Egyesült Államok maga is „kö
zel jár" az atomsorompó-szerződés megszegéséhez, amikor új fegyvereket fejleszt ki.16

Ugyanezek a kétségek merülnek fel a Közel-Keleten akkor is, amikor az Egyesült Ál
lamok az emberi jogok kérdését feszegeti: egyrészt a világon számos más helyen is 
megsértik az emberi jogokat, másrészt miért nem tartatja be palesztinok emberi jogait; 
harmadrészt az USA maga is támogat olyan országokat, melyeket nemzetközi szerve
zetek elmarasztalnak az emberi jogok megsértése miatt, pl. Törökország vagy Szaúd- 
Arábia; illetve az Egyesült Államok maga is jogot sért -  számos nemzetközi szervezet 
bírálatát kiváltva -  pl. a guantánamói támaszponton fogva tartottak esetében.

Legalább ennyire ellentmondásos a terrorizmus kérdése, ami arra az egyszerű kér
désre vezethető vissza, hogy k i a terrorista? A fő probléma ismét a Közel-Kelethez kötő
dik, ugyanis a megítélés különbözősége elsősorban a palesztin-izraeli konfliktusban 
markáns: míg az Egyesült Államok és Izrael megítélésében a fegyveres palesztin el
lenállók terroristák, addig a palesztinok, az arab és a muszlim világ számára, de sok he
lyütt máshol is ezek az emberek szabadságharcosok, akik nemzeti felszabadításukért 
küzdenek, még akkor is, ha módszereik vitathatók és elítélendők a fejlett világ számá
ra. (Meg kell jegyezni, hogy amíg Izrael tartja megszállva a palesztinokat, amint azt 
Ariel Sáron izraeli miniszterelnök is elismerte, ez utóbbi értékelés nehezen cáfolható.)

A terrorizmus azonban nem új keletű problémája az Egyesült Államoknak. Az Egye
sült Államokat -  közvetve, más országokban levő állampolgárai és érdekeltségei révén -  
számos terrortámadás érte már a Bush-kormányzat hivatalba lépése előtt is, és az al-Kái- 
da sem volt ismeretlen előttük.17 Mindazonáltal 2001. szeptember 11-ig az amerikai érde
keltségek ellen elkövetett terrorcselekmények mindössze egy tényező voltak az Egyesült 
Államok védelmi politikájában, ami nem bizonyult elegendőnek ahhoz, hogy -  a hangza
tos szólamokon túlmenően -  a terrorizmus elleni széles összefogás igényével lépjenek fel.

Mivel a cselekményekben részt vevő terroristák arab országokból jöttek, különös je
lentőséggel bírt a térség országainak megnyerése a terrorizmusellenes koalíció számá
ra. A közel-keleti országok kormányzatai, mivel maguk is folyamatosan céltáblái vol
tak terrorcselekményeknek, már évekkel korábban kezdeményezték a terrorizmuselle
nes nemzetközi összefogást,18 így az Egyesült Államok felhívását örömmel fogadták. 
A kezdeti lelkesedést azonban hamarosan felváltották a koalícióépítés problémái, illet
ve a terrorizmus elleni harc egyre inkább unilateralista végrehajtása. Az afganisztáni, 
majd az iraki háború, a palesztin-izraeli konfliktus, az iráni nukleáris program körüli 
vita, végül a Bush-adminisztrádó terve az egész Közel-Kelet átalakítására a kezdeti tá
mogatást a visszájára fordítva soha nem látott Amerika-ellenességbe csapott át.
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Irak

Az iraki kérdés jelenlegi típusú „megoldása" először 1992 márciusában, a N e w  York Times- 
ban jelent meg.19 Az 1997 nyarán a konzervatív W eekly S tandard  című folyóirat címlap
sztorija, melynek címe „Saddam must go" és az 1998-ban ugyanebben a lapban közölt két, 
Clinton elnöknek szóló levél nyomatékosan felszólította az elnököt a Szaddám-rendszer 
megdöntésére. A levelek aláírói között volt Dick Cheney, Donald Rumsfeld, Paul Wolfo
witz és Richard Perle, a jelenlegi adminisztráció „neokon" vezéralakjai, illetve Frank Car- 
lucci és Caspar Weinberger volt védelmi miniszterek, akik felszólították az elnököt, hogy 
távolítsa el Szaddám Huszeint a hatalomból.20 Ugyanebben az évben az Egyesült Álla
mok törvényhozása megszavazta az „Iraq Liberation Act"-et,21 amelyben a Bush-kor- 
mányzat Irak-politikájának főbb pontjai megtalálhatók: az okok, ami miatt Szaddám Hú
széin rendszere a célkeresztbe kerül (tömegpusztítófegyver-programok, ENSZ-ellenőrök- 
kel holtpontra jutás, emberi jogok megsértése, háború a szomszédok ellen; nem említette 
viszont a törvény a terrorizmus támogatását!). Mivel a Szaddám Húszéin vezette kor
mányzat alatt nem várható változás az iraki politikában, ezért az Egyesült Államoknak 
„támogatnia kell a Szaddám Huszein-rezsim eltávolítására irányuló törekvéseket". Ezért 
a törvény 97 millió dollárt szavazott meg, az iraki demokratikus ellenzéki szervezetek tá
mogatására, illetve kilátásba helyezte, hogy a rendszerváltás után humanitárius segítsé
get nyújt Iraknak, segít a demokratikus átmenetben, és összehívja Irak külső adósait, 
hogy multilaterális megoldást dolgozzanak ki az iraki külső adósság kezelésére. A legna
gyobb különbség a Bush-kormányzat iraki politikájához képest az volt, hogy a Clinton- 
adminisztráció mindezt az ENSZ-szel együttműködve képzelte el, és nem szándékozott 
egyedül fegyveresen beavatkozni Irakban. A törvény felszólította az elnököt, hogy az 
ENSZ-nél kezdeményezze egy háborús bűnöket vizsgáló bíróság felállítását.

Az amerikai elképzelés legnagyobb akadálya a megfelelő ellenzék hiánya volt. 
A külföldön élő iraki csoportok nagyon megosztottak voltak felfogásukat, céljaikat és 
követőiket illetően, akiknek a száma többnyire meglehetősen korlátozott volt. Többsé
gük évtizedek óta külföldön élő irakiakból állt, akik az országon belül nem rendelkez
tek nagy befolyással. Belső ellenzékre Irakban -  a rendszerrel ellenkező vélemény ke
gyetlen megtorlása és az embargó által kiváltott és megerősített ostromállapot miatt, 
nem lehetett számítani. (Ugyanezzel a problémával később a Bush-kormányzatnak is 
szembe kellett néznie.)

1998-ban az UNSCOM22 ellenőrzései holtpontra jutottak, míg végül decemberben 
az ellenőrök elhagyták Irakot. A S iva tag i Róka  hadműveletben az amerikai és brit légi
erő három napon keresztül23 több hullámban bombázta Irakot, azonban az UNSCOM 
ellenőrzései tekintetében nem sikerült eredményt elérni. így Irak a következő négy év
ben ellenőrzés nélkül maradt. Ettől kezdve a Clinton-kormányzat felhagyni látszott a 
„látványos" kezdeményezésekkel Irakkal szemben: az iraki légtér ellenőrzését folytat
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ták, egyébként „megelégedtek" a szankciók félévente történő meghosszabbításával. 
Az Irakkal szembeni tervezés azonban kevésbé látványosan a háttérben is zajlott: 1999- 
ben Abdullah Ocalannak, a törökországi kurd párt, a PKK vezetőjének elfogásával pár
huzamosan az amerikai, a brit és a török kormány közvetítésével a két iraki kurd párt, 
a Maszúd Barzáni vezette KDP és a Dzsalál Talabáni vezette PÚK „kiegyezett" egy
mással, ami megteremtette annak lehetőségét, hogy adott esetben a nemzetközi el
lenőrzés és védelem alatt álló iraki kurdok egységesen támogassanak egy, a bagdadi 
központi vezetés ellen irányuló akciót.

A nemzetközi koalíció azonban, mely az idősebb Busht támogatta a kuvaiti háború
ban, a kilencvenes évek végére erodálódott, és még az ENSZ Biztonsági Tanácsának ál
landó tagjai sem tudtak egyetérteni az iraki szankciók kérdésében: Franciaország, 
Oroszország és Kína fel akarta oldatni az Irak elleni embargót, miközben Nagy-Britan- 
nia és az Egyesült Államok a szankciók fenntartását szorgalmazta, és ennek keretében el
lenőrizte az iraki légtérben a repülési tilalmat.24 Ezzel párhuzamosan nemcsak az arab és 
muszlin! közvéleményben, de világszerte máshol is, sőt az amerikai kongresszusban25 is 
egyre erősödött az aggodalom az iraki civil lakosság humanitárius helyzete miatt.

A 2001. január 20-án hivatalba lépő Bush-adminisztráció már az elnök választási 
kampánya során nyilvánvalóvá tette, hogy a Közel-Keleten elsődleges politikai priori
tása a Perzsa (Arab)-öböl térsége lesz. Tekintettel arra, hogy az Egyesült Államok egyik 
stratégiai célja hagyományosan az olajkitermelés és -szállítás biztonsága volt, ez nem 
is volt annyira meglepő. A stratégiai cél azonban a Bush-kormányzat és elsősorban an
nak „neokon" tagjainak elkötelezettsége mellett több esetben személyes érdekeltséggel 
is párosult: az új elnök és környezete közvetlenül is kapcsolatban állt különböző ame
rikai olajvállalatokkal és érdekeltségekkel.26 Bush elnök személyes elkötelezettségében 
vélhetően komoly szerepet játszott az idősebb Bush elnök „be nem fejezett" háborúja 
is Irak ellen,27 illetve a Szaddám Húszéin által 1993-ban az idősebb Bush elnök ellen 
tervezett merénylet.28

A „neokon" elkötelezettség ellenére, hivatalba lépésekor a Bush-kormányzat Irak-po- 
litikájában -  csakúgy mint a Közel-Kelettel kapcsolatos más elképzeléseiben -  a Colin 
Powell külügyminiszter által képviselt, a nemzetközi közösség bevonásával/támogatá
sával végrehajtandó, kevésbé konfrontativ, inkább tárgyaló irányvonal látszott érvénye
sülni. Az Irakkal szembeni szankciók kérdésében tovább fokozódott a nemzetközi nyo
más. Jóllehet már a Clinton-adminisztráció ideje alatt felmerült a szankciók rendszeré
nek átdolgozása, a 2001. március végi amrnáni arab csúcsértekezlet arab szempontból 
áttörést jelentett az iraki kérdésben: az arab országok egyhangúlag és fenntartások nél
kül szólították fel az ENSZ-et az Irakkal szembeni szankciók feloldására. Mind Szaúd- 
Arábia, mind Kuvait támogatta a javaslatot, így az öbölbeli szomszédok, akiknek a vé
delmére a szankciókat meghozták, most első ízben követelték azok feloldását,29 ami 
a szankciók további fenntartása szempontjából megingatta azok legitimációját.30
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2001 nyarán az Egyesült Államok és Nagy-Britannia -  a nemzetközi közösség és a Biz
tonsági Tanács három állandó tagjának nyomására -  kidolgozta az ún. „puha szankciók" 
elképzelést. Ennek értelmében az iraki embargót a nem katonai termékek forgalmára 
feloldották volna, azonban fokozott szigorral ellenőrizték és akadályozták volna a kato
nai célú forgalmat. A „puha" szankciókról szóló határozattervezetet az amerikai és a brit 
delegáció közösen nyújtotta be az ENSZ Biztonsági Tanácsához 2001 júliusában.31

Az iraki kérdésben tehát már a kilencvenes évek közepétől fokozatosan megosztott
ság alakult ki Európa két vezető állama, Franciaország és Nagy-Britannia között. 
Nagy-Britannia a „puha" szankciók terve és általában a szankciók fenntartása szüksé
gességének igazolására egy „dossziét" állított össze, mely az iraki vezetés „bűneit" so
rolta fel. A dosszié nyilvánosságra hozatalát szeptemberre tervezték, erre és a „puha" 
szankciók bevezetésére azonban már nem került sor.

A 2001. szeptember 11-i támadások ugyan látszólag elterelték a figyelmet Irakról, 
amennyiben az afganisztáni háború került előtérbe, azonban Bush elnök a terrorizmus 
elleni háború megindításától fogva hangsúlyozta, hogy nem egyetlen országról van 
szó, hanem egy hosszú ideig, széles körben vívott háborúról. Nem volt véletlen, hogy 
az Arab Liga, mely az Afganisztán elleni háborút elfogadta, nyilatkozataiban hangsú
lyozta, hogy „az arabok arab ország ellen nem fogadnak el támadásokat".32

A szeptember 11-i merényletek, illetve az afganisztáni háború egyrészt megerősítet
te a „neokonok" pozícióját a Bush-adminisztráción belül, másrészt igazolni látszott ér
velésüket, hogy egy terrorszervezet összefonódhat egy állammal, sőt akár az állam irá
nyítójává is válhat, tehát „fel kell számolni azokat az államokat is, melyek a terroriz
must támogatják."33 A „neokonok" tehát a merényletektől kezdve elérkezettnek látták 
az időt Irakkal kapcsolatos politikájuk végrehajtásához. Már a terrorakciót követő na
pon, szeptember 12-én szóba került a Nemzetbiztonsági Tanácsban Irak megtámadá
sa, ekkor azonban nemcsak Powell külügyminiszter ellenezte, hanem még Bush elnök 
is korainak ítélte azt. Ettől kezdve a Rumsfeld vezette „héják" és a Powell vezette 
„galambok" között az iraki kérdés folyamatosan a legfontosabb napirendi pontok kö
zött szerepelt.34 2001 novemberétől a Pentagonban már folyamatosan dolgoztak az ira
ki hadjárat tervein, annak ellenére, hogy mind az ENSZ főtitkára, mind Németország 
és Oroszország egyértelműen ellenezte a tervet.

