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Az iraki konfl iktus és Oroszország
Deák András György

A tanulmányban három, egymástól jobbára független dimenzióban vizsgálom az 
iraki konfl iktusnak az orosz külpolitikára gyakorolt hatását. Az első részben 
az orosz–amerikai kapcsolatokban igyekszem elhelyezni ezt az eseménysort. 

A tanulmány második felében az olaj- és az orosz Közel-Kelet-politika szempontjából 
boncolgatom az amerikai megszállásnak és következményeinek lehetséges hatásait. 
Mind a három esetben megállapítható, hogy sem az iraki megszállás, sem annak való-
színű kudarca önmagában nem volt rendszeralkotó a putyini külpolitikában.1 Az iraki 
eseményekkel aligha lehet összefüggésbe hozni az elmúlt évek orosz külpolitikájának 
jelentősebb fordulatait, és ez feltehetően a közeljövőben is így lesz. Épp az ellenkezője 
az igaz. Az iraki megszállás orosz megítélése az általános külpolitikai kontextus függ-
vényében változo   az elmúlt években többször is. Így az Irakra vonatkozó moszkvai 
álláspont meglehetősen dinamikus képet mutato  , ez azonban inkább a kontextusnak, 
mintsem magának a konfl iktusnak a fázisváltozásaival volt összefüggésben.

Az iraki háború az orosz–amerikai viszonyban

Ennek a kérdésnek a tanulmányozásakor célszerű rögzíteni az orosz–amerikai viszony 
egyes fázisait, és csak ez után elhelyezni azokban az iraki konfl iktus moszkvai fogad-
tatását. A hipotézis – miszerint az iraki megszállás nem volt rendszeralkotó még az 
orosz–amerikai viszonyban sem – kétségtelenül rejt bizonyos kockázatokat. Igyekszem 
azonban bemutatni, hogy az iraki konfl iktus jelentősége nem volt olyan komoly, az ér-
telmezési keret pedig volt annyira tág, hogy az orosz külpolitikára és az orosz–amerikai 
viszonyra csak közvete   módon legyen képes hatást gyakorolni. Az iraki megszállás 
értelmezési keretét a Kreml esetenként lehetőségei szintjén maximálisan kitágíto  a és 
mindig arra törekede  , hogy azt valahogyan beillessze az általa megteremteni szándé-
kozo   kétoldalú „relációs klímába”.

Az iraki beavatkozás ötletének felvetődése idején Moszkva fokozo   várakozásokkal 
tekinte   Washingtonra. A 2000 elején hatalomra kerülő Vlagyimir Putyin egyik legfőbb 
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külpolitikai törekvése a késő-jelcini kor izolációjából való kitörés és ennek keretében a 
szerbiai bombázások kapcsán erősen megromlo   orosz–amerikai viszony konszolidá-
ciója volt. Moszkva számára egyértelmű volt, hogy a nemzetközi porondra való vissza-
térés, az orosz–nyugati viszony helyreállítása elképzelhetetlen fagyos orosz–amerikai 
reláció melle  . Moszkva ilyen jellegű közeledési kísérletei csak viszonylag későn, 2001 
nyarára hoztak kimutatható sikereket. A 2001. júniusi ljubljanai Bush–Putyin-csúcs je-
lölhető meg a rendezés kezdetének.

Éppen ezért a kétoldalú viszony rendezésének és a 2001. szeptember 11-i terrorcse-
lekményeknek, a relációra vonatkozó következményeinek a közvéleményben való érté-
kelése gyakran összemosódik. Az Egyesült Államok elleni támadás radikálisan megnö-
velte a putyini külpolitika Washingtonnal kapcsolatos együ  működési elképzeléseinek 
a határait. A ljubljanai csúcs még csak egy langyos és törékeny viszony megteremté-
sének a lehetőségét hordozta. Inkább jelente  e a fagyos közelmúlt lezárását, semmint 
valamilyen érdemi perspektíva felvázolását. Az al-Káida támadása ezzel szemben közös 
ellenségképet és az antiterrorista koalíció révén cselekvési programot kínált a feleknek.2 
Ez Moszkvának több azonnali előnnyel járt. Jelentősen megváltozta  a a csecsen konfl ik-
tus nyugati értékelését, az afgán hadjárat kiikta  a a Moszkvára leselkedő egyik legfőbb 
fenyegetést, a tálib rendszert.3 Az amerikaiak „felzárkózása” az al-Káida ellen folytato   
orosz háborúhoz nemcsak megfordíto  a az addig egyébként kétes egyensúlyú erővi-
szonyokat, de nagy mértékben javíto  a az orosz biztonsági helyzetet is.4

Az antiterrorista koalíció Moszkva közvetlen nyereségén túlmenően magában hor-
do   egy ennél sokkal jelentősebb perspektívát. Az orosz vezetés ebben az együ  műkö-
désben látha  a a régóta kerese   orosz–amerikai közös stratégiai projektet. Oroszország 
a Szovjetunió felbomlása után nemcsak meggyengült helyzetből, de stratégiai szövet-
ségesek nélkül is maradt. Európát és a posztszovjet térséget leszámítva a világ egyet-
len jelentős erőközpontjával sem volt olyan kritikus jelentőségű kapcsolata, amelynek 
révén mozgásterét tágítha  a volna. Így az orosz külpolitika már a jelcini korszakban 
is, de az ezt követő putyini időszakban céltudatosan ilyen stratégiai interdependenciák 
kialakítására törekede  . Az amerikai relációban a nukleáris paritás gyorsan csökke-
nő jelentőségét és fenntarthatatlanságát, a kereskedelmi, gazdasági és bármilyen 
lényeges érdekalapú kapcsolatok hiányát egy ideig éppen a Clinton-kormányzat 
demokratizációs törekvéseiben játszo   kiemelkedő partneri szerep ellensúlyozta. 
Az érdekek hiánya és ez az értékelvű külpolitika meglehetősen hektikus, hullámzó, 
de mégis létező kapcsolatrendszert teremte  . Ez a „transzformatív”, ideológiai ala-
pú együ  működés azonban a kései jelcini korszakra szertefoszlo  , és az Oroszország 
iránt amúgy is szkeptikus republikánus adminisztrációval aligha lehete   volna ezt a 
politikát folytatni. Ez nagyobb hullámvölgyet sejtete  , amit legfeljebb a korai putyini 
korszak demokratikus legitimációja enyhíthete   volna. Ez azonban Putyinnak aligha 
volt elég vagy akár kívánatos. Éppen ezért reményei szerint az antiterrorista koalíció 
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jelente  e érdekközösség képezte az orosz külpolitika kitörési pontját és egy új partneri 
viszony megalapozásának a lehetőségét.