A 2002. január 29-én elmondott beszédében az unió helyzetéről Bush elnök Irakot is 
megnevezte a „gonosz tengelyének" részeként mint olyan országot, melyről bebizo
nyosodott, hogy tömegpusztító fegyverek megszerzésére törekedett, ilyen fegyvereket 
több ízben használt is,35 folyamatosan megsértette állampolgárai emberi jogait, illetve 
támogatta a terrorizmust. Ennek bizonyítására 2002 szeptemberében Nagy-Britannia 
nyilvánosságra hozta a Szaddám Huszein-rezsim bűneit tartalmazó dossziét, mely vél
hetően ugyanaz a dosszié volt, mint aminek nyilvánosságra hozataláról az előző év 
nyarán volt szó. Ezzel az iraki háború elméleti alapozása megtörtént.
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Az amerikai háborús készülődést azt sem tudta megakadályozni, hogy a „neoko- 
nok" által elképzelt forgatókönyv két alapfeltétele távolról sem látszott biztosítottnak. 
Egyrészt igencsak kérdéses volt, hogy az iraki lakosság valóban fellázad-e Szaddám 
Húszéin rendszere ellen, ha a támadás megindul, mint azt a Pentagonban feltételezték, 
(ez nem történt meg). Másrészt bizonytalan volt az is, hogy milyen szerepe lehet az ira
ki ellenzéknek, melynek aktív részvétele -  különösen az afganisztáni példára alapoz
va -  az Irakkal szembeni haditervek egyik sarokköve volt.

Különösen nehéz elképzelni, hogy ezeket a bizonytalanságokat hogyan nem vették 
figyelembe akkor, amikor Szaddám Húszéin nyilvánvalóan presztízs-, legitimációs és 
elrettentési okokból százszázalékos „demokratikus" választási eredményeket „produ
kált". Azt a pszichológiai hatást sem lehetett volna figyelemén kívül hagyni, amelyet 
az 1990 óta az Egyesült Államok által fenntartott és végrehajtott embargó, bombázások 
és fenyegetőzések váltottak ki az iraki lakosságban. A pszichológiai hatást erősítette a 
még élénken élő emlékezet, hogy az 1991-es öbölháború után, amikor az idősebbik 
Bush felkelésre szólította fel az irakiakat a központi vezetés ellen, a felkelőket az Egye
sült Államok cserbenhagyta. Jóllehet másként, de az 1996-os sikertelen szervezkedés is 
a „cserbenhagyás" érzését erősítette.36 Igen kevéssé volt valószínű tehát, hogy a „neo- 
kon" elképzelés az amerikai csapatok felszabadítóként fogadásáról valóra válna.

Tulajdonképpen érthetetlen az a feltételezés is, hogy ha 1998 óta nem voltak képe
sek egy ütőképes, egységes ellenzéki csoportot létrehozni, akkor most hogyan terem
tik azt elő. A külföldön élő iraki ellenzéki szervezetek ugyanis változatlanul igen 
megosztottak voltak, belső ellenzékre továbbra sem lehetett számítani, leszámítva az 
Észak-Irakban nemzetközi ellenőrzés alatt, a bagdadi vezetéstől függetlenül élő kurdo- 
kat, akik viszont saját területük határain túl gyakorlatilag „használhatatlanok" lettek 
volna. (Nem is vetették be őket.)

A tervezés további problémája volt a megfelelő, hiteles személy hiánya. Az amerikai 
vezetésnek két jelöltje volt, mindkettő esetében azonban súlyos etikai, morális és legitimá
ciós problémák merültek fel. Ahmed Csalabit, aki a Pentagon teljes támogatását élvezte és 
élvezi, és aki 1996-ban megpróbálta CIA-támogatással Észak-Irakban a rendszerellenes 
felkelést kirobbantani, Jordániában jogerősen elítélték pénzügyi tranzakciók miatt.37 
Ugyanakkor az Egyesült Államokban is kétségek merültek fel vele szemben, melyek sze
rint az ellenzék megszervezésére fordított pénzek egy részét másra használta volna fel.3S

A másik lehetséges jelölt Nizár al-Khazradzsi, az iraki fegyveres erők volt parancs
noka lett volna, aki ebben a minőségében az 1990-es kuvaiti megszállást is vezényelte. 
1995-ben azonban elhagyta Irakot, és a háború tervezésének időszakában politikai me
nedékjogot kérve már Dániában élt. Tőle várták volna, hogy az iraki katonai vezetést 
Szaddám Húszéin ellen fordítsa. Khazradzsi ellen azonban Dániában észak-iraki kur- 
dok népirtás vádjával bírósági eljárást kezdeményeztek, mivel Khazradzsi vezető sze
repet játszott az észak-iraki kurdok elleni 1987-es Anfál hadműveletben.
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Minden nehézség ellenére amerikai és brit támogatással sikerült az iraki ellenzéki 
vezetők és szervezetek konferenciáját lebonyolítani 2002 decemberében, Londonban, 
ahol egy mintegy hatvanfős „átmeneti kormányt" állítottak fel. Az újabb ülésre 2003. 
január 15-én került volna sor Iraki Kurdisztánban, ezt azonban csak hetekkel később 
tartották meg, addigra azonban már egészen más volt a jelentősége.

Ezzel párhuzamosan mind az Egyesült Államokon belül, mind a nemzetközi poron
don zajlott a közvélemény és a politikai elit felkészítése a háborúra. Az amerikai dön
téshozatalon belül folyt az előkészítés, amelynek csúcspontjaként 2002. október 11-én 
a kongresszus és a szenátus túlnyomó többséggel felhatalmazta Bush elnököt arra, 
hogy akár egyedül is (a nemzetközi közösség támogatása nélkül) megtámadja Irakot, 
eltávolítsa Szaddám Huszeint a hatalomból, és megsemmisítse Irak tömegpusztító 
fegyvereit.39 Ma sincs kielégítő magyarázat arra, hogy ezzel párhuzamosan miért for
dult Bush elnök az ENSZ-hez -  állítólag Colin Powell és Tony Blair brit miniszterelnök 
győzte meg őt ennek szükségességéről -, amikor az embargó körüli vita kapcsán nyil
vánvaló volt, hogy igen nehéz lesz nemzetközi támogatást szerezni az Irakkal szembe
ni akcióhoz. Különösen hogy változatlanul nem tudták bizonyítani Irak kapcsolatát 
terrorista szervezetekkel, illetve, hogy váratlanul Irak együttműködési készséget mu
tatott az ENSZ-szel és a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséggel az ellenőrzések terén.

Az iraki rendszer és az Amerikában elkövetett terrorcselekmények közötti kapcsola
tot -  hosszas keresgélés után -  az egyik repülőgépet vezető terrorista, Mohamed Atta 
személyében vélték megtalálni, aki állítólag Prágában találkozott egy iraki diplomatá
val. A hírt azonban hamarosan megcáfolták. 2002 nyarán az egyetlen, köztudomásúan 
Irakban élő terrorista, Abú Nidál40 rejtélyes körülmények között meghalt, aminek oka 
talán éppen az lehetett, hogy az egyetlen, a bagdadi vezetést a terrorizmussal összekap
csoló szálat is elvágják. Végül a terrorizmus támogatásának vádját az Egyesült Államok 
mindössze arra a támogatásra tudta leszűkíteni, melyet Szaddám Húszéin a palesztin
izraeli konfliktusban harcoló és életüket áldozó palesztinok családjainak ígért. (Meg kell 
azonban jegyezni, hogy ez a támogatás a muszlint világban semmiképpen sem azono
sítható a terrorizmus támogatásával. Egyrészt szemükben a palesztinok szabadsághar
cosok, akik a közösségért áldozzák életüket, másrészt minden muszlint kötelessége az 
elesettek és árvák támogatása. Szintén megkérdőjelezhető, hogy a családtagokat lehet-e 
kollektíván büntetni olyasmiért, amit nem ők maguk követtek el.)

Az Irakban folytatandó nemzetközi ellenőrzések újrafelvételéhez a jogi felhatalma
zást az ENSZ Biztonsági Tanácsának sokáig vitatott, ennek megfelelően meglehetősen 
általánosan megfogalmazott 1441. számú határozata (2002. november 8.) teremtette 
meg.41 2002. november 25-én az ellenőrök visszatértek Irakba. Az ENSZ által előírt ha
táridő lejárta előtt egy nappal 2002. december 7-én az irakiak mintegy 12000 oldalnyi 
dokumentációt adnak át. 2003. január 27-én, február 14-én, majd március 7-én Hans 
Blix, az UNMOVIC vezetője jelentésben számolt be az iraki ellenőrzésről. Beszámoló
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ja -  az 1441-es határozathoz hasonlóan -  értelmezési vitákra adott okot. Egyrészt nem 
titkolta, hogy Irak az elmúlt években szembeszállt az ENSZ-szel, másrészt -  ha korlá
tozottan is -  valóban együttműködött az ellenőrökkel.

A kétértelműségekből való kitörés lehetőségét az amerikai vezetés abban látta, ha si
kerül minél több országot maga mellé állítania. A 2003 január végén született „nyolcak 
levele", majd a „vilniusi tízek levele" tartalmilag ugyan nem vitatható, de magának az 
aláírásnak a ténye egyértelműen elkötelezte az európai országok egy részét, elsősorban 
a közép- és kelet-európai országokat az amerikai álláspont mellett. Ezek után már hiá
ba adott ki 2003. február 18-án az Európai Unió egy meglehetősen általános közös nyi
latkozatot a háború „elkerülhetősége" mellett, a február 24-i francia-német-orosz me
morandum, illetve az ugyanezen a napon nyilvánosságra hozott amerikai-brit máso
dik határozati javaslat jelezte a nemzetközi közösségen, de különösen az észak-atlanti 
közösségen belüli markáns véleménykülönbséget.42

A háború egyre bizonyosabb közeledtével azonban megosztottá vált az a másik 
tömb is, az arab államok, melynek, ha korlátozottan és szimbolikusan is, de jelentősé
ge lehetett volna Irak kérdésében. Míg az egy évvel korábban Bejrútban tartott csú
cson43 Irakot -  egy a kuvaiti és az iraki delegációk közötti látványos kibéküléssel 
visszafogadták az arab államok „kebelébe", a 2003. március 1-jei kairói csúcson nem 
született közös arab álláspont: Kuvait és Líbia képviselője úgy „egymásnak estek", 
hogy az ülés tévéközvetítését félbe kellett szakítani.

A különböző csoportok véleménykülönbségeit is kihasználva az Egyesült Államok 
folytatta a háborús készülődést: 2003. február 5-én Colin Powell az ENSZ Közgyűlése 
elé tárta a „bizonyítékokat", melyek szerint Irak továbbra sem hajlandó fegyverzeté
nek teljes leszerelésére. Maga az a tény, hogy Colin Powell terjesztette a bizonyítéko
kat a nemzetközi közösség elé, egyrészt jelezte a világ felé, hogy immár „héják" és 
„galambok" egy véleményen voltak, másrészt -  különösen a közvéleményben -  hite
lesebbé tette a háború elkerülhetetlenségének látszatát. Ezzel párhuzamosan teljes erő
vel folyt az ENSZ Biztonsági Tanácsa tagjainak meggyőzése az iraki háború elkerülhe
tetlenségéről, annak ellenére, hogy Franciaország bejelentette, megvétózza a határoza
tot. Az amerikai diplomáciai erőfeszítések azonban kudarcot vallottak, így második 
biztonsági tanácsi határozattervezet nem került a Biztonsági Tanács elé.

Március 17-én Bush elnök 48 órán belüli távozásra szólította fel Szaddám Huszeint 
és fiait, hogy megmentsék Irakot a háborútól, azonban az iraki elnök nem volt hajlan
dó országát elhagyni. Bush üzent az iraki népnek: „A zsarnok hamarosan eltűnik. Fel- 
szabadulásotok napja közel."44 Március 18-án a Bush-kormányzat közzétette az Irak- 
ellenes koalíció listáját (coalition o f the w illin g ), mellyel azt kívánta igazolni, hogy ugyan 
ENSZ-határozat nélkül, de széles körű koalíciós támogatással kerül sor az Irak elleni 
háborúra.40 Március 19-én (európai idő szerint március 20-án hajnalban) Bush elnök 
bejelentette a háború megkezdését.46
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A  nagy hadműveletek végét 2003. május 1-jén jelentette be Bush elnök. Jóllehet so
kan figyelmeztették az amerikai vezetést, hogy nem a háború megnyerése lesz a legne
hezebb, a „neokonok" félresöpörték az aggodalmakat azzal, hogy megfelelő' terveket 
dolgoztak ki a háború utáni helyzet kezelésére.