Ebbe a perspektívába azonban aligha volt beilleszthető az iraki invázióra vonatkozó 
amerikai elképzelés. Egyrészt az ötlet alapvetően ellentétes volt az orosz külpolitika to-
vábbra is fenntarto   alapelveivel. Kifejeze  en „unipolarista” akciónak minősült, meg-
sérte  e a fennálló nemzetközi jogrendet.5 Nem illeszkede   a Jevgenyĳ  Primakov fém-
jelezte orosz Irak-politikába sem, amely inkább törekede   Szaddám Huszein „ENSZ-
ketrecének” feszegetésére, semmint a diktátor megbuktatására. Könnyen borítékolható 
volt, hogy az amerikai ötlet nem lesz népszerű az orosz elit és a közvélemény körében. 
A hűvös belső fogadtatást aligha lehete   volna valamilyen közvetlen orosz haszon fel-
ajánlásával ellensúlyozni. Ezért Washington eleve nem fűzhete   túlzo   várakozásokat 
az orosz reakciókhoz, legfeljebb visszafogo  ságot és tartózkodást az ENSZ BT ülésén.

Ezen túlmenően az orosz vezetés kifejeze  en veszélyes vállalkozásnak tarto  a az 
iraki inváziót. Megjósolhatatlan folyamatokat prognosztizált a megszállt országban, 
amelyek be nem látható, akár a régión túlmutató következményekhez is vezethetnek. 
A nyilvánosság elő   is legfőképpen ezek az érvek, az amerikai akció átgondolatlanságá-
ra és felelőtlenségére vonatkozó kritikák domináltak az orosz érvelésben.6 Az amerikai 
és az orosz helyzetértékelés részben a vezető politikai garnitúrák eltérő tapasztalatainak 
az eredménye volt. Moszkva az afganisztáni invázió kudarca, a Szovjetunió szétesését 
követő káosz és a csecsen háborúk kontextusában vizsgálta az iraki akció perspektíváit. 
Az anarchikus állapotokat felszámoló, etatista konszolidációt folytató orosz politikai 
vezetés értelemszerűen nem támogathato   egy ilyen agresszív akciót. Ezzel szemben a 
republikánus adminisztráció értelmezési kereteit az általuk megnyerni vélt hideghábo-
rú, az első iraki háborúban és az Afganisztánban mutato   lenyűgöző hadászati teljesít-
mény és esetleg a balkáni rendteremtés viszonylag pozitív emlékei határozták meg. 

A multipolarista orosz világnézet és az iraki megszállás felelőtlenségéről vallo   el-
képzelések mia   egyértelmű volt, hogy Moszkva fokozo   szkepszissel viszonyul az 
amerikai ötlethez. Az orosz reakció egyedi vonását azonban épp az adta, hogy ezú  al 
– eltérően a korábbi és későbbi alkalmaktól – az orosz külpolitika i   megállt. Nem vált 
harciasan elutasítóvá, és önmérsékletet tanúsíto   a nemzetközi vitákban. A francia, a 
német és az orosz elutasító reakciók közül valószínűleg az utóbbi volt legközelebb Wa-
shington előzetes várakozásaihoz. Ez az orosz „nyet” ezú  al lágyabb és dallamosabb 
volt, mint a korábbiak. Ez az oka, hogy az iraki konfl iktus – ellentétben a német és a 
francia hozzáállással – nem mérgezte meg végzetesen a kétoldalú viszonyt.7 Moszkva 
minimalizálni szere  e volna az elutasításból fakadó negatív hatást, és a korábbi tapasz-
talatok fényében már ezt is eredményként könyvelték el Washingtonban. Oroszország 
mintegy „megfordíto  a” az orosz elzárkózás előjelét, a tartalomhoz ugyanahhoz telje-
sen más formát rendelt. A „Moszkvának megbocsátani, Párizst megbüntetni, Berlint ig-
norálni” amerikai kormányzati hozzáállás is részben ezen a felismerésen alapulhato  .
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Az orosz önmérsékletet a Ljubljanában megindult közeledés eredményeinek stabi-
lizálása és az antiterrorista koalíció jelente  e együ  működési perspektíva megőrzése 
ösztönözte. Ez utóbbit kifejeze  en negatívan érinte  e az iraki invázió. A Bush-kor-
mányzat elképzelése az Afganisztán kapcsán kialakuló széles nemzetközi összefogást 
gyengíte  e meg és annak az iszlám világban képviselt hitelét csökkente  e. Moszkvá-
nak elemi érdeke volt azonban ezen együ  működés megőrzése. Afganisztán és az al-
Káida ügye, csakúgy mint a csecsen háború vagy a közép-ázsiai konfl iktusok kérdése 
a Kreml értékítélete szerint még korántsem rendeződö  . Ezért mind saját közvetlen 
biztonságát, mind általános külpolitikai törekvéseit illetően az volt a célja, hogy bármit 
is tegyenek az amerikaiak Irakban, a korábbi, „igazi antiterrorista” dimenzió megma-
radjon. Nem véletlen, hogy Moszkva makacsul különválaszto  a ezt vagy akár az ABM 
szerződésből való amerikai kilépés ügyét az iraki megszállás problematikájától.8

A jelenből visszatekintve látható, hogy Putyin több ponton is rosszul kalkulált. 
Az antiterrorista koalíció jelentősége messze nagyobb volt Moszkvából nézve, mint 
Washingtonból. Ez főként percepciós hiba volt: az Oroszországban a hatalomra juto   új 
etatista elitnek az afganisztáni arabok valóban az egyik legfőbb kihívást jelente  ék. Bár 
a Nyugat felé érthető módon propagálni is igyekeze   ezt az elgondolást, ez nem pusz-
tán cinikus diplomáciai trükk volt. Ezzel szemben az Egyesült Államoknak az al-Káida 
ellen folytato   háború nem jelenthe  e a külpolitikai program gerincét és főleg nem a 
gyengének és rászorultnak tarto   Oroszországgal való alkudozás vagy akár partneri 
viszony kialakításának fajsúlyos témáját. Másfelől Moszkvában nem biztos, hogy tel-
jesen felmérték az amerikai cselekvés mozgatórugóit. Az orosz külpolitikai doktrína 
kinyilváníto   módon hajlamos lekicsinyelni az amerikai demokratizációs törekvéseket. 
Feltehetően Irak esetében is csak üres propagandának gondolták ezt az érvet, és vég-
képp nem számíto  ak arra, hogy ez a transzformatív politika jóval nagyobb spektrumú 
és többször is használni fogják a közeljövőben. 