Az iraki belső helyzet nem várt alakulása új lépések megtételére ösztönözte a Bush- 
kormányzatot. A kezdeti, egymásnak időnként ellentmondó nyilatkozatok ellenére47 
július 13-án kinevezték a ko rm án yzó ta ná cso t,48 szeptember elején pedig felállt az átme
neti kormány is. Az ENSZ BT 1511 -es számú határozatával utasította és felhatalmazta 
a kormányzótanácsot arra, hogy december 15-ig dolgozzanak ki menetrendet az alkot
mány szövegezésére, illetve választások kiírására. Ezzel az Egyesült Államok olyan lé
pésekre kényszerült, melyeket egyelőre szeretett volna a távolabbi jövőbe kitolni, de 
melyek időzítése elengedhetetlenül fontos ahhoz, hogy Irakot majd „stabil" állapotban 
adhassák át az irakiaknak.49 Egyidejűleg felgyorsították az iraki biztonsági és fegyve
res erők kiképzését és felállítását, utólag megpróbálva orvosolni azt a -  sokak által sú
lyos hibának minősített -  lépést, amit az iraki hadsereg felszámolása jelentett. (Paul 
Bremer egyik első intézkedése a bászista hadsereg és rendőrség feloszlatása volt.)

Bár mind a kormányzótanácsot, mind az ideiglenes kormányt az iraki etnikai és val
lási viszonyok figyelembevételével igyekeztek kialakítani, mindkét testület magán 
hordozza a kívülről, idegenek általi ráerőltetettség bélyegét. A személyek kiválasztása 
sem mindig szerencsés: a már említett Ahmed Csalabi mellett igen problematikus pl. 
az új iraki külügyminiszter, a kurd Hosjár Zebári személye is, elsősorban a kurd kér
dés térségbeli vonatkozásai miatt. Nemcsak az új iraki vezetésnek, de személy szerint 
a kurd Zebárinak is problémát okozott elfogadtatása az Arab Ligában, mely végül ter
mészetesen mind őt, mind Irakot elismerte.50

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa 1483-as határozatával (2003. május 22.) feloldotta az 
Irakkal szembeni nem katonai szankciókat, és elismerte Nagy-Britanniát és az Egyesült 
Államokat megszállókként. Hamarosan világossá vált azonban, hogy az Egyesült Álla
mok önmagában sem a katonai jelenlétet, sem az anyagi terheket nem tudja és nem is 
akarja egyedül viselni. Irakot amerikai, brit és lengyel vezetés alatt álló nemzetközi erők 
által ellenőrzött körzetekre osztották, miközben az amerikai diplomácia igyekezett elér
ni, hogy más országok is küldjenek csapatokat Irakba a rend helyreállítására és béke- 
fenntartásra. Miközben a közbiztonság drasztikusan megromlott -  az amerikai csapatok 
Paul Bremer kinevezéséig nem avatkoztak be a fosztogatók ellen -, illetve az idegen csa
patok ellen folyamatosan nőtt a támadások száma, az Egyesült Államok még mindig hal
lani sem akart az ENSZ bevonásáról, az ellenőrzés átadásáról. A megszálló csapatok el
leni folyamatos támadások és növekvő számú halálesetek következtében, bár sokszor cá
folták, egyre több olyan hír látott napvilágot, hogy az amerikai katonák morálja romlik.

A „neokonok" ennek ellenére kitartottak amellett, hogy ugyan kénytelenek voltak 
egyre több teret engedni az ENSZ-nek, ám az Egyesült Államok vezető szerepét mind
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végig meg kívánták tartani. Az iraki helyzet rendezésében különlegesen fontosnak vél
ték, hogy muszlim lakossággal rendelkező országokat is bevonjanak a békefenntartás
ba: a 2003 nyarán megkeresett muszlim vagy nagyobb muszlim népességgel rendelke
ző államok, Pakisztán, India51 és Banglades azonban -  egy kifejezetten erről szóló 
ENSZ-határozat hiányában -  elutasította az amerikai kérést, jóllehet ezektől az orszá
goktól egyenként mintegy 10-15 ezer katona felajánlását várták. Az ENSZ Biztonsági 
Tanácsa 1511-es határozatában (2003. október 16.) végül rendelkezett egy multinacio
nális biztonsági erő Irakba küldéséről, illetve egy donorkonferencia összehívásáról.

Az iraki újjáépítés körül is számos csalódás érte az amerikai vezetést. A BT-határo- 
zatnak megfelelően ugyan Madridban összeült a donorkonferencia, azonban a felaján
lások messze alulmúlták az Egyesült Államok elképzeléseit.52 Ugyanakkor az Egyesült 
Államokon belül is egyre több probléma adódik a folyamatosan növekvő háborús költ
ségvetés megszavazása körül: bár a kongresszusban végül Bush elnök javaslata győze
delmeskedett, és az elnök megkapta a felhatalmazást a mintegy 87 milliárd dollárra, 
melyet az afganisztáni és iraki katonai kiadásokra és újjáépítésre szánt, igen kemény 
harcot kellett vívnia azért, hogy az újjáépítési költség egy részét ne csak kölcsönként 
bocsássák Irak rendelkezésére.53 Ráadásul a Bush-kormányzat kemény harcot vív Irak 
hitelezőivel, akiktől az iraki államadósság elengedését kérte. Az iraki államadósság 
egy része éppen az Egyesült Államokat támogató volt szocialista közép- és kelet-euró
pai országok felé áll fenn, melyeknek gazdaságuk számára fontos lenne az adósság be
hajtása. De az iraki államadósság elengedésének legvehemensebb ellenzője éppen Ku- 
vait, amely az arab világban egyedül állt az Egyesült Államok mellé az Irakkal szem
beni háborúban, viszont amelynek az 1991-es öbölháború miatt Irak komoly kártérítés
sel tartozik. Az amerikai választók a háború egyre növekvő költségeit is mind jobban 
sérelmezik. Az iraki újjáépítésben részt vevő cégek kijelölésével is egyre többen elége
detlenek: míg a külföldiek szerint szinte kizárólag amerikai cégek kapják a nagy meg
bízásokat, az Egyesült Államokon belül azt kifogásolják, hogy elsősorban azok a cégek 
részesednek, melyek Bush elnök választási kampányának legfőbb támogatói.54

A pénzügyi kérdéseken túlmenően a Bush-kormányzatot egyre erőteljesebb táma
dások érik a miatt, hogy nem tudják megfékezni a katonák és civilek elleni sokasodó 
támadásokat.55 Egyre nő az amerikai áldozatok száma, meghaladva a hadműveletek 
alatt esett áldozatokét.56 Emberjogi szervezetek immár az iraki áldozatok számát is 
számon kérik, ezekről azonban nincs adat. Ráadásul az Egyesült Államokat is elérte az 
a hullám, mely korábban Nagy-Britanniában megrengetni látszott Tony Blair minisz
terelnöki pozícióját. A szenátus hírszerzési bizottsága vizsgálatot indított annak kide
rítésére, hogy a háború előtt rendelkezésre álló hírszerzési adatok mennyire voltak 
helytállók, illetve nem lettek-e eltúlozva a háború megindításának érdekében.57 Bush 
elnököt azzal vádolják, hogy eltúlozta a veszély mértékét annak érdekében, hogy a há
borút Irak ellen megindíthassa. Ebben a pillanatban úgy tűnik, hogy a háború előtti
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hírszerzési adatoknak és a háború fő okának kikiáltott, de a mai napig meg nem talált 
tömegpusztító fegyvereknek komoly szerepük lehet a jövő évi elnökválasztásokban.

A palesztin-izraeli válság

A  2001. január 20-án hivatalba lépő Bush-adminisztrációnak minden oka megvolt arra, 
hogy -  a szükséges minimális kereteken túl -  ne akarjon a palesztin-izraeli problémával 
foglalkozni. Az előző adminisztráció, illetve Bili Clinton elnök személyesen is igen inten
zíven részt vett a tárgyalásokban, és jóllehet -  mint utólag kiderült, elhamarkodottan -  
már a békekötést is kilátásba helyezték 2000 nyarán, a palesztin-izraeli béke nem szüle
tett meg. Sőt, a helyzet sokkal rosszabb lett: 2000. szeptember 28-án Ariel Sáron óriási vi
hart kiváltó látogatása a Templom-hegyre utolsó szikraként lángra lobbantotta a máso
dik intifádát, a palesztinok népfelkelését.58 Ezzel párhuzamosan a palesztinokkal és sze
mélyesen Jaszer Arafattal is tárgyaló Ehud Barak izraeli miniszterelnök megbukott, és az 
előrehozott választások eredményeképpen Ariel Sáron és a Likud alakíthatott kormányt. 
Clinton elnök még hivatalban töltött utolsó napján is tárgyalt a felekkel, de kudarcot val
lott. Kudarca, bár tisztességes vereség volt tisztességes célok érdekében, nyilvánvalóan 
elrettentő erővel hatott a hivatalba lépő új adminisztráció számára.

George W. Bush elnök ugyanakkor már az elnökválasztási küzdelem során nyilván
valóvá tette, hogy az új adminisztráció elsődleges célpontja a Közel-Keleten a Perzsa 
(Arab)-öböl térsége, ezen belül is elsősorban Irak. Colin Powell külügyminiszter első 
útja a Közel-Keletre vezetett. Útja során több országot is felkeresett, de már ez az út is 
alátámasztotta azt a tényt, hogy jóllehet az Egyesült Államok támogatja a békés rende
zést izraeliek és palesztinok között, ő maga nem óhajt közvetítő szerepet játszani eb
ben a konfliktusban.

Az Egyesült Államok szempontjából tehát „kapóra jött" a békét és biztonságot ígé
rő Ariel Sáron megválasztása,59 holott nyilvánvaló volt, hogy a Saron-kormánynak sin
csenek más, újabb eszközei a palesztin felkelés megfékezésére, mint amiket utolsó he
teiben a Barak-kormány is bevetett (azaz palesztin területek megszállása, a terroristák 
üldözése, illetve egyre fokozottabb mértékben a katonai erő alkalmazása).60

Tekintettel arra, hogy mindeközben készült a Mitchell-jelentés az új intifádáról61, 
majd hatályba lépett a Tenet-terv62, a Bush-kormányzat nyugodtan dolgozhatott Irak
kal kapcsolatos politikáján és készíthette elő a „puha" szankciókat, melyek bejelenté
sét 2001 szeptemberére tervezték.

A 2001. március 20-i és június 26-i Saron-látogatás gyakorlaülag semmiféle konkrét 
eredményt nem hozott: a palesztin „terrorcselekményekkel" szemben Sáron az általános 
támogatáson túl semmit nem kapott. Sőt, bár Bush elnök megerősítette a szimbolikus, ám 
annál nagyobb jelentőségű Jeruzsálem-kérdésben már az elnökválasztási kampány során
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elfoglalt álláspontját, miszerint az Egyesült Államok izraeli nagykövetségét Tel-Avivból 
Jeruzsálembe helyezik át -  az 1995-ös jeruzsálemi követség törvénynek63 megfelelően 
erre a hathavonta megújítandó elnöki felfüggesztés miatt a mai napig nem került sor.

A 2001. szeptember 11-i terrorcselekmények az Egyesült Államok teljes külpolitiká
jának, de elsősorban a Közel-Kelet-politikának új irányt szabtak. Megjelent az új ellen
fél, a terrorizmus, amely azután az izraeli-palesztin válságban is új irányt jelölt ki. Köz
vetlenül a terrorizmus elleni háború meghirdetése után úgy tűnt, ezt a harcot az Egye
sült Államok nem lesz képes az arab országok nélkül megvívni. Az arab országok, 
szinte kivétel nélkül azonnal jelezték, hogy készek az Egyesült Államokkal az őket is 
fenyegető terrorizmussal szemben összefogni. Egy pillanatra úgy tűnt, hogy az Egye
sült Államok még hagyományos Izraelt támogató politikáját is kész „beáldozni". Az iz
raeli miniszterelnök ekkor éles hangú nyilatkozatban figyelmeztette az Egyesült Álla
mokat és szövetségeseit, hogy ne próbálják meg Izrael rovására az arabokat „megvá
sárolni" és maguk mellé állítani, és Csehszlovákia esetét idézte 1938-ból.64 A Fehér Ház 
szóvivője keményen visszautasította a vádakat.65 Úgy tűnt, hogy az Egyesült Államok 
és Izrael között megrendült a viszony, és hogy azoknak az elemzőknek lesz igazuk, 
akik a Bush-kormányzattól egy az elődjénél sokkal arabbarátabb politikát vártak.

Az afganisztáni háború gyors és látványos sikere ellenére azonban nagyon hamar 
világossá váltak a terrorizmus elleni koalíció és háború problémái, illetve az, hogy az 
Egyesült Államoknak még sincs annyira szüksége az arab országok támogatására. 
Bush elnöknek a palesztin-izraeli konfliktushoz való viszonyulásában -  az egyre foko
zódó erőszakhullám mellett, melynek megfékezésére egyre inkább úgy tűnt, hogy Ara
fat képtelen -  gyakorlatilag fordulópontot jelentett a Karin-A fegyverszállító hajó elfo
gása. A hajó, máig sem egészen tisztázott módon, fegyvereket szállított a megszállt 
palesztin területekre, izraeli források szerint Arafat tudtával. A Karin-A esettel 2002. ja
nuár 25-én gyakorlatilag megkezdődött Arafat „leírása": Bush „csalódott" Arafatban. 
Az izraeli vezetés retorikájában február 7-én megjelent az „Arafat akadálya a békének" 
motívum. Az izraeli békevágy a palesztin „terrorizmussal" szembeállítva Bush terro
rizmus elleni háborújában egyre inkább a palesztin-izraeli konfliktus amerikai megíté
lésének vezérmotívumává vált. Ezzel párhuzamosan megjelent a palesztin állam el
képzelése,66 amit -  amerikai felvetésre -  március 12-én az ENSZ Biztonsági Tanácsa is 
elfogadott.67 Ebben a határozatban jelent meg először a „térség víziója, ahol két állam, 
Izrael és Palesztina, élnek egymás mellett biztonságos és elismert határokon belül".

Izraelben és a megszállt területeken azonban látványosan tovább romlott a helyzet: 
a palesztin merényletekre válaszul az izraeli hadsereg két hullámban, február 27-m ár
cius 14. és március 29-április 21. között Védelm i pajzs néven hadműveleteket indított 
palesztin városok és menekülttáborok ellen, melyek célja a „terroristák kézre kerítése" 
volt. A hadműveletekben civil területeken bevetésre kerültek a szárazföldi csapatok 
mellett harci helikopterek, harckocsik, sőt még F-16-os vadászgépek is. A hadművele
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tek során körülvették és lerombolták Jászer Arafat ramallai főhadiszállását, magát Ara- 
fatot elszigetelték a külvilágtól, ami világszerte komoly bírálatokat váltott ki. A legna
gyobb felháborodást azonban a dzseníni menekülttáborban elkövetett atrocitások vál
tották ki. Dzsenínben a harcok április 3-11. között zajlottak. Az izraeli hadsereg telje
sen körbezárta a menekülttábort, és 12 napon keresztül senkit, még a segélyszerveze
teket sem engedtek be oda, miközben elzárták a vizet, a villanyt és a gázt.

A nemzetközi felháborodás oly mértékű volt, hogy április 7-én -  miután felszólította 
Izraelt a katonai akciók leállítására, Bush elnök Colin Powellt a térségbe küldte. Az útvo
nal Marokkó, Egyiptom, Spanyolország, Jordánia, Izrael és a megszállt területek, Liba
non és Szíria volt. Az út célja deklaráltan az izraeli akciók leállítása volt -  ezért a marok
kói király kérdőre is vonta Powellt, hogy „ha Izraelbe indult, mit keres itt".68 Powell má
sik feladata a Bush-vízió tesztelése és népszerűsítése volt a térség politikai vezetői köré
ben. Powell április 12-én, egy nappal a dzseníni katonai akció befejezése után találkozott 
Saronnal és Simon Peresz külügyminiszterrel, majd április 14-én Jaszer Arafattal is.

Április 18-án Kofi Annan ENSZ-főtitkár arra kérte a Biztonsági Tanácsot, hogy fontolja 
meg egy multilaterális fegyveres erő küldését a térségbe. Bush elnök szerint azonban erre 
semmi szükség nem volt, mivel az izraeli kivonulás rendben megkezdődött a palesztin te
rületekről, és az a Sáron miniszterelnök által megadott menetrend szerint zajlik. Ugyaneb
ben a nyilatkozatában Bush elnök mindezért Saront „a béke emberének" nevezte.

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa április 19-én az Egyesült Államok javaslata alapján az 
1405 számú határozatában egy tényfeltáró bizottság létrehozását rendelte el, de az egy
re sűrűsödő izraeli kifogások miatt a bizottságot -  dolga végezetlenül -  május elején fel 
kellett oszlatni.69

Az a mód, ahogy a Bush-kormányzat a palesztin-izraeli konfliktus 2002. március
áprilisi szakaszát kezelte, mérhetetlen károkat okozott az Egyesült Államok megítélé
sében nemcsak a Közel-Keleten és az egész muszlim világban, hanem azon túl is. A ka
tonai akciók során előtérbe került a keresztény világ egyik legfontosabb „színtere", a 
betlehemi Születés temploma is. A Születés temploma körül kialakult helyzet felhívta 
a világ figyelmét arra az általában figyelmen kívül hagyott tényre, hogy a palesztin la
kosság mintegy 20%-a, Betlehem lakosságának pedig túlnyomó része keresztény. Nem 
segített az Egyesült Államok megítélésében az sem, ahogyan a szaúdi béketervet, ame
lyet arab szempontból nyugodtan nevezhetünk mérföldkőnek, fogadták. A 2002. már
cius 27-28-án Bejrútban megtartott arab csúcson, melyen a ramallai körülzárás miatt 
Arafat nem vehetett részt, a szaúdi trónörökös békejavaslatot terjesztett elő: minden 
arab állam hajlandó elismerni Izraelt és diplomáciai kapcsolatot létesíteni vele, 
amennyiben Izrael visszavonul az 1967-es határok mögé. A szaúdi javaslatot minden 
arab állam támogatta. Izrael üdvözölte az arab államok készségét Izrael elismerésére, 
azonban kereken visszautasította, hogy visszavonuljon az 1967-es határok mögé. Ezzel 
az arab béketerv lekerült a napirendről.
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2002 tavaszától a palesztin-izraeli konfliktus amerikai megítélését alapvetően két 
elem határozta meg: egyrészt az elnök személyesen kialakított véleménye a két fél ve
zetőjéről: Sáron „a béke embere", aki a terrorizmus ellen harcol, míg Arafat a „megbíz
hatatlan", akiben csalódott, és aki nem tudja, vagy nem akarja a terrort megfékezni; 
másrészt az egyre inkább körvonalazódó „vízió" a két államról, melyek békében és 
biztonságban élnek egymás mellett. Az Arafattal szemben egyre határozottabban meg
fogalmazódó ellenérzés, illetve az a tény, hogy sem a Palesztin Hatóság, sem az izrae
li hadsereg nem volt képes az erőszak megfékezésére, vezetett ahhoz az egyre határo
zottabban megjelenő követeléshez, mely szerint a palesztinoknak új vezető(k)re van 
szükségük.70 Arafat ramallai központjának körülzárása és Arafat elszigetelése volt az 
első próbálkozás Arafat eltávolítására, de a gondolat ettől kezdve egyre határozottab
ban testet öltött. Ezzel azonban jogilag áthághatatlan legitimációs probléma keletke
zett: Arafat a palesztin nép választott vezetője, és noha belső ellenzéke egyre jobban 
erősödött, kívülről diktált eltávolítása, illetve az ebbe az irányba tett lépések csak egy
re inkább megerősítették pozícióját. Számolni kellett és kell azzal is, hogy Arafat nem
csak politikus, hanem egyben szimbólum is, a palesztin nép és a palesztin államiság 
megtestesítője. A 2003 őszére egy másik izraeli taktika is testet öltött: a célzott likvidá
lások csúcspontja az Ahmed Jaszín sejk elleni támadás volt, melyet ugyan a sejk kisebb 
sérülésekkel megúszott, de az üzenet Arafatnak is szólt, különösen amikor izraeli ille
tékesek felvetették Arafat kitoloncolásának, végső esetben likvidálásának lehetőségét 
is.71 Az Egyesült Államok, majd Ariel Sáron is elhatárolódott a kijelentéstől.

Az Arafat-kérdés másik lehetséges módja a „demokratikus" megoldás volt, mely kör
vonalaiban szintén már 2002 nyarán megjelent az amerikai elképzelésekben: „nem Ara
fat a probléma, hanem olyan intézményeket kell létrehozni, melyek lehetővé teszik, hogy 
egy olyan kormány alakuljon, amely bizalmat hoz nemcsak az izraelieknek, hanem a 
palesztinoknak is."72 George W. Bush a palesztin-izraeli rendezésre irányuló programját 
meghirdető beszédében, melynek alapgondolatait már korábban „kipróbálták", immár 
programszerűen fogalmazta meg az egymás mellett békében és biztonságban élő két ál
lam, Izrael és Palesztina „vízióját". A palesztin állam létrehozásának lehetőségét három 
éven belül képzelte el, ugyanakkor első ízben szólította fel határozottan a palesztinokat 
új vezetők megválasztására, mintegy a vízió realizálásának feltételeként.73

2003. február 26-i beszédében Bush -  először -  egy „útitervet" is ajánlott, mely a két 
állami megoldás felé vezető folyamat szükséges feltételeit tartalmazza majd.74 A január 
végén megtartott előrehozott izraeli választásokon Ariel Sáron elsöprő győzelmet ara
tott, amit mind Izraelben, mind az Egyesült Államokban nyilvánvalóan a Saron-politi- 
ka megerősítésének értelmeztek. Az erős nyomás alatt a Palesztin Hatóság és Jaszer 
Arafat végül meghajolt, és létrehozták a miniszterelnöki posztot, melyet április 27-től 
Mahmúd Abbász (Abú Mázén), Arafat régi harcostársa töltött be. De már Mahmúd Ab- 
bász hivatalba lépését megelőzően Bush elnök bejelentette, hogy az útitervet a felek ab-
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ban a pillanatban megkapják, amint a palesztin miniszterelnök hivatalba lép. ígéreté
hez híven Bush elnök április 30-án közzétette az „útiterv" szövegét,75 mely három sza
kaszra bontva tartalmazza az izraeliek és palesztinok számára a tennivalókat. A vízió
val és az útitervvel -  elődjéhez hasonlóan -  immár Bush elnök is személyes elkötele
zettjévé vált a palesztin-izraeli konfliktus rendezésének.76

Bár látszólag a Palesztin Hatóság megfelelt tehát a kívánalmaknak, hiszen hivatalba 
lépett az új miniszterelnök, valójában kezdettől fogva kétséges és változó volt kompe
tenciájának köre. A kezdeti türelmi időszakot követően Izrael és az Egyesült Államok 
részéről mind sürgetőbben léptek fel azokkal a követelésekkel, melyek a radikális szer
vezetek felszámolását, a fegyveres milíciák leszerelését és a biztonság megteremtését 
kérték számon Mahmúd Abbászon. Mahmúd Abbásznak, bár a konfrontáció helyett a 
tárgyalásos megoldást választotta, sikerült tűzszünetet elérnie a palesztin fegyveres 
szervezetekkel. Úgy tűnt, sikerrel járt az Egyesült Államok és Izrael politikája Arafat 
félreállítására és végső elszigetelésére, bár ennek ellentmondani látszott, hogy számos 
külföldi politikus továbbra is felkereste Arafa tot ramallai főhadiszállásán. A palesztin 
közvéleményben azonban Mahmúd Abbász népszerűségi mutatója mindössze 3-5% 
között mozgott. Miközben az Egyesült Államok és Izrael nem ismerte el a palesztin 
nép által választásokon megválasztott Jaszer Arafa tot tárgyaló félnek, az igen csekély 
támogatottsággal rendelkező, és Jaszer Arafat álta l kinevezett, tehát legitimációját Ja
szer Arafattól nyerő Mahmúd Abbászt elismerték és elfogadták. Bár Mahmúd Abbász 
minden nemzetközi elismerést és támogatást megkapott programjához, mindez azon
ban nem tudott változtatni azon a tényen, hogy a fegyveres szervezetek feletti hatalma 
korlátozott maradt. Ez elsősorban akkor vált nyilvánvalóvá, amikor a többhetes tűz
szünetet, amit a Hamasz és az Iszlám Dzsihád hirdetett, az izraeli célzott likvidálások 
miatt ezek a szervezetek felmondták.

Az amerikai vezetés viszonyát Mahmúd Abbászhoz kevéssé befolyásolta az a tény, 
hogy Abbász programjában az amerikai célokkal ellentétes, régi palesztin követelé
seket is megfogalmazott, mint pl. hogy Kelet-Jeruzsálem legyen a palesztin állam 
fővárosa, illetve folyamatosan követelte Jaszer Arafat elszigetelésének feloldását is. 
Abbász 2003. július 25-i fehér házi látogatása alkalmával számos olyan kérdést is fel
vetett, mint az 1967 óta tartó megszállás megszüntetését, a menekültkérdés rendezé
sét az ENSZ 194. számú határozata alapján, a palesztin földek elvételét, az újabb iz
raeli telepek és a „fal" építésének leállítását.77

A zsidó telepek kérdése talán az egyetlen olyan eleme az izraeli politikának, amely 
az amerikai külpolitika számára -  visszatérően -  gondot okoz, ugyanakkor bőséges 
példáját szolgáltatja egyrészt a „kettős mércének", másrészt erőteljesen megkérdőjele
zi az amerikai vezetők szavahihetőségét. Annál is inkább, mert erre az esetre nem vo
natkoztatható a „majd ha a palesztinok felhagynak a terrorcselekményekkel..." felté
tel, hiszen a telepek éppenséggel újabb, direkt céltáblákat teremtenek a „terroristák
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nak". Mivei az ENSZ Biztonsági Tanácsának 242. sz. határozata a tartós és igazságos 
rendezés első feltételeként említi az izraeli csapatok visszavonását az 1967-es háború 
előtti határok mögé, az izraeli telepek létrehozása az 1967-es háborúban megszállt te
rületeken a BT-határozattal ellentétes, ezért jogszerűsége megkérdőjelezhető.