Az orosz–amerikai viszony fordulatát a Hodorkovszkĳ -ügy és a narancsos forra-
dalom hozta meg. A Hodorkovszkĳ jal való kormányzati leszámolás sok szálon, de 
kivétel nélkül negatívan hato   a kétoldalú relációra. Kihullo   az orosz elitből az a 
csoport, amely a felek közö  i bizalmi komponenst biztosítha  a. A régi, Jelcin idején 
kiemelkede   ómoszkovita csoportok már régebb óta bírtak amerikai nexusokkal, a 
rendszerben betöltö   helyük révén pedig a magántulajdonosi rezsim egyik letétemé-
nyesének tűntek. Kormányzati pozíciókból való kikerülésük egyszerre volt csapás a 
Putyin-rezsim amerikai imázsára és e  ől függetlenül is a felek közö   kialakult párbe-
széd jellegére, minőségére. Ugyanakkor tagadhatatlan, hogy Hodorkovszkĳ  fokozot-
tan Washingtonra támaszkodo   a Kreml elleni harcában, és rendszeresen az Egyesült 
Államoknak kedves ötletekkel állt elő. Ilyen volt az olajtermelés zabolátlan növelése és 
exportutak nyitása az amerikai piacra, az iraki kérdésben az orosz magatartást kritizáló 
nyilatkozatai,9 gyakori washingtoni útjai. Az Egyesült Államok értelemszerűen nem 



138 Külügyi Szemle

Deák András György

határolódo   el Hodorkovszkĳ tól, ami automatikusan maga után hozta az orosz gyanú 
feléledését. Az orosz elit soraiban elszaporodtak a konspirációs elméletek, amelyek a 
Jukosz Chevronnak történő eladása körüli, a nemzetközi médiában széles körben ter-
jedő pletykákban teljesedtek ki.

A színes forradalmak sorában a 2003. decemberi grúz „rózsás forradalom” a kétol-
dalú viszonyban még elsikkadt. A grúz államiság erodálódása aggaszto  a Moszkvát, 
és maga is rendszeresen a csecsen ellenállás hátországaként jellemezte Grúziát, mint-
egy közvetve „behíva” az amerikaiakat. Az ukrán narancsos forradalom azonban már 
az orosz és az amerikai alternatíva közti közvetlen összeütközést hozta magával, és 
jóvátehetetlen károkat okozo   a kétoldalú viszonyban. A kirgíz forradalomra, Üzbe-
gisztánban az andizsáni eseményekre és a fehérorosz forradalmi kísérletre már a jól 
ismert forgatókönyv szerint reagáltak a felek, tovább mélyítve a köztük lévő értelme-
zési szakadékot.

Mindezek alapvetően változta  ák meg azt a kontextust, amelybe az iraki konfl ik-
tus is illeszkede  . Egyfelől rögzült a felek közti ideológiai ellentét. A „stabilitás vs 
demokratizáció” ideologémája remekül alkalmazható volt Irakra is. Bár Moszkva a 
kezdetektől a felelőtlen amerikai magatartást hibázta  a a megszállásért és annak egyre 
nyilvánvalóbb kudarcáért, e  ől az időszaktól kezdve nem volt olyan ellenérv, amely ne 
indokolta volna a teljes retorikai apparátus alkalmazását ebben az esetben. Talán csak 
kis túlzás azt állítani, hogy az orosz adminisztráció jelentős része egyenlőségjelet te   
Irak amerikai megszállása és a színes forradalmak közé. Az iraki megszállás mintegy a 
„helyére került” az orosz világképben, és megszűnt kivételes helyzete.10 

Fokozta a feszültséget, hogy korábban rendszeresen Putyinnak kelle   személyesen 
elköteleződnie az amerikaiak felé a posztszovjet térségben te   engedmények mia  . 
A közép-ázsiai amerikai bázisok „beengedése” kapcsán ő küldö   Kazahsztánból rend-
reutasító nyilvános nyilatkozatot a háborgó dumának, a grúz forradalom kapcsán is 
személyesen kelle   csitítgatnia az Oroszországban elszabadult indulatokat. Az Egye-
sült Államokkal folytato   párbeszéd Putyin személyes politikája volt, és teljes csődöt 
mondo  . Ezért most az orosz elnöknek kényszerűen is keménységet kelle   mutatnia, 
ha feledtetni akarta ezt a stratégiai hibáját. Ez alól nem maradhato   kivétel Irak sem, 
és az események kapcsán Putyin már nem tartózkodo   az esetenként sarkos megfogal-
mazásoktól.

Az Egyesült Államokkal elmélyülő konfl iktus le is értékelte azonban Irak kérdését. 
A változás éppen azért következe   be, mert Washington konfrontációt kezdeményeze   
a Moszkvának fontos területeken és kérdésekben. Ezért Irak jelentősége fokozo  an re-
torikai, semmint a valós érdekeket kifejező elemmé silányult az orosz propagandában. 
Irakot mondtak, de gyakran Ukrajnát, Üzbegisztánt vagy éppen Grúziát érte  ek ala  a. 
Csak míg az utóbbiakban az orosz magatartás nem volt éppen önzetlen és üdvös, Irak 
esetében Moszkva mosha  a kezeit. Előbbi esetben az orosz diplomácia nemzetközileg 
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kétséges hitelű volt, míg Irak kapcsán csökkenő kohéziójú, de még mindig széles világ-
politikai egységre hivatkozhato  . Orosz szemszögből célszerű volt Irak és a posztszov-
jet térség ügyeit összemosni, az oroszokat jóhiszemű áldozatként lá  atni mind bel-, 
mind külföldön.

Most már csak egyetlen visszatartó erő maradt, amely megakadályozha  a a kapcso-
latrendszer teljes elfajulását. Moszkva érzékelte a Bush-kormányzat elszigetelődését, 
ami az iraki helyzet rosszabbodása révén egyre inkább tarthatatlanná vált. 2005 tájékán 
az Egyesült Államok egy sor problémával szembesült: az iráni és az észak-koreai nuk-
leáris programok, a latin-amerikai baloldali előretörés, a fi zetési mérleg akut hiánya és 
az azt fi nanszírozó Kína, illetve az iraki intervencióból fakadó megromló belső és külső 
imázs, külpolitikai elszigeteltség. Moszkva némi joggal remélhe  e, hogy az izoláció 
oldásakor, bizonyos frontok lezárásakor Washington gondol majd rá.11 A végzetes el-
hidegülést okozó posztszovjet térség pedig távolról sem szerepelt az Egyesült Államok 
elsőrangú problémái közö  , ezért a moszkvai vezetők még o   is joggal reménykedhet-
tek valamilyen alkuban. Ez persze távolról sem le   volna valamilyen perspektivikus 
partneri viszony, éppen csak modus vivendi a két nagyhatalom közö  .

Bár a Moszkvával megkötendő fegyverszünet Washington részéről valóban nem járt 
volna komoly áldozatokkal, nem is hozo   volna neki érdemi hasznot. Az érdekközös-
ség hiánya, az a tény, hogy Oroszország alig-alig kínálhato   az Egyesült Államoknak 
bármit cserébe, jelentősen megnehezíte  e ezt az esetleges alkut. Irak kapcsán pedig 
végképp nem volt semmi, amiről tárgyalha  ak volna. A Bush-kormányzat nem kívánt 
sem kivonulni, sem a következmények kezelésébe ilyen megbízhatatlan partnert be-
vonni. Oroszországot inkább súlytalannak, rosszabb esetben akadálynak tekinte  e a 
Közel-Keleten. Moszkva ebben a térségben sem volt képes kiépíteni olyan kapcsolat-
rendszert, amelyet érdemben felkínálhato   volna egy alkufolyamatban. Az egyetlen 
kérdéskör, amelyben érdemi tárgyalások folyha  ak, az Iránra gyakorolt nyomás volt, 
ebben viszont Washington álláspontja orosz szemszögből kiváltképpen ellentmondá-
sos. Így az amerikai külpolitika konszolidációja a hagyományos partnerekkel, az euró-
pai nagyhatalmakkal és Indiával, Oroszország kihagyása melle   valósult meg.