Az izraeli telepespolitikát a hetvenes években Ariel Sáron vezette, aki azóta is aktí
van részt vesz ennek a politikának alakításában és megvalósításában.78 Bár a minden
kori izraeli kormány és miniszterelnökként maga Sáron is számos alkalommal ígéretet 
tett a telepek létesítésének befagyasztására, a telepek engedélyezése újra és újra megin
dult. (A telepek létrehozása Izraelben engedélyhez kötött, de engedély nélkül is építet
tek telepeket.) Az 1993-as oslói megállapodás óta a telepesek száma mintegy 70%-kal 
nőtt, a megállapodásban foglaltakkal ellentétes módon. Ma a telepesek létszáma 
mintegy 230000 fő, és folyamatosan növekszik. A Bush elnök nevéhez fűződő „útiterv" 
a telepek teljes befagyasztását írja elő. Ezzel összhangban 2003 nyarán az izraeli hadse
reg lerombolt néhány, Izrael által is illegálisnak minősített telepet, a telepek száma má
ra mégis gyakorlatilag azonos a júniusival: a lebontott telepek helyett újakat építettek. 
Október 27-én pedig az izraeli kormány „állandó telep" státust adott eddig illegálisnak 
minősített telepeknek is, közöttük néhány olyannak is, amelyet a nyár folyamán a had
sereg lerombolt. Október folyamán az izraeli hatóságok két alkalommal is bejelentették, 
hogy újabb otthonok (600 és 330) építésére adtak engedélyt, már meglévő telepeket bő
vítve ezáltal. Bár az Egyesült Államok egyelőre nem tiltakozott, a telepek kérdése Izrae
len belül is nagy vitákat vált ki: egyrészt megakadályozza a konfliktus két állam-megol
dását, hiszen pontosan azt a földet veszi el, amelyen a leendő palesztin állam létrejöhet
ne, másrészt viszont komoly gondokat okoz az Izraelt a palesztin területektől elválasz
tó fal kérdésében is, amennyiben számos telep kívül rekedne a falon.79

2002 júniusában Sáron miniszterelnök beleegyezett egy olyan biztonsági védő- 
rendszer építésébe, amely megakadályozná a palesztin merénylők bejutását Izraelbe. 
A „fal" néven elhíresült építmény Izraelen belül is számos vitát váltott ki, mivel 
egyelőre átláthatatlan, hogy a „falon" kívül rekedők, a mintegy 200000 izraeli telepes 
jövője hogyan alakul majd a továbbiakban. Jóllehet a telepesek az izraeli társadalom tö
redékét teszik csak ki, politikai súlyuk létszámuknál sokkal jelentősebb. A problémát 
úgy vélik megoldani, hogy a „falat" a telepeket megkerülő nyomvonalon építik fel, je
lentős palesztin terülteket véve el.

Az Egyesült Államok számára az elsődleges szempont Izrael biztonsága és védelme 
a terroristákkal szemben, azonban a „fal" ötletét még Washingtonban is kétkedve fo
gadták. Bush elnök csak azt követően hagyott fel a bírálattal, hogy Sáron miniszterel
nök közvetlenül Mahmúd Abbász útja után, július 28-i látogatása alkalmával80 meg
győzte, hogy mindössze ideiglenes építményről van szó, amelyet természetesen nem 
tekintenek a leendő két állam közötti végleges határnak. A „fal" ugyanis amellett, hogy 
az 1967-es zöld vonalat csak nagyjából követi, és palesztin területeket vesz el, teljesen
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körülveszi a három nagy izraeli katonai körzetet is, további jelentős területeket elvéve 
az útitervben előre vetített palesztin állam területéből. Nehéz kérdés ez Bush elnöknek, 
hiszen a palesztin állam víziója óta gyakorlatilag egyetlen feltételt támasztott Izraellel 
szemben, mégpedig azt, hogy a leendő palesztin államnak összefüggő területtel kell 
rendelkeznie. Ugyanakkor saját szavahihetőségét is megkérdőjelezi, ha kétségbe von
ja Sáron ígéreteit. Sáron miniszterelnök biztosította Busht arról, hogy a biztonsági ke
rítés építésénél megpróbálják a minimálisra csökkenteni a palesztin lakosság napi éle
tének zavarását, illetve hogy „az illegális településeket eltávolítják, amint azt egy tör
vénytisztelő országban megkövetelik".

A Mahmúd Abbász-látogatás és a Saron-látogatás dokumentumait összevetve jól 
látható Bush elnök eltérő szóhasználata a „fal" kérdésében: az Abbász-találkozón „fal
ról" beszéltek, míg a Saron-találkozón mindössze „kerítésről" volt csak szó, mely „ab
ban a pillanatban irrelevánssá válik, amikor a palesztin terrorszervezeteket feloszlatják 
és megsemmisítik".

2003. szeptember 6-án, az Arafattal való nézeteltérések és hatalmi összecsapások 
miatt Mahmúd Abbász lemondott. Utódjául, átmeneti időre, Ahmed Koréit (Abú Alá) 
jelölte ki Jaszer Arafat, aki azonban csak átmeneti jelleggel vállalta a megbízatást. Bár 
köztudomású, hogy Ahmed Koréi igen közel áll Jaszer Arafathoz, és sokan úgy vélték, 
hogy személyében Arafat akarata érvényesül, a két politikus között komoly nézetelté
résekre is sor került. Ebben a pillanatban úgy tűnik, patthelyzet van, hiszen sem a 
Bush-kormányzat, sem az izraeli vezetés nem hajlandó tárgyalni Arafattal, ugyanak
kor az általuk kierőszakolt miniszterelnöki pozíciót -  ha Arafattal vitatkozva is -  Ara
fat embere tölti be. Az erőszakhullám ismét feléledt, és ugyan Arafat fegyverszünetet 
ajánlott fel, mind Izrael, mind az Egyesült Államok látványosan semmibe veszi őt.

Az Egyesült Államok tehát a Bush-adminisztráció kezdeti húzódozása ellenére el
kötelezte magát a palesztin-izraeli konfliktusban való közvetítés mellett. Ennek során 
-  a két állam-megoldás és az útiterv mellett -  az Egyesült Államok oly mértékben el
kötelezte magát Izrael mellett,81 amely Washington hitelességét az egész Közel-Keleten 
és a muszlim világban komolyan megkérdőjelezi.

Irán

Irán, bár az 1979-es iszlám forradalom kezdetétől fő ellenségének tekintette az Egye
sült Államokat, az Washington számára a túszválsággal82 vált véglegesen a „legerő
sebb bástyából" az első számú ellenséggé a térségben. A két ország között azóta sincse
nek diplomáciai kapcsolatok, az amerikai bankokban azóta is befagyasztva áll az iráni 
számlák egy része.83 A viszonyt a továbbiakban más túszejtési akciók is terhelték: a 
nyolcvanas években a Közel-Kelet más részein Iránnal kapcsolatban álló terroristák
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amerikai (és európai) állampolgárokat ejtettek túszul. Az Egyesült Államok a Khomei
ni ajatollah által meghirdetett „forradalmi ideológia exportját" saját térségbeli érdekei 
és szövetségesei fenyegetéseként értelmezte. Irán és az Egyesült Államok között a for
radalom óta eltelt mintegy negyedszázadban mindössze egyszer, 1986 novemberében 
volt kimutatható kapcsolat az úgynevezett Irán-kontra ügyben, amikor az Egyesült 
Államok titokban fegyvereket szállított Iránnak. Mint később Reagan elnök elismerte, 
a fegyverekért cserébe az amerikai túszok kiszabadítását akarták elérni.84

A forradalom óta eltelt időszakban az Egyesült Államok egyrészt megpróbálta Iránt 
elszigetelni (az 1990-91-es kuvaiti válságot, majd háborút követően Irakkal együtt),85 
másrészt az iráni belső folyamatok kisebb-nagyobb támogatásával a rendszer felbom
lását belülről elérni. Valójában egyik célt sem sikerült megvalósítania. A „kettős feltar
tóztatás" politikája már a 90-es évek közepére nyilvánvalóan csődöt mondott, miköz
ben Irán elszigetelésének kérdésében az Egyesült Államok gyakorlatilag kezdettől fog
va magára maradt, annak ellenére, hogy mind szövetségesei (az Európai Unió és tag
államai), mind Oroszország egyetértettek az iráni vezetéssel szemben megfogalmazott 
aggodalmakkal. Módszertanilag azonban egészen másképp gondolták a problémákat 
megoldani: míg az Egyesült Államok a teljes elszigetelés mellett érvelt, az európaiak a 
„konstruktív párbeszédet" szorgalmazták.

A Perzsa (Arab)-öböl kiemelkedő jelentősége a Bush-adminisztráció számára előre
vetítette az iráni kérdés előbb-utóbb napirendre való kerülését. A 2002. január 29-i, az 
unió helyzetéről tartott beszédében86 Bush elnök Iránt is megnevezte a „gonosz tenge
lyének" részeként mint olyan államot, amely tömegpusztító fegyverek megszerzésére 
törekszik, megsérti az emberi jogokat, és támogatja a terrorizmust (állami szinten és 
terrorszervezetek támogatása révén is). A 2003. évi unió helyzetéről mondott beszédé
ben Bush elnök ugyanezeket a vádakat sorolta fel.87 Bár ezek a problémák Iránnal kap
csolatban a forradalom győzelme óta fennálltak, kivéve a tömegpusztító fegyverek 
kérdését,88 a terrorizmus elleni háború keretében mindezek a problémák új jelentőség
re tettek szert. Ugyanakkor az adminisztráción belül Irán kérdésében sem teljes az 
egyetértés: miközben a „realisták" összehangolt diplomáciai nyomásgyakorlást sür
getnek, a „neokonok" a rendszerváltást preferálják, lehetőleg békés eszközökkel, de 
nem zárják ki az erőszak használatának lehetőségét sem.

2001. szeptember 11-i terrortámadásokat követően a Bush-adminisztrációt meglepetés
ként érte a hír, hogy Irán maga is jelezte együttműködési készségét a terrorizmus elleni 
nemzetközi összefogásban, azzal a feltétellel, hogy azt az ENSZ keretei között folytatják 
majd. Miközben Irán szerepel az Egyesült Államok által a terrorizmus támogatásával vá
dolt országok között, maga is terrorista szervezetek és terrorcselekmények céltáblája.89

Az Afganisztán és a tálib rendszer elleni háború közeledtével Irán szerepe átmeneti
leg felértékelődött az Egyesült Államok és a nemzetközi közösség számára: Jack Straw90 
brit külügyminiszter teheráni látogatása során azt próbálta biztosítani, hogy Irán nem
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avatkozik a háborúba. Az afganisztáni háborúban Irán ugyan nem vett részt, és légterét 
sem engedte használni, de váratlan gesztusként felajánlotta, hogy amennyiben ameri
kai katonák bajba kerülnének Afganisztánban, segít kimenteni őket. Miközben Iránnak 
kifejezetten érdekében állt a tálib rendszer megdöntése -  ennek érdekében támogatta az 
Északi Szövetséget, így, ha közvetve is, de az Egyesült Államok „szövetségeseként" vett 
részt a háborúban91 érdekeivel ellentétes volt külföldi csapatok jelenléte a szomszé
dos országban. Joggal tarthatott attól is, hogy ismét afgán menekülthullám árasztja el 
Iránt, ahol a megelőző években mintegy másfél-két millió afgán keresett menedéket.

2002 elején és nyarán, az átmeneti afgán kormány felállítását követően az Egyesült Ál
lamok azzal vádolta Iránt, hogy egyrészt fegyvereket szállít Afganisztánba,92 és az afgán 
kormány megdöntésére törekszik, másrészt beavatkozik az iráni-afgán határ körzeté
ben, elsősorban Herat és környéke életébe. A vádakat mind Iránban, mind Afganisztán
ban cáfolták. Iráni vélemény szerint mindössze gazdasági együttműködésről volt szó. 
Tény, hogy az iráni aktivitás Heratban és környékén jelentős mértékben megnőtt. Irán 44 
infrastrukturális beruházásban vesz részt,93 iráni segítséggel épültek fel kormányhivata
lok és kórházak. Az iráni kormány mintegy 15 millió dollár értékben épített ki áramszol
gáltató hálózatot és utcai világítást, illetve kedvezményes áron (Irán számára vesztesé
gesen) szállít áramot a tartományba. Irán megépítette az összekötő utat a határátkelőtől 
Heratig, illetve az iráni oldalon már kiépítették a vasútvonalat is, és csak az afgán kor
mány engedélyére várnak annak Afganisztánon belüli folytatására.94

A háború alatt és azt követően egyfajta csendes együttműködés alakult ki Irán és az 
Egyesült Államok között is, elsősorban olyan mindennapi ügyekben, mint a segély- 
szállítmányok elosztása vagy a kábítószer-kereskedelem elleni küzdelem, mely mind
két félnek fontos érdeke.95

Az iraki háború kapcsán -  nagyjából hasonló forgatókönyv mentén -  ismételten 
felértékelődött Irán szerepe, és ismét napirendre került egy esetleges iráni beavatkozás 
lehetősége. Az iráni vezetés azonban határozottan leszögezte, hogy bár a háborút mint 
olyat ellenzik, és aggodalommal tölti el őket, hogy közvetlen szomszédságukban hábo
rú zajlik, ez nem az ő háborújuk, és semmi okuk sincs arra, hogy Irakot megsegítsék.96

Irán tehát a terrorizmus ellen vívott eddigi mindkét hagyományos háborúban 
visszafogott magatartást tanúsított, annak ellenére, hogy biztonságpolitikai környeze
te közben jelentősen megromlott: míg korábban a nagy ellenség Egyesült Államok 
„mindössze" Irán déli, délnyugati határain állomásoztatott katonákat, az afganisztáni, 
majd iraki jelentős katonai jelenléttel, illetve a Közép-Ázsiában „megszerzett" katonai 
bázisokkal az amerikai katonai gyűrű Irán körül gyakorlatilag bezárult.97

Az afganisztáni és iraki háború pragmatikus kérdései azonban -  egyelőre -  eltörpül
nek a „gonosz tengelyével" szemben felhozott legsúlyosabb vádak mellett: a terroriz
mus támogatása, a tömegpusztító, elsősorban nukleáris fegyverek kérdése, illetve az 
emberi jogok megsértése változatlanul az Egyesült Államok Irán-politikájának alapjai.
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Az Iráni Iszlám Köztársaság és a terrorizmus kapcsolata az lemúlt évtizedekben jelen
tős változásokon ment keresztül:98 míg a nyolcvanas-kilencvenes években több politikai 
gyilkosságot követtek el az iráni kormányhoz visszavezethető módon, ma az Egyesült 
Államok elsősorban Izrael-ellenes politikája és az Izrael ellen harcoló palesztin és libano
ni síita szervezetek támogatása miatt támadja Iránt. A teheráni vezetés tagadja Izrael ál
lam létjogosultságát, ezért a palesztin-izraeli békefolyamatot is ellenezte. Az 1997-ben 
megválasztott Mohammad Khátárni elnök, illetve külügyminisztere, Karnál Kharrázi hi
vatalba lépésükkor bejelentették, hogy ugyan a folyamatot a továbbiakban is helytelení
tik, nem fognak beleavatkozni (megakadályozni azt). A palesztin kérdés és „terroriz
mus" megítélésében Irán azonos álláspontot foglal el a muszlim államokkal: míg az 
Egyesült Államok ezeket a szervezeteket terroristának tartja, iráni megítélés szerint igaz
ságos harcot folytatnak szabadságukért. Irán meglátása szerint Izrael terrorista állam, 
amely terrorcselekményeket követ el.99 Ennek ellenére az iráni vezetők tagadják, hogy 
konkrét, kézzelfogható támogatást nyújtanának a palesztin szervezeteknek.

Az Egyesült Államok és Irán között további, a terrorizmushoz kapcsolódó vitás kér
dés, hogy Irán nem hajlandó kiadni az Egyesült Államoknak a területén elfogott al-Kái- 
da-tagokat. Az amerikai kéréssel szemben megfogalmazott elutasítás azzal érvel, hogy 
ezek a terroristák Irán területén is követtek el bűncselekményeket, amelyekért iráni bí
róság előtt kell felelniük.

Az iráni nukleáris program újraindítása óta folyamatosan gondot okoz az amerikai 
vezetésnek, amely megkérdőjelezi, hogy egy olajban gazdag országnak miért van szük
sége nukleáris energiára. Irán az atomsorompó-szerződésre hivatkozik, melynek részes 
állama,100 mondván, hogy a 4. cikk értelmében ehhez joga van, és az Egyesült Államo
kat vádolja többek között ugyanennek a cikknek a megsértésével. (A 4. cikk a szerződé
ses kötelezettségek betartása esetén szabad hozzáférést biztosít a részes államoknak a 
nukleáris energia békés célú felhasználásával kapcsolatos információkhoz, technoló
giákhoz, berendezésekhez stb. Az Egyesült Államok a hozzáférést „politikai megbízha
tatlanságra" hivatkozva számos ország esetében akadályozta és akadályozza.)

Az Egyesült Államok -  az iráni nukleáris program, az iráni „nukleáris" diplomácia, 
hírszerzési adatok és közvetett bizonyítékok alapján -  azzal vádolja Iránt, hogy titokban 
nukleáris fegyverek megszerzésére törekszik, megszegve ezzel az atomsorompó-szerző- 
désben vállalt kötelezettségeit. Az amerikai becslések azonban igen eltérőek a tekintet
ben, hogy Irán vajon mikorra lesz képes első nukleáris robbanószerkezetét előállítani: 
egyesek szerint 2-3 éven belül, mások szerint az évtized végére, hacsak ebben meg nem 
akadályozzák. Az iráni vezetés azonban határozottan tagadja, hogy nukleáris fegyverek 
kifejlesztésén dolgozna, és az iráni nukleáris program civü jellegét hangsúlyozza.

Az iráni nukleáris program az 1970-es évek közepén kezdődött. Valószínűleg nagy 
szerepet játszott megindításában az 1974-es indiai atomrobbantás, de a döntésben köz
rejátszottak a sah regionális hatalmi és modernizációs törekvései is. A sah deklarált cél-
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ja az volt, hogy az ezredfordulóra húsz atomerőművet építtet Iránban, mintegy 30 mil
liárd dolláros költséggel. Ennek a programnak keretében iráni diákok ezrei tanultak 
atomfizikát az Egyesült Államokban és Nagy-Britanniában. Az ambiciózus program
nak azonban a feltételezések szerint volt egy titkos, katonai része is, annak ellenére, 
hogy Irán csatlakozott az atomsorompó-szerződéshez.

Az 1979-es forradalom győzelme után Khomeini ajatollah leállíttatta a nukleáris 
programot, amit csak 1985-ben indítottak újra. Az iráni nukleáris program egészen a 
közelmúltig a Perzsa-öböl partján épülő busehri erőműben101 öltött testet, melyet az 
iraki-iráni háborúban bombatalálat ért. Az építkezést csak jóval a háború után tudták 
-  orosz cégek -  folytatni, mára azonban az erőmű 1. blokkjának építése befejezéséhez 
közeledik. A program hivatalosan szigorúan polgári jellegű, és a Nemzetközi Atom
energia-ügynökség ellenőrzése alatt áll. Célja, hogy Irán energiaszükségletének egy ré
szét nukleáris erőművek szolgáltassák. Az Egyesült Államok vádjának, a politikai gya
nakvás mellett az is oka, hogy iráni vezetők több ízben is tettek olyan nyilatkozatokat, 
hogy mivel Irán ellenségeinek, az Egyesült Államoknak és Izraelnek vannak nukleáris 
fegyverei, Iránnak is rendelkeznie kell ilyen képességgel.102

A nukleáris vita új szakasza kezdődött 2002 augusztusában, amikor egy iráni ellen
zéki csoport, az Iráni Ellenállás Nemzeti Tanácsa nyilvánosságra hozta, hogy Natanz- 
ban urándúsítóművet, Arakban pedig nehézvízgyárat építenek. Ezt követően, szep
temberben Irán értesítette a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséget, hogy új létesítmé
nyeket épít annak a programnak részeként, melynek célja a teljes nukleáris fűtőanyag
kor kiépítése.103 Bár 1992-től a NAU tagállamai kötelezettséget vállaltak a korai terve
zési információ szolgáltatására,104 Irán ilyen vállalást nem tett. így Iránra nézve az 
ügynökséggel kötött teljes körű biztosítéki egyezmény hatályos, ami nem kötelezi ar
ra, hogy az ügynökségnek való bejelentés előtt engedélyezze Arak és Natanz ellenőr
zését. 2003 februárjában -  igaz, hogy az eredetileg tervezett időpontnál két hónappal 
később -  Mohammad al-Baradei, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség főigazgatója 
meglátogatta Natanzot, amely addigra gyakorlatilag üzembe helyezésre készen állt.

Az Egyesült Államok, mivel az eljárás, ha vitatható volt is, önmagában nem sértett 
szerződéses kötelezettséget, inkább ezeknek a létesítményeknek a létjogosultságát kér
dőjelezte meg. Az amerikai érvelés szerint mivel Iránnak az Esfahan Nuclear Techno
logy Centerben található kis kutatóreaktoron kívül, amely a Nemzetközi Atomenergia
ügynökség ellenőrzése alatt áll, nincs nehézvizes reaktora, kérdéses, hogy mire kell 
majd a nehézvíz.105

A natanzi urándúsító gázcentrifugasort pedig azért kérdőjelezik meg, mert ugyan 
az Oroszország által építés alatt álló, befejezéshez közeledő busehri könnyűvizes erő
mű fűtőanyaga dúsított urán, ennek a szállítására -  az erőmű teljes élettartamára -  
Oroszország ígéretet tett. így elvileg nincs szükség arra sem, hogy Irán maga dúsítson 
uránt erőművi használatra.106 Irán azonban a teljes fűtőanyagkor megteremtésére tö
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rekszik, főleg azért, hogy nukleáris ipara ne legyen kiszolgáltatva külső erők politikai 
nyomásgyakorlásának.107

Ezeknek az információknak alapján az Egyesült Államok arra a következtetésre ju
tott, hogy Irán az atommaghasadáson alapuló nukleáris fegyvergyártás mindkét mód
jával, az urán alapú és a plutónium alapú megoldással is kísérletezik.

A 2003. március-június közötti időszakban Natanzban vett környezeti minták, me
lyekből kétféle fegyverminőségű urán nyomait mutatták ki, az Egyesült Államok gya
núját látszottak igazolni. Az iráni magyarázat szerint mivel a berendezések egy részét 
a feketepiacon, ismeretlen forrásból szerezték be, a szennyeződés még korábbról szár
mazik, és a berendezésekkel együtt került Iránba.

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség kormányzótanácsa 2003. szeptember 8-i 
ülésén felszólította Iránt, hogy október 31-ig írja alá az atomsorompó-szerződés kiegé
szítő jegyzőkönyvét, amely 2003. október végén mindössze 36 állam számára hatá
lyos.108 Maga az Egyesült Államok sem ratifikálta még. A jegyzőkönyv többek között 
lehetővé teszi a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség ellenőrei számára bármely, akár 
nem nukleáris tevékenységet folytató létesítmény ellenőrzését, előzetes bejelentési kö
telezettség nélkül. Emellett számos olyan intézkedést tartalmaz, mely az ellenőrök szá
mára megkönnyíti a hozzáférést és ellenőrzést.109

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség ultimátuma az iráni vezetésen belül igen 
különböző, mondhatni végletes véleményeket eredményezett. Miközben Khátami el
nök és Kharrázi külügyminiszter biztosították a nemzetközi közösséget Irán együtt
működési szándékáról, a politikai választóvonal ebben az esetben a „keményvonala
sokon" belül jelent meg: Hásemi Rafszandzsáni volt elnök, jelenleg a Legfőbb Vezető 
tanácsadó testületének feje, négy feltételt fogalmazott meg,110 de ezekkel együtt elfo
gadhatónak találta a kiegészítő jegyzőkönyv aláírását. Ezzel szemben az Őrök Tanácsá
nak vezetője, Dzsannati ajatollah, még az atomsorompó-szerződés felmondásának a le
hetőségét is felvetette.111 Október 23-án -  a brit, a francia és a német külügyminiszter 
teheráni látogatását és tárgyalásait követően -  Irán átadta nukleáris programjának 
jegyzőkönyvét a Nemzetközi Atomenergia-ügynökségnek.

Bár ezzel a nukleáris vita megoldódni látszik, amerikai részről ennek ellenére két
ségbe vonják Irán őszinteségét, és kétséges, hogy a jegyzőkönyv ellenére biztosítják-e 
Irán számára a szabad hozzáférést a nukleáris energia békés célú felhasználásával kap
csolatos információkhoz.112 Az Európai Unió azonban az iráni eset kapcsán bizonyí
tottnak látja, hogy a „konstruktív párbeszéd" szellemében sokkal eredményesebben le
het az ilyen fenyegetésekkel szemben fellépni: tagadhatatlanul ennek a megközelítés
nek a sikere, hogy az iráni vezetés bejelentette, aláírják az atomsorompó-szerződés 
kiegészítő jegyzőkönyvét.

Az amerikai aggodalmakat az utóbbi években sikeresen végrehajtott iráni rakétakí
sérletek is súlyosbítják. 2000-től több alkalommal -  sikerrel -  tesztelték az 1300 km ha
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tótávolságú Seháb-3 rakétát, illetve folyamatban van a Seháb-4 és a Seháb-5 kifejlesz
tése, melyekről mindössze annyit tudni, hogy nagyobb hatótávolságúak lesznek, és az 
elképzelések szerint műholdat fognak Föld körüli pályára állítani. Ez újabb jele -  a ka
tonai fejlesztések mellett -  annak, hogy Irán egy műszakilag és tudományosan is mo
dern állam kíván lenni, ezzel is erősítve presztízsét és regionális hatalmi szerepét. 
Az Egyesült Államok magatartása az iráni műszaki modernizáció egyes területeivel 
kapcsolatban viszont azt a képzetet kelti az iráni vezetésben és a fejlődő világban, 
mintha vitatnák Irán jogát a modernizációhoz.