2006 közepére az orosz vezetés minden dimenzióban kiábrándult az Egyesült Álla-
mokból. Az összes, a putyini korszak elején remélt együ  működési terület zsákutcá-
nak bizonyult. A nukleáris paritás maradékai az amerikai rakétaelhárító rendszerek 
kiépítése révén elenyészőben vannak, a korábbi értékalapú politika semmivé le  . A két 
fővárosban nem maradtak sem a kormányzatban, sem az érdemi ellenzéki erők közö   
olyan csoportok, amelyek érdekeltek le  ek volna a kapcsolatrendszer konszolidálásá-
ban vagy akár az eszkaláció fékezésében. Washingtonban mind a demokrata, mind a 
republikánus csoportok egyetértenek az Oroszország-politika főbb pontjaiban. Putyin 
müncheni beszéde megfelelően tükrözte az orosz kiábrándultságot és a valós helyzetet. 
Ilyen feltételek melle   az iraki kérdés jövője nem fajsúlyos ügy. 
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Az olaj

Az iraki invázió amerikai motívumai kapcsán keveset tudhatunk az olaj szerepéről. 
Teljes bizonyossággal legfeljebb annyi mondható, hogy míg az első öbölháború idején 
az olaj inkább szólt Szaddám megkímélése melle  , a másodikban már inkább ellene. 
A kilencvenes évek elején még friss volt a hetvenes évek olajválságainak emléke és 
még annál is újabb a magas olajárat letörő szaúdi–amerikai együ  működés. Szaddám 
Huszein közös ellenségképként szolgált a környező arab államok és az Egyesült Álla-
mok számára, megkönnyítve egy sor kérdésben – többek közt az olajéban – az együ  -
működést. Az ezredforduló környékére azonban egyértelművé vált, hogy az 1973-as 
olajsokk után feltárt, nem közel-keleti lelőhelyek kimerülnek, a fejlődő államok kímé-
letlen piacbővülési ütemet diktálnak, és mindez a Közel-Kelet világpiaci részesedésé-
nek újbóli drasztikus növekedéséhez fog vezetni. Az Egyesült Államokat ez a folyamat 
fokozo  an érinti, hiszen belső termelése folyamatosan csökken, és aligha tudja majd 
importját más régióból fedezni.12 Ez az interdependencia kiváltképpen kellemetlenné 
vált szeptember 11-e után, amikor még a szaúdi kapcsolatrendszeren is repedések ke-
letkeztek.

Oroszország a kőolajpiacon végbemenő folyamatoknak kétségtelenül a haszonélve-
zője. A Közel-Kelet után ebben az országban van magasan a legnagyobb szénhidrogén-
tartalék és kitermelés. Lassan egyértelművé vált, hogy Oroszország nagyhatalmi státu-
sa ebben a dimenzióban még jó ideig szakadatlan növekedés elé néz. A Hodorkovszkĳ -
üggyel pedig nyilvánvalóvá vált az is, hogy az iparágat a Kreml nem engedi ki a kezei 
közül, és Oroszországból aligha válik majd nyugati típusú termelő. Moszkva közvetlen 
módon kíván élni az ebből a szerepből fakadó befolyással, és nem kíván kiküszöbölhe-
tő korlátokba ütközni.

Érdemes fi gyelembe venni ugyanakkor azt is, hogy Moszkva hagyományosan „el 
nem köteleze  ” a nemzetközi olajpiac kérdéseiben. Egyik nagy kartellel, sem az OPEC-
kel, sem a fogyasztó országokkal, legfőképpen az Egyesült Államokkal nem hajlandó 
összehangolni saját kitermelési politikáját. Moszkva ebből a szempontból a hatvanas 
évek elején lefektete   elvek mentén exportál: nem érdekli a világpiaci olajár, hajlandó 
az alá menni, nem kíván belépni egyik nemzetközi termelésikvóta-rendszerbe sem.13 
A Kreml el nem köteleze  ségét természetszerűen az OPEC-kel való összjátékként élik 
meg a fogyasztói, és az amerikai érdekek kiszolgálásaként az arab oldalon. Ez viszont 
aligha változtat azon a tényen, hogy Oroszországnak nincs meghirdete   világpiaci 
olajárcélja, nem kommentálja annak szintjét, és semmilyen olyan szabályozói tevékeny-
ségnek nincs nyoma, amelyet rövid vagy középtávú termelési kvótákként lehetne ér-
telmezni.14 Az utóbbi két-három évben vannak arra utaló jelek, hogy hosszú távú kor-
mányzati termelési célszámok létezhetnek az orosz olajiparban, de ez is csak a „szőke 
arabok”, a norvégok gyakorlatának felelne meg. Moszkva viszonylag jelentős súlya és 
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lehetőségei ellenére sem „manipulálja” a nemzetközi olajárat. Nem tudni, hogy ez csak 
gyakorlatlanság vagy tudatos politika, mindenesetre az elmúlt években a Kremlnek  
nagyon is kifi zetődö  .

Éppen ezért nem valószínű, hogy az orosz adminisztráció az iraki konfl iktust saját 
világpiaci olajár elvárásainak az optikáján keresztül közelíte  e volna meg.15 A közel-
keleti feszültség hagyományosan árfelhajtó hatású. Azonban Oroszországnak aligha 
kell ezt a feszültséget szítania, ha hatni szeretne a világpiaci olajárra. Arra elegendő 
lenne egy odavete   putyini félmondat, az energiaipari miniszter nyilatkozata vagy va-
lamilyen, inkább imitatív termelési kvótarendszer kialakítása. Ezzel szemben az orosz 
termelők és kormányzat szemmel láthatóan jóllako  ak, és aligha törekszenek ilyen 
nyakatekert módon többletforrásokhoz jutni.16 

Ez persze távolról sem jelenti azt, hogy a világpiaci ár kérdésén túlmenően az olaj-
politika egyéb ügyeiben ne lennének orosz érdekek a Közel-Keleten. Az iraki invázió 
elő   és a megszállás kezdetén elemzők aktívan és gyakran ellenkező előjelű következ-
tetésekkel hivatkoztak az orosz cégek iraki koncesszióira. Ezek közül is a legfontosabb 
a Lukoil 1997-ben szerze   meghatározó részesedése volt a Nyugat-Kurna 2 olajmező-
ben. Iraki részről az ENSZ-olajembargó lazítását, az arra irányuló orosz magatartás 
aktivizálódását vélték ily módon elősegíteni. Azonban éppen az embargó mia   nem 
indulhato   meg ezen a területen az érdemi termelés, amire hivatkozva végül az iraki 
fél – Moszkva szerint jogellenes módon – visszavonta ezt a koncessziót.17 

A putyini külpolitika számára kézenfekvő volt ezeknek érdekeltségeknek az új kö-
rülmények közö   történő elismertetése az új iraki kormánnyal és az amerikaiakkal. 
Ez azonban nem vált az orosz magatartás központi elemévé. Mi sem állt volna távo-
labb a putyini államrezontól, minthogy egy magáncég kétséges érdekeinek rendelje 
alá külpolitikáját. Nem véletlen, hogy az orosz Irak-politika ilyen jellegű törekvései 
egyre messzebb kerültek az orosz–amerikai viszony főáramától. Washington és en-
nek megfelelően az iraki kormány elutasító volt a Szaddám-korszak koncesszióinak 
elismerésekor, és érthető módon újra szere  e volna osztani az olajkincset. Az orosz 
diplomácia ebben a helyzetben jobbára tehetetlen, szinte nincs is eszköze érdekei ér-
vényesítéséhez.18 Jellemző, hogy a Lukoil hamar külön utakat kerese   koncessziója 
megmentésére, és 2004-ben tetemes részesedést ju  ato   az amerikai Conoco cégnek az 
amúgy Irakban el sem ismert érdekeltségéből.19 

A Közel-Kelet és Oroszország

Az iraki megszállás alaposan és hosszabb távra megbolyga  a a közel-keleti erőviszo-
nyokat. A konszolidálatlan állapotok elősegítik az orosz „visszatérést” a térségbe. A ko-
rábbi erőviszonyok megmaradása melle   ez a folyamat sokkal lassabb és nehézkesebb 
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lenne. Moszkva szerepének felértékelődése a közel-keleti térségben azonban koránt-
sem kizárólag valamiféle artikulált politikai akarat eredménye. Jelentős hányadában 
sodródás, a szovjet és a jelcini korszakból örökölt kapcsolatrendszer, illetve néhány 
egyedi körülmény által determinált jelenség. Az orosz külpolitika elő   álló kérdés ép-
pen az, hogyan képes koncipiálni közel-keleti tevékenységét, milyen célokat határoz 
meg követendőnek, és képes-e a célok és az eszközök, szövetségesek közö  i konzisz-
tenciát megteremteni és fenntartani. Ma  még nehezen fedezhetők fel azok a szempon-
tok, amelyek hosszabb távon is meghatározhatnák Moszkva regionális törekvéseit.

Putyin hatalomra kerülésekor zilált közel-keleti kapcsolatrendszert örökölt. Egyfelől az 
orosz külpolitikára továbbra is jellemző volt a szovjet korszakból örökölt megoszto  ság. 
A hagyományos szövetségesek, Szíria, Irak és az Arafat veze  e palesztín mozgalom 
mellé csak a Jelcin-korszakban „begyűjtö  ” Irán társult. Az orosz külpolitika a kilenc-
venes években kinyilváníto   módon az unipoláris világrend elleni küzdelem jelsza-
va ala  , meglehetősen Amerika-ellenes éllel szövetkeze   ezekkel az országokkal. Bár 
Moszkva a Szovjetunió utolsó éveiben felve  e a diplomáciai kapcsolatot Izraellel és a 
többi arab állammal, például Szaúd-Arábiával és az Egyesült Arab Emirátusokkal, ezek 
a relációk nem voltak érdemben kiaknázhatók.

Másfelől ez a kapcsolatrendszer a jelcini évtizedben sokat veszte   jelentőségéből. 
Moszkvának nagyon kevés eszköze maradt jelenlétének és befolyásának fenntartására. 
A közel-keleti szövetségépítés hagyományos eszköze, a technológiatranszfer és a fegy-
verexport volt és maradt. Csakhogy míg a Szovjetunió ezeket a rendszereket korábban 
tulajdonképpen ingyen vagy „adósság” fejében adta át, ez a lehetőség a nyolcvanas 
évek végén megszűnt.20 Az első öbölháború idején pedig ezek az államok szembesül-
tek arzenáljuk elre  entő erejének viszonylagosságával is. Mindez nagymértékben leér-
tékelte Oroszországot mint szövetségest. Nem véletlenül az orosz Közel-Kelet-politika 
csak Irán esetében ért el komolyabb á  örést a kilencvenes években, azt is vitatható áron 
és fenntarthatósági kilátásokkal.

Ennél is súlyosabb volt a kialakult bizalmi defi cit. A jelcini korszak nagy ívű külpo-
litikai szlalomja megbízhatatlanná és hiteltelenné te  e Moszkvát. A kozirjevi atlantista 
kurzus után némi gyanakvással fogadták a kilencvenes évek közepének közel-keleti 
orosz aktivitását, akárcsak ugyanezen történet kisebb amplitúdóval való megismétlő-
dését az évtized második felében. A közel-keleti kapcsolatrendszerben ugyan Jevgenyĳ  
Primakov személye és az általa fémjelze   stílus a helyi elitek egyes csoportjainak eset-
leg a folytonosság érzetét kelthe  e, de ez aligha ellensúlyozha  a a kilencvenes évek 
külpolitikájának éles fordulatait és azok következményeit.21

Éppen ezért Putyinnak hatalomra jutásakor a szempontok meglehetősen vegyes 
egyvelegéből kelle   volna kiválasztania azokat, amelyek melle   kialakítja tevékenysé-
gének kereteit. Elsőként is szembesülnie kelle   azzal, hogy Oroszország egész közel-
keleti kapcsolatrendszere szinte kivétel nélkül problémás, esetenként páriaállamokból 
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áll. Mivel az első évek prioritása éppen a nyugati kapcsolatrendszer helyreállítása, az 
izolációból való kitörés volt, a közel-keleti viszonylatban nem volt célszerű ezt a di-
menziót előtérbe helyezni. Mindez az orosz külpolitika konszolidációjában a közel-
keleti térség legalábbis átmeneti há  érbe szorítása melle   szólt. A Közel-Kelet inkább 
volt konfl iktushordozó az orosz–nyugati kapcsolatrendszerben, és távolról sem tarto-
zo   a putyini külpolitika elsődleges területei közé. Az első évek az egész közel-keleti 
tevékenység és az Amerika-ellenes propaganda különválasztásában, az Irán és Szíria 
kapcsán jelentkező amerikai nyomásgyakorlás rezisztens hallgatással való fogadásá-
ban és a reláció korrekciójában, az öböl menti arab államokkal való kapcsolatrendszer 
szorosabbra fűzésének kísérletében merültek ki. 