A kiegészítő jegyzőkönyv aláírását követően az Egyesült Államok jelezte, hogy „ké
szek. .. korlátozott tárgyalásokat kezdeni Iránnal olyan, közös érdekű témákban", mint 
a kábítószer-kereskedelem megakadályozása vagy Irak kérdése, ennek azonban felté
tele, hogy Irán megossza az Egyesült Államokkal az al-Káidára vonatkozó informá
cióit. Richard Armitage külügyminiszter-helyettes nyilatkozatában a szenátus külügyi 
bizottsága előtt kiemelte, hogy az esetleges korlátozott tárgyalások nem jelentik a dip
lomáciai kapcsolatok újrafelvételét. Iráni részről hangsúlyozták, hogy az Egyesült Ál
lamoknak fel kell hagynia azzal, hogy Iránt hamis vádakkal illeti, ugyanakkor Irán 
nem tud az al-Káidáról (sem) információt nyújtani az Egyesült Államoknak, mivel 
nincs közöttük és biztonsági szervezeteik között semmiféle együttműködés.113

A jelenlegi iraki helyzetben különösen fontos lenne az Egyesült Államok számára a 
már említett „csendes" együttműködés. Az öbölháború óta Washington az iraki hely
zet fő veszélyforrásának tartja az iraki síita közösség közeledését, esetleg csatlakozását 
Iránhoz. Jóllehet a két közösséget -  a közös valláson túl -  számos történelmi, hagyo
mányos és személyes114 szál köti össze, az iraki síiták -  akik között az iraki politikai 
átalakulást illetően legalább három elképzelés van napirenden -  sokban különböznek 
iráni hittársaiktól.115 Ezért az iráni vezetés befolyása az iraki síita közösség egészére va
lószínűleg korlátozott.

Miközben az Egyesült Államok az iraki megszállás óta több alkalommal figyelmez
tette Iránt, hogy ne avatkozzon az iraki belügyekbe, üdvözölte Irán felajánlását a mad
ridi donorkonferencián, csakúgy, mint azt az iráni bejelentést, hogy néhány, iraki terü
leten lévő határmegfigyelő állomást visszavonnak iráni területre.116

A „neokonok" különösen az emberi jogok megsértésének motívumától várják az irá
ni rendszer belülről való összeomlását. Úgy vélik, az 1999-es és 2003-as diáktüntetések 
biztos jelei a rendszer ingadozásának. Miközben tagadhatatlanul nő az iráni vezetéssel 
való elégedetlenség, az egyre inkább a Nyugat által reformerként tisztelt Khátami el
nökre is irányul: egyre többen úgy vélik, hogy az elnök kis reformjai a nagy változáso
kat akadályozzák. Á rendszer kereteit azonban -  egyelőre -  senki sem kérdőjelezi meg.

Az emberi jogok kérdésével kapcsolatban elsősorban a személyes szabadságjogok, a 
szólás- és sajtószabadság korlátozását kérik számon Iránon. A belső helyzet azonban 
ennél sokkal bonyolultabb képet mutat: miközben egyes újságok betiltása igen gyako
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ri, a betiltott újságok egy része az interneten „betiltva" felirat alatt tovább olvasható. 
Az utcán mintegy kétezer különböző sajtótermék kapható, az internet kávézók virá
goznak. A könyvesbolti választékot is a végletesség jellemzi: a vallási művektől és Kha
menei ajatollah reszá la tjá tó l a sah könyvéig, a betiltott dervisrendek szellemi vezetői
nek műveitől a halálra ítélt Agadzsári professzor117 beszédeiig minden kapható.

Az iráni helyzet ellentmondásosságát jól mutatja, hogy az emberjogi tevékenysé
géért béke Nobel-díjjal jutalmazott Sirin Ebádit az iráni vezetők egy része is -  noha 
szigorúan magánvéleményként -  lelkesen ünnepelte.

A Bush-adminisztráció azonban nagyon megosztott az Iránnal szembeni politika kér
désében: míg a „realisták az Iránra gyakorolt összehangolt diplomáciai nyomásgyakor
lás mellett érvelnek, és párbeszédet kezdeményeznének Iránnal,118 a „neokonok" úgy 
vélik, az iráni rendszer „javíthatatlan", ezért elkerülhetetlen a rendszerváltás,119 lehető
leg békés eszközökkel, de ha nem megy másként, akár erőszakkal is. (Megjegyzendő, 
hogy egy 2002. decemberi iráni közvélemény-kutatás szerint az iráni lakosság mintegy 
75%-a venné szívesen, ha Irán rendezné kapcsolatait az Egyesült Államokkal.)120

Szakértők egy része úgy véli, hogy amennyiben 2004-ben George W. Busht újabb négy 
évre megválasztják, a „neokonok" minden bizonnyal a napirendre tűzik Iránt, de még a 
„neokonok" többsége is úgy véli, hogy a katonai beavatkozás Iránban „túl kockázatos" 
lenne. „Úgy látják, hogy Irán olyan ország, mely a szakadék szélén áll, és csak egy kis lö
késre van szükség ahhoz, hogy a rendszerváltás magától, belülről megtörténjen," ezért 
többnyire titkos destabilizációs tevékenységben gondolkodnak, illetve az iráni belső fo
lyamatok megerősödésében reménykednek. A fenti közvélemény-kutatási adatok ellené
re, az ilyen és ehhez hasonló washingtoni nyilatkozatok komoly ellenérzést váltanak ki, és 
nem csak elsősorban a vezetésen belül, ahol úgy vélik, ezek az Egyesült Államok Irán irán
ti „vak gyűlöletét" sugározzák. Miközben az amerikai sajtó a mai napig szívesen emlege
ti, hogy az iráni retorikában az Egyesült Államokat „a nagy Sátánnak" nevezik, az elmúlt 
években az ehhez hasonló megszólalások, falragaszok szinte teljesen eltűntek Iránból.

Összegzés

Az Egyesült Államok, úgy tűnik, egyelőre nem tudja megnyerni a háborút a terroriz
mus ellen. A 2001. szeptember 11-i merényleteket követő óriási támogatás 2003 őszére 
teljesen szétforgácsolódott. A gyakorlatilag egyoldalúan, nemzetközi jogi szempontból 
vitatható módon végrehajtott iraki háború, illetve a „neokonok" terve, hogy az egész 
Közel-Keletet átalakítják, a világon csaknem mindenütt Amerika-ellenes érzelmeket 
váltott ki, és komoly feszültséget okozott az Egyesült Államok és legszorosabb szövet
ségesei között is, miközben egyre nyilvánvalóbb módon bizonytalanná teszi Bush el
nök újraválasztását 2004-ben.

78 Külügyi Szemle



A Bush-kormányzat Közel-Kelet-politikája

A z ,  hogy a külpolitikai célok teljes vertikumát alárendelték a terrorizmus elleni há
ború céljainak, visszaütött: a terrorizmus elleni háború kontextusában kezelt 
palesztin-izraeli konfliktust a Bush-kormányzat sem tudta megoldani. Izrael egyolda
lú és egyre elkötelezettebb támogatása, az izraeli fél vállalásainak be nem tartatása, az 
ENSZ Biztonsági Tanácsában az Izraelt bíráló határozatok megvétózása, illetve 
palesztin oldalon a legitim vezető személyének megkerülése, megkérdőjelezik nem
csak az amerikai elképzelések hatékonyságát, hanem azok hitelességét is. Bush elnök 
„víziója" a két állam-megoldásról és az „útiterv" elfedik azt a tényt, hogy ebben a pil
lanatban semmiféle békefolyamat nem létezik.

Egyelőre nem látszik igazolódni az a „neokon" feltételezés sem, hogy az iráni rend
szer belülről és magától összeomlana. Miközben vitathatatlan eredmény, hogy Irán aláír
ja az atomsorompó-szerződés kiegészítő jegyzőkönyvét, a diplomáciai babérokat az eu
rópai államok arathatták le, ezzel bizonyítva a „konstruktív párbeszéd" jogosultságát.

A „neokonok" iraki háborúja egyelőre nem váltotta be az ahhoz fűzött reményeket, 
sőt alapjaiban torpedózta meg a terrorizmus elleni széles körű nemzetközi összefo
gást, azzal, hogy a jelenlegi adminisztráció nem tud és nem is akar együttműködni 
a mérvadó nemzetközi szervezetekkel. Mivel azonban a Bush-kormányzat a háború 
igazolásaként felhozott legfontosabb kérdésekben (a tömegpusztító fegyverek 
megléte, a terrorizmus támogatása, a demokratikus átalakulás akadályozása) -  szava
hihetőségének teljes csődje mellett -  defenzívába szorult, mégis kénytelen igénybe 
venni a nemzetközi szervezetek támogatását.

2003 októberében a „neokon" vezetésben is megjelent a felismerés, hogy „a terroriz
must nem csak katonai győzelmekkel" kell és lehet legyőzni.121 Az Egyesült Államok 
Közel-Kelet-politikája azt bizonyítja, hogy az Egyesült Államok egyelőre „mindössze" 
egy katonai szuperhatalom, mely bármely háborút meg tud nyerni, de a győzelmet 
nem tudja realizálni. Nincs sem gyakorlata, sem türelme a béketeremtéshez és -fenn
tartáshoz.

Jegyzetek
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http://www.yvliitehouse.gov/news/releases/2003/01/iraq/20030128-19.html.
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tilalmi övezet betartását. A déli övezetet 1996-ban kiterjesztették a 33. foktól délre eső területekre.

25 http://csmweb2.emcweb.com/durable/2000/03/01 /p2s2.htm.
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39 http://www.washingtonpost.com/ac2/wp-dyn?pagename=article&node=&contentIdA6032-200- 

20ctl 0&notFound=true
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51 http://in.news.yahoo.com/030905/43/27kyp.html.
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65 „A miniszterelnök megjegyzései elfogadhatatlanok... Izraelnek nincs erősebb barátja és szövetsé
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Bushsal" mondta Ariel Sáron izraeli miniszterelnök 2002. október 16-án. 
http://www.whitehouse.gOv/news/releases/2002/10/print/20021016-13.html.

82 1979. november 4-én iráni diákok egy csoportja elfoglalta a teheráni amerikai követséget, és túszul 
ejtette az ott dolgozókat. A túszválság 444 napig tartott. 1980. április 24-én Carter elnök parancsá
ra megpróbálták a túszokat kiszabadítani, azonban az akció nem járt sikerrel. A túszokat a követ
kező elnök, Ronald Reagan beiktatási beszéde alatt engedték szabadon. 
http://jimmycarterlibrary.org/documents/hostages.phtml.

83 A forradalom után az Egyesült Államokban befagyasztott iráni számlák egy részét, cserében Irán 
Afganisztán kérdésében tanúsított „jó magatartásáért", feloldották.

84 Az Irán-kontra ügyben a fegyverekért befolyt összeg egy része a nicaraguai „kontra" lázadóknak 
lett átutalva, akkor, amikor a kongresszus mindenféle segély nyújtását a „kontráknak" megtiltotta. 
http://jimmycarterlibrary.org/documents/hostages.phtml.

85 A „kettős feltartóztatás" politikája.
86 http: / / www.whitehouse.gov/new s/releases/2002/01 /iraq/20020129-11 .html.
87 http://www.whitehouse.gov/news/releases/2003/01/iraq/20030128-19.html.
88 Az iráni nukleáris programot Khomeini ajatollah leállíttatta, és csak a nyolcvanas évek közepén in

dították újra.
89 Az Irakban a központi bagdadi vezetés által engedélyezett módon működő Modzsáhedín-e Khalk 

nevű szervezet, számos más fegyveres akció mellett, 2001 nyarán rakétákat lőtt ki Teheránra. Ezt a 
szervezetet az Egyesült Államok (és az Európai Unió) a terrorszervezetek között tartja számon.

90 A felértékelődött iráni pozíciót mutatja, hogy két év alatt (2003 októberéig) Jack Straw összesen há
romszor járt Teheránban.

91 Iránnak nagyon rossz, időnként a háború széléig sodródó viszonya volt az ultraortodox szunnita 
berendezkedésű Afganisztánnal, melyet egy súlyos diplomáciai incidens még jobban kiélezett: 
Mazar-e Sarífban iráni diplomatákat gyilkoltak meg, akiknek arcképével a mai napig igen gyakran 
találkozni iráni plakátokon. Az afganisztáni hazara kisebbséget síita vallásuk miatt, a tádzsikokat 
etnikai összetartozásuk jogán támogatta Irán.