Moszkva utóbbi tevékenységét alátámaszto  a a csecsen konfl iktus problémája is. 
Az orosz vezetés szere  e volna a csecsen ügy külpolitikai következményeit minima-
lizálni. Te  e ezt egyrészt azért, hogy a csecsenek külső pénzügyi és tárgyi utánpót-
lási útvonalait könnyebben fel tudja számolni.22 Másfelől a csecsen konfl iktusnak az 
országon belüli lokalizálásához fontos volt, hogy ez ne muszlim–orosz kontextusban, 
hanem hangsúlyosan iszlám terroristák és a karhatalom, legfeljebb csecsen–orosz nem-
zeti relációban értelmeződjék. Oroszország imázsának a muszlim világban való megőr-
zése, az ezen államok kormányzatával való hangsúlyozo  an jó viszony kialakítása, bár 
illeszkede   az orosz világpolitikai presztízs helyreállításának folyamatába, valójában 
a csecsen hadjárat szerves része volt. Putyin Malajziában te  , némileg túlstilizált meg-
nyilatkozása, Oroszországnak a muszlim világ részeként való bemutatása és az Iszlám 
Konferenciában szerze   megfi gyelői státus ennek a folyamatnak voltak az eredményei. 
A kérdés inkább az volt, hogy a csecsen háború mia   kialakíto   kapcsolatrendszer 
mennyire lesz új vágányokra állítható a hadjárat befejezésével és a közel-keleti orosz 
ambíciók 2003 utáni megnövekedésével.

Mindez az első években „diplomáciai látványosságoktól” mentes orosz Közel-Kelet-po-
litikát eredményeze  . Nehezen felmérhető, hogy ez mennyire volt egyszerű lagymatagság 
vagy a meglévő közel-keleti kapcsolatrendszerrel való orosz elégedetlenség. Moszkva ér-
zékelte szövetségi rendszeréből fakadó problémáit. Nem véletlenül ellenezte úgy az iraki 
megszállást, hogy közben nem támoga  a Szaddám Huszeint. Az iráni nukleáris program 
kapcsán jelentkező első orosz–iráni ellentétek is erre az időszakra vezethetők vissza – bár 
ebben fontos szerepe lehete   az amerikai nyomásgyakorlásnak is. Mindenesetre az orosz 
Közel-Kelet-politika továbbra is szövetségi rendszerének a foglya volt. Az Egyesült Álla-
mokkal való jó viszonya automatikusan térségbeli befolyásának csökkenéséhez, legalább-
is annak látszatához vezete  . Moszkvának nem volt alternatív szövetségesi garnitúrája, 
és a régi partnerek egy része is – mint Arafat – egyre hanyatlóbb befolyással bírt csupán. 
E  ől függetlenül a 2000 és 2004 közö  i időszak az orosz Közel-Kelet-politika „kegyelmi” 
periódusa volt. Moszkva konstruktívabb, alkuképesebb és megengedőbb le   volna a tér-
ség bármelyik konfl iktusának bármilyen békés rendezési kísérletekor.
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Az iraki megszállás és következményei különösebb orosz ambíció nélkül is komoly 
szívóhatást fejte  ek ki. Moszkva ha akarta, ha nem, kénytelen volt közel-keleti politiká-
jában sebességet váltani. Erre jó alkalmat kínált, hogy az iraki megszállás kérdésében a 
közel-keleti államok legtöbbjével legalább részlegesen egybeese   a véleménye. A 2003-as  
közel-keleti diplomáciai off enzívája éppen erről szólt. Ez még nem hordozo   kifejeze  en 
Ame rika-ellenes tartalmat, bár a felek rendszeresen fenntartásokat fogalmaztak meg a 
megszállás vonatkozásában. Moszkva meglehetősen nyilvánvalóan az invázió elő  i, jól 
sikerült diplomáciai szlalomot igyekeze   folytatni, és valamilyen helyet keresni magának 
a Közel-Keleten. Ez a magatartás korántsem csupán régi szövetségesi rendszerére támasz-
kodo  , és távolról sem le   volna elutasító bármilyen amerikai kezdeményezés iránt. Az 
orosz vezetés érzékelte, hogy most újra megkapaszkodhat a térségben, és ezt nem feltétle-
nül a régi profi l mentén teheti meg. Balgaság le   volna elszalasztania ezt az esélyt.

Az orosz számítások ebben a tekintetben nem váltak be. Ennek egyik oka, hogy nem 
jö   létre az az intézményi keret, amelyben a későbbiekben Irak ügyét kezelni lehete   
volna. Az amerikaiak „bennragadtak” Irakban, nem tudták a helyzetet kezelni, de nem 
is engedtek oda érdemben másokat. Ez volt az orosz szempontból legkevésbé kívánatos 
forgatókönyv. Két hé  el az iraki invázió kezdete után, amikor már világos volt az ame-
rikai hadászati győzelem, Putyin világosan kinyilváníto  a ez irányú törekvéseit: „Meg 
kell mondanom, hogy sem politikai, sem gazdasági okokból nem vagyunk érdekeltek 
az Egyesült Államok iraki vereségében. Az az érdekünk, hogy ez a probléma kerüljön 
vissza az ENSZ fóruma elé.”23 Így viszont az iraki kérdés és az ahhoz kapcsolódó ösz-
szes regionális probléma a kétoldalú relációkba, legfőképpen az amerikaiak bilaterális 
viszonyaiba ágyazódo   bele. Nem jö   létre olyan intézményi fórum, amelyen az orosz 
diplomácia pozicionálha  a volna magát. Ez óhatatlanul is az orosz–amerikai kapcso-
latrendszernek rendelte alá az iraki helyzet moszkvai megítélését, ami a későbbiekben 
természetszerűleg maga után vonta annak romlását is.

2004 végére az orosz Közel-Kelet-politikában egyre jobban megmutatkoztak ennek 
az alárendelődésnek a következményei. A térségen belüli orosz–amerikai szembenállás-
nak főleg a régión kívüli okai voltak ugyan, de a konfl iktusnak volt néhány közel-keleti 
komponense is. Egyrészt az iraki beavatkozás eloszla  a a fegyverexpor  al és katonai 
jelenlé  el kapcsolatos, amúgy is laza orosz politikai gátlásokat. Ez nemcsak a Közel-
Kelet térségére volt igaz, de o   érvényesült leginkább. Mivel a moszkvai vezetés – nem 
egyedüliként – nem volt képes feltárni az általa eleve ostobának és veszélyesnek tarto   
iraki megszállás washingtoni mozgatórugóit, joggal tarto   annak megismétlődésétől. 
Ez a kilencvenes évek és a putyini korszak Amerika-ellenessége közö  i jelentős különb-
ség. A korábbi (1998-as) iraki bombázások és a koszovói beavatkozás esetén a tiltakozó 
orosz retorika még arra szorítkozo  , hogy ezek az akciók nem oldanak meg semmit, 
de közben az orosz döntéshozók jelentős része kimondatlanul belá  a azok kénysze-
rűségét. Mára a meggyőződés az, hogy ezek egy kiszámíthatatlan, kártékony amerikai 
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magatartás eredményei, és ezek ellen jogosan léphet fel Moszkva. A ke  ő közö  i kü-
lönbség jobbára lelkiismereti, igazságérzeti. E váltás jelentőségét csak részben gyengíti, 
hogy a clintoni időszakban ezek az akciók nem érinte  ék az orosz érdekszférát, míg 
Bush politikája már a posztszovjet térségben sem volt tekinte  el az orosz érdekekre.

A közel-keleti fegyverexportot ez után már csak Oroszország saját biztonsági igényei 
korlátozták. A kilencvenes években több alkalommal is sikerült Washingtonnak meg-
akadályoznia ezeket az ügyleteket, azonban 2005-öt követően ezek a kísérletei jobbára 
kudarccal jártak.24 Ezt a folyamatot már csak azért is nehéz volt feltartóztatni, mert a 
növekvő iraki feszültség és az iráni fenyegetés hatására a térség petrodolláraiból fel-
duzzadó költségvetések hatására a katonai kiadások meredek növekedésnek indultak. 
Ez viszont nemcsak Iránra és Szíriára korlátozódo  , hanem a Maghreb-országokra, 
legfőképpen Algériára is. Az amerikaiak bosszúságára Moszkva megpróbál betörni az 
öböl menti arab piacokra is.25

Továbbá mivel az orosz döntéshozatal e  ől kezdve komolyan ve  e a közel-keleti or-
szágokat érintő amerikai fenyegetéseket, és kész volt ezek ellen tenni is, értelemszerűen 
felértékelődtek a régi szövetségesek. Szíria és Irán volt ennek a folyamatnak a legna-
gyobb haszonélvezője. Hiba lenne azonban pusztán a szovjet kapcsolatrendszer újjáéle-
dését látni ebben a folyamatban. Moszkva egyik szempontja valóban az amerikaiak által 
hagyo   űr kitöltése: részben ide könnyebb benyomulni, részben így lehet eszközöket 
szerezni a párbeszédhez Washingtonnal. Így az iraki akció után megromló török–ame-
rikai viszonyt a Kreml nagyon tudatosan igyekeze   a maga javára fordítani.

Moszkva azonban – a szovjet korszak és kilencvenes évek gyakorlatától eltérően 
– igyekszik közel-keleti szerepvállalását nem a haszonélvezők egy szűk csoportjára re-
dukálni. Nem is nagyon tehet másként. Ezeket a problémás országokat aligha lenne ké-
pes kritikus helyzetben megsegíteni, arra sem eszköze, sem szándéka nincsen. Az orosz 
támogatás jelen esetben bár érdemi, de nem korlátlan és feltételek nélküli. Mindeközben 
azonban a Kreml rendszeresen kísérletet tesz közel-keleti jelenlétének kiszélesítésére és 
új partnerek szerzésére. Az Ankarához való kölcsönös közeledés, a Hamász kapcsán 
meglévő, nyugati szemszögből avanturista álláspont és Putyin rendszeres látogatásai az 
öböl menti államokba nem voltak sem a szovjet, sem a jelcini politika vonásai.26

Ez a politika meglehetősen eklektikus vonásokat hordoz, és súlyos ellentmondáso-
kat rejt magában. Ezek közül is az Irán körüli problematika tűnik a leginkább kiéleze  -
nek. Az iráni nukleáris program nyilvánosságra hozatala több szinten okozo   fruszt-
rációt Moszkvának. Egyrészt nagyon hamar egyértelművé vált, hogy a programhoz 
a fő hozzájárulást nem Oroszország, hanem az Egyesült Államokkal szövetséges Pa-
kisztán szolgálta  a. Az a tény, hogy Iszlámábad következmények nélkül megúszta ezt 
az együ  működést, nagyban növelte Moszkva eltökéltségét a washingtoni nyomással 
szemben. Másfelől akárcsak az iráni fél, Irak után Moszkva sem zárt ki egy amerikai 
katonai csapást. A kérdésnek a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség és az ENSZ BT 
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elé való vitelét éppen ezen az „iraki” optikán keresztül szemlélte, és ennek megfelelően 
alakíto  a ki álláspontját. Mindkét tényező tovább hitelteleníte  e orosz szemekben az 
Iránra vonatkozó amerikai álláspontot.

Ez azonban nem jelente  e azt, hogy Teherán népszerűbbé vált volna Moszkvában. 
Az iráni politikával kapcsolatban az elmúlt években folyamatosan gyűltek a fenntar-
tások. Irán ma veszélyesebb partner, mint valaha, nem hajlandó leállítani nyilvánva-
lóan katonai jellegű nukleáris programját, konfl iktushordozó a Közel-Keleten, és ka-
landor politikája éppen a Moszkva által is egyre inkább szorgalmazo   konszolidáció 
ellen hat. Az orosz külpolitika az amerikai nyomásgyakorlás Kharübdisze és az iráni 
avanturizmus Szküllája közé került. Szíve szerint szívesen gyakorolna Iránra nyomást, 
de tenné ezt legkevésbé az amerikaiakkal szövetségben. Teheránnal szívesen együ  -
működne a Kaszpi- és a közép-ázsiai térségben az amerikai ambíciók visszaszorítása 
vége  , ha ezt az iráni fél nem kötné más, érzékeny feltételekhez. Mindez nehezen át-
látható orosz diplomáciai lavírozást eredményez, amelynek ellentmondásai egyre csak 
gyűlnek. Az iráni magatartás egyre kevésbé fér bele az oroszok által követe   közel-ke-
leti politikai elképzelésekbe. Teherán nem az erőegyensúly helyreállítására törekszik, 
Oroszországra is veszélyes nukleáris törekvései vannak, ellentételezés nélkül rántja 
magával Moszkvát az izolációba, és hozzájárulása az iraki vagy akár az afganisztáni 
konszolidációhoz még mindig nehezen értelmezhető.

Iránnal kapcsolatos álláspontja már csak azért is problematikus, mert a közel-keleti 
államok legtöbbjének éppen Teherán növekvő ambíciói jelentik a legnagyobb fenye-
getést. Ha Moszkva nem tart távolságot Irántól, aligha lesz képes megőrizni törékeny 
befolyását a muszlim világban. A bushehri reaktorba történő uránszállítások és az épít-
kezés már mintegy fél évtizedes orosz obstrukciója, főleg azok egyre nyilvánosabb jel-
lege a saját biztonsági szempontokon túlmenően éppen ezt a távolságtartást hivato  ak 
demonstrálni.27 Moszkva Washingtonnál koherensebb álláspontot képvisel viszont 
akkor, amikor az iraki kérdést nem tartja kezelhetőnek Irán és Szíria nélkül. Moszkva 
feltételezhetően úgy kalkulál, hogy az iraki rendezés az amerikai megszállás kudarca 
után lesz annyira égető kérdés, hogy Washington engedményeket tegyen e két ország 
irányába.28 Ebből jócskán profi tálhatna, kiváltképpen, ha az iráni nukleáris fegyverke-
zés ügyében Teherán rugalmasabb álláspontot képviselne. Éppen ezért Moszkva felte-
hetően nyomást fog gyakorolni Iránra egyes területeken. A nukleáris program tekin-
tetében – mivel abban szerepe kulcsfontosságú – növelni fogja a nyomást, de ragasz-
kodni fog ezen államok nemzetközi fórumokba történő bevonásához más területeken. 
Ellentétben a közvélekedéssel, Moszkvának éppen az az érdeke, hogy Washington és 
Teherán közö   valamilyen komplexebb tárgyalási folyamat kezdődjön. Arra törekszik, 
hogy nukleáris programját Irán politikai egyezkedésre használja – amelynek termé-
szetszerűleg Moszkva is részese lenne. Ez csökkentené sarokba szoríto  ságát, és felér-
tékelné térségbeli szerepét.
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Hasonló kalkulációk nem idegenek Moszkvától. Nyilvánvalóan ez az eset a 
Hamásszal való orosz érintkezés kapcsán is. Amelle  , hogy így borsot törhet Washing-
ton orra alá, hosszabb távon az orosz vezetés a Hamász elismerésére számít. Ellenke-
ző esetben aligha lenne képes megőrizni befolyását a palesztín kérdésben. A Fatahhal 
meglévő kapcsolata már sem az érdekek, sem a személyes kapcsolatok szintjén nem ha-
sonlítható a korábbiakhoz. A Hamász eddig nem építe   ki kapcsolatot az al-Káidával, 
nem tarto   kapcsolatot a csecsen felkelőkkel. Ez a jövőben persze nem kizárható, ami 
az orosz vezetés álláspontjának gyors felülvizsgálatához vezetne. Legitim résztvevő-
ként a Hamásznak aligha állna érdekében egy ilyen fordulat.