92 http;//news.bbc.co.uk/l/hi/w orld/south_asia/1784446.stm.
93 http://www.payvand.com/news/03/oct/1165.html.
94 http://charleston.net/stories/061803/ter_18afghan.shtml.
95 'Unfamiliar cooperation in Afghanistan': 

http://www.wasliingtonpost.com/wp-dyn/articles/A58212-2001Decl8.html.
96 „Az iraki-iráni nyolcéves háború emléke, melynek egymillió ember esett áldozatul és melynek 

számtalan sérültjével lépten-nyomon találkozni lehet, még nagyon elevenen él." Karnál Kharrázi, 
iráni külügyminiszter megnyitó beszédében, „13th International Conference on the Persian Gulf: 
Tire Persian Gulf in the light of Global Changes and Regional Developments", Institute for Politi
cal and International Studies, Teherán, 2003. március 4-5.

97 Uo.
98 Az Iráni Iszlám Köztársaság és a terrorizmus kapcsolatának korszakolását lásd Ablaka Gergely: 

Irán és a terrorizmus című tanulmányában (megjelenés alatt).
99 Lásd a 2000 nyarán Durbanben tartott rasszizmus elleni konferencián történtek, illetve az Iszlám 

Konferencia Szervezetének 2001. október 10-én, Dohában tartott külügyminiszteri értekezletének zá
ródokumentumát. Para 7, Final Communiqué of the 9th Extraordinary Session of the Islamoc Confe
rence of Foreign Ministers, http://www.oic-oci.org/english/fm/All%20Download/frmex9.htm.

100 Irán 1968. július 1-jén írta alá az atomsorompó-szerződést, majd 1970. február 2-án letétbe helyez
te a ratifikációs dokumentumokat.

101 A busehri erőmű építésével kapcsolatos részleteket lásd többek között Nagyné Rózsa Erzsébet: 
A nukleáris fegyverek elterjedése: tanulságok és kilátások. Bp., 1997, 50-51. o.

102 Például Mahardzseráni ajatollah, elnökhelyettes, Keesing's, 1991. október, 38549. o.
103 Azaz hogy az uránt az uránérc kitermelésétől a fűtőelemmé való feldolgozásig, illetve a fűtőelemek 

újrafeldolgozásáig képes legyen feldolgozni. (Iránnak Jazd környékén uránbányái vannak.)
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N. Rózsa Erzsébet

1(M Ennek értelmében az ügynökségnek be kell nyújtani a teljes tervezési információt legkésőbb 180 
nappal az építkezés megkezdése előtt.

105 A nehézvizes reaktorok proliferációs szempontból a könnyűvízes típusnál sokkal veszélyesebbek, 
mivel technikailag sokkal alkalmasabbak a természetben nem található, de fegyvergyártásra igen 
alkalmas plutónium előállítására.

106 Mivel az U-235 izotóp a természetben mindössze 0,7%-ban fordul elő, erőművi használatra is dú
sítani kell, általában 3-40%-ra. Fegyverminőségű az az urán, melyben az U-235 aránya 93%-nál ma
gasabb.

107 Egy magas rangú iráni diplomata szerint erre azért van szükség, mert „Iránt a külső szállítók 
(az elmúlt évtizedek alatt) mindig cserbenhagyták." 
http://news.bbc.co.Uk/2/hi/middle_east/3223949.stm.

108 Akiegészítő jegyzőkönyvet minden, az atomsorompó-szerződésben részes államnak meg kell köt
ni és alá kell írnia, azaz mintegy 190 államnak. 2003 októberében 81 állam kiegészítő jegyzőköny
vét hagyta jóvá a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség. Ebből 76 állam kiegészítő jegyzőkönyve 
van már aláírva, és 36 ország számára van már hatályban. Nem lépett még hatályba az Egyesült 
Államokban, az Európai Unióban és Oroszországban.

109 http://www.iaea.or.at/worldatom/Documents/Infcircs/1997/infcirc540.pdf.
110 Eddig még egyetlen állam sem fogalmazott meg feltételeket, ugyanakkor Rafszandzsáni szerint 

ezek olyan feltételek, melyeket „maga az Egyesiüt Államok is szabna, ha saját magáról lenne szó. 
„Nemzetbiztonságunk nem kerül veszélybe, nem befolyásolja (iszlám) értékeinket és szent he
lyeinket, a nukleáris programmal nem kapcsolatos (katonai) titkokat nem árulják el és hogy a töb
biek teljesítik kötelességüket", azaz segítik Iránt polgári nukleáris programjában. Al-Dzsazíra tele
vízió, 2003. október 3.

111 'Cleric calls on Iran to refuse nuclear probe', Financial Times, 2003. szeptember 20-21.
112 Vö.: Colin Powell megjegyzései, hogy önmagában a jegyzőkönyv iráni aláírása még nem elegendő 

stb. Al-Dzsazíra televízió, 2003. szeptember 29.
113 Az iráni kormány szóvivője, Abdullah Ramazánzáde, 

http://news.bbc.co.Uk/2/hi/middle_east/3223949.stm.
114 A két közösség hagyományosan befogadja a másik országból politikai okok miatt távozásra kény

szerülő személyeket. Khomeini ajatollah száműzetése jelentős részét az. iraki Nadzsafban töltötte. 
A jelenlegi iráni vezetést bíráló unokája is ide vonult vissza. Mohammad Bákir al-Hakím, a 2003 
nyarán merényletben meggyilkolt iraki ajatollah száműzetése éveit Iránban töltötte, onnan szer
vezte ellenálló mozgalmát.

115 Pl. történetileg Irak síita része az Oszmán-Török Birodalomhoz tartozott, miközben Irán -1501 óta 
síita államvallással -  független állam volt. De fontos megkülönböztető elem az etnikai és nyelvi 
másság is.

116 Richard Armitage, a szenátus külügyi bizottsága előtt, 2003. október 28-án, 
http://news.bbc.co.Uk/2/hi/middle_east/3222649.stm.

117 Hásenr Aghadzsári történelemprofesszort, háborús veteránt (harcolt az iraki-iráni háborúban), 
aktív tagja az Iszlám Forradalom Modzsáhedjei nevű reformista mozgalomnak, halálra ítélték 2002 
novemberében, mert azt mondta, hogy a muszlimoknak nem úgy kell követniük az iszlám papo
kat, mint a majmok. Óriási diáktüntetések voltak egy hónapig. Khamenei ajatollah elrendelte az 
ügy bírósági újratárgyalását, annak ellenére, hogy az iráni Legfelsőbb Bíróság 2003 februárjában jó
váhagyta az ítéletet. http://news.bbc.co.Uk/l /hi/world/middle_east/3053075.stm.

118 http ://new s.bbc.co .U k/go /pr/fr/-/l/h i/w orld /m iddle_east/3115973.stm .
119 Michael Ledeen, American Enterprise Institute, aki közeli kapcsolatban áll Richard Perle-lel, 

http: / /  news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/3223949.stm.
120 A „gonosz tengelye" Bush-beszéd után az iráni parlament egy új párbeszéd megkezdését javasol

ta Washingtonnal. (Iráni szempontból Teherán Khátami elnöknek 2001-ben, az ENSZ-ben elmon
dott beszédével a „civilizációk párbeszédéről", ületve 1997-es CNN-interjújával, melyben az ame
rikai néppel való kapcsolatokat kezdeményezte, mintegy párbeszédet indított el.) Az iszlám állam
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parlamentje három iráni közvélemény-kutató intézettől rendelt meg közvélemény-kutatást, amely
nek eredményei igen hasonlók lettek: az iráni lakosság 74%-a támogatná az Egyesült Államokkal 
folytatandó párbeszédet, illetve 45,8% úgy véli, hogy az Egyesiüt Államok politikája Iránnal szem
ben „bizonyos fokig korrekt". A NIRSOP (National Institute for Research Studies and Opinion 
Polls) eredményeit az ÍRNA iráni hírügynökség tette közzé 2002. szeptember 22-én. A NIRSOP-ot, 
mely állami intézmény, a bíróság bezáratta, az igazgató és az ÍRNA ellen bírósági eljárás indult, mi
vel „hazugságokat terjesztettek, hogy felizgassák a közhangulatot"; 
http://news.bbc.co.Uk/l/hi/world/middle_east/2294509.stm.

121 Rumsfeld-memo, http://www.gopusa.com/news/2003/october/1024_memo_text.shtml.

Résumé

The Bush A dm inistration's Policy Towards the M iddle East

The U. S. has traditionally subjected its relations with the Middle East to its strategic 
goals. The terrorist attacks on September 11, 2001 have defined the new strategic goal 
of the U. S. with finality, namely, the global containment of terrorism. The goals 
identified with regard to the countries of the 'axis of evil', the promotion of democracy 
and human rights, the prevention of the proliferation of weapons of mass destruction, 
and the support for the liquidation of terrorism all fit into the global war announced 
by President George W. Bush.

The new American foreign policy vision of the neoconservatives concerning the 
radical restructuring of the Middle East has cast American foreign policy in an even 
more arrogant light than it was thought before. On one hand, it has alienated the allies, 
while on the other one, it has created a sense of displeasure even in those people, who 
professed themselves to be the supporters of democratic changes.

The messianism of the Bush administration is aimed at reforming and restructuring 
the whole region in accordance with the American political ideology. The 
neoconservative unilateralism has only found a positive response in Izrael, the 'sole 
democracy of the region', and it has only reinforced the Middle Eastern perception of 
the U. S., accorging to which 'the U. S. is watching the Middle East through a pro- 
Izraeli channel'.

The essay discusses the U. S. policies towards the Middle East int he light of the 
Palestinian-Izraeli conflict, the war in Iraq, and the nuclear conflict in Iran.
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Résumé

La politique du gouvernem ent de George W. Bush concernant le Proche-Orient

Les États-Unis ont traditionnellement subordonné leurs relations avec le Proche-Orient 
à leurs objectifs stratégiques et ils continuent à le faire. Les attaques terroristes du 11 
septembre 2001 ont définitivement déterminé le nouvel objectif stratégique des États- 
Unis: le refoulement du terrorisme sur le plan mondial. Les buts formulés contre les 
pays de „l'Axe du Mal", la démocratie et les droits de l'homme, la prévention de 
l'expansion des armes de destruction massive ainsi que la répression de l'appui du 
terrorisme font partie de la guerre globale déclarée par le président George W. Bush.

La nouvelle vision de politique étrangère américaine proclamée par les néo
conservateurs („les néocons") ayant pour but la transformation radicale du Proche- 
Orient a donné une apparence encore plus arrogante à la politique extérieure 
américaine considérée comme agressive même avant. D'une part, elle a aliéné les alliés, 
d'autre part, la volonté de démocratisation imposée de l'extérieur par violence a 
intimidé même les partisans du changement démocratique.

La vocation messianique de l'administration américaine dirigée par George W. Bush 
implique la réformation de toute la région et de sa réorganisation sur la base de 
l'idéologie politique américaine. Au Proche-Orient, l'unilatérisme des „néocons" n'a 
trouvé un accueil favorable qu'à Israel, „la seule démocratie de la région", ce qui a 
renforcé davantage la perception des États-Unis sur le Proche-Orient selon laquelle „ils 
voient le Proche-Orient à travers un prisme pro-israélien".

Cette étude examine la politique des États-Unis concernant le Proche-Orient dans le 
contexte du conflit entre les paléstiniens et les israéliens, de la guerre en Irak et de la 
crise nucléaire en Iran.
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Résumé

Die N ahostpolitik der Bush-Adm inistration

Von den USA wurden und werden auch heute die Nahostbeziehungen traditionell 
ihren strategischen Zielsetzungen untergeordnet. Die Terrorangriffe des 11. September 
2001 haben endgültig das neue strategische Ziel, die Verdrängung des Terrorismus im 
Weltmaßstab festgelegt. Die gegen die Länder der „Achse des Bösen" formulierten 
Ziele, die Demokratie und die Menschenrechte, die Verhinderung der Verbreitung der 
Massenvernichtungsmittel und die Beseitigung der Unterstützung des Terrorismus 
fügen sich in den von George W. Bush verkündeten globalen Krieg ein.

Die schon bisher für sehr aggressiv gehaltene amerikanische Außenpolitik wird von 
der von den Neokonservativen („Neokonen") verkündeten neuen amerikanischen 
außenpolitischen Vision über die grundlegende Umgestaltung des Nahen Ostens in 
einer noch arroganteren Farbe dargestellt. Einerseits verfremdete diese die Ver
bündeten, andererseits brachte die Absicht der von außen mit Gewalt durchzuführen 
beabsichtigten Demokratisierung ein Gegengefühl auch in den Sympathisanten 
hervor, die sich übrigens als Anhänger der demokratischen Veränderungen 
bezeichneten.

Die messianistische Berufung der von George Bush jun. geführten amerikanischen 
Adm inistration hatte sich die Reformierung des ganzen Raumes und seine 
Neuorganisierung auf der Grundlage der amerikanischen politischen Ideologie zum 
Ziel gesetzt. Der „neokone" Unilateralismus hat in diesem Raum allein in Israel, in 
„der einzigen Demokratie des Raumes" ein positives Echo gefunden, das die nah
östliche Perzeption der Vereinigten Staaten noch mehr gefestigt hat, nach welcher 
diese „den Nahen Osten durch einen proisraelischen Kanal betrachtet".

Vorliegende Studie untersucht die Nahostpolitik der Vereinigten Staaten in den 
Zusammenhängen des Konflikts zwischen Palästina und Israel, des Irakkrieges und 
der iranischen Nuklearkrise.
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