Összegzés

Ma még nehezen körvonalazható az iraki kérdésben jövőben vállalható orosz szerep. 
Moszkva magatartását aligha lehet azonban csak a szovjet korszak Közel-Kelet-poli-
tikájának kategóriáiban értelmezni. Egyrészt az „iraki kaland” nem volt elképzelhető a 
kétpólusú rendszer keretei közö  . A kihívás egyedi, és az orosz külpolitika-történetnek 
kevés analógiája van a helyzet kezelésére. Az biztos, hogy az afganisztáni forgatókönyv 
nem lesz alkalmazható. A térség exponáltsága, nemzetközi jelentősége mia   egyik nagy 
nemzetközi szereplő sem hagyhatja magára Bagdadot, mert Irak nem periferikus ország. 
Az Egyesült Államok sem vonulhat majd ki onnan úgy, ahogy a Szovjetunió 1989-ben 
Afganisztánból. Ha így tenne, a bevonulásnál is nagyobb hibát követne el.

Különbözik a szovje  ől az orosz politikai percepció is. Az elmúlt húsz év orosz ta-
pasztalatai, az afgán vagy a csecsen analógia arra enged következtetni, hogy poten-
ciálisan az al-Káida és a militáns iszlám fundamentalizmus egyik következő melegágya 
alakulhat ki a Közel-Keleten. Moszkva az elmúlt évtizedet már így is az „afgán arabok-
kal” való háborúval töltö  e, feltehetően nem kívánja, hogy ez a fenyegetés kiújuljon. 
Ez nemcsak az orosz, de minden szereplő rémálma. Így viszonylag nagy az esély arra, 
hogy ha más területen nem is, de e fenyegetés elhárítása érdekében hosszabb távú 
nemzetközi összefogás jöjjön létre. Ennyiben az antiterrorista koalíció, ha sokkal kisebb 
jelentőséggel is, de még mindig együ  működési terület a felek számára.

A mai orosz Közel-Kelet-politika nem írható le az amerikai inverzeként. A washing-
toni álláspont még mindig sok tekintetben befolyásolja Moszkvát, de megnövekede   
a tőle független szempontok száma is. Az orosz–amerikai antagonizmus pedig legfő-
képpen a térségen kívüli forrásokból ered. Az igazi, hosszú távú ellentétek száma ke-
vesebb, a potenciális, de kiaknázatlan érdekközösségek száma több, mint amennyire 
a felek ezt mutatják. A következő években a régió erőviszonyai és kihívásai inkább 
hatnak a hangos retorikával és látványpolitikával ellensúlyozo   kelletlen különalkuk, 
semmint a valós konfrontáció irányába.
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Oroszországnak nincsenek érdemi partnerei és olyan eszközei a mai Irakban, ame-
lyek révén közvetlenül hathatna az eseményekre. Befolyását csakis azok az értékei ad-
hatják, amelyek más államoknak nincsenek meg. Ilyen az Iránnal és a Szíriával ápolt, 
az arab államokénál vagy a nyugati partnereknél bensőségesebb viszonya, illetve az a 
tény, hogy miközben az elmúlt években mindenkivel kialakíto   valamilyen párbeszé-
det, kívülállóként és semlegesként tekintenek rá. 

Ahhoz, hogy ezeket a képességeit kamatoztassa, szükség lenne az iraki kérdéssel 
foglalkozó, ma még hiányzó nemzetközi fórumra.29 Mivel Washington egyelőre nem 
kívánta a mainál nemzetközibb konfl iktuskezelés módozatait nyilvános vitára bocsá-
tani, Moszkvának aligha vannak kész forgatókönyvei ebben a kérdésben. Nagyon sok 
fog múlni az amerikai magatartáson. Ez lesz a mérvadó mind a kérdésbe érdemben 
bevont országok körének, mind a napirendnek a meghatározásakor. Ma még Washing-
tonban inkább zavarkeltőnek tartják az orosz hozzáállást, és a minimálisra korlátozzák 
az együ  működést a Kremllel. Moszkva pedig természetszerűen nem önzetlen, szeret-
ne az új közel-keleti egyensúly egyik meghatározó és nyilvánosan is elismert formálója 
lenni. Az orosz aktivitás növekedése, a megörökölt kapcsolati háló kihasználása és új 
nexusok létrehozása részben éppen Moszkva pótolhatatlanságát, részvételének hasz-
nos és szükséges voltát hivato   biztosítani.

Nemzetközi intézményes fórum híján aligha lehet a közel-keleti orosz magatartás 
mozgatórugóit teljeskörűen feltárni. Azok lehetnek például az „egyensúlyteremtés”, 
az „al-Káida-ellenes antiterrorista együ  működés”, az „amerikai alku”, a „térségbe-
li befolyásszerzés” vagy ezek bármilyen keveréke. Oroszország számára Irak valódi 
súlyát csak az iraki helyzet magasabb szintű és szélesebb körben való megtárgyalása 
során fogjuk igazán megtudni. Ha az orosz retorika valós aggodalmakat fejez ki, ak-
kor Moszkva Irak ügyében hajlandó lesz félretenni az Egyesült Államokkal szembe-
ni fenntartásait, és kész lesz érdemben együ  működni a helyzet konszolidálásában. 
Ha viszont közel-keleti politikáját csak egy amerikai–orosz nagyhatalmi játszma része-
ként értelmezi, akkor hagyja kínlódni Washingtont egészen addig, amíg támogatásá-
nak árát valóban fel tudja majd srófolni.

Jegyzetek
 1  E tekintetben legfeljebb az orosz Közel-Kelet-politika esetében lehetnek bizonyos kétségeink. I   elkép-

zelhető, hogy a 2003 óta követe   orosz közel-keleti politika bizonyos mértékig „felkészül” egy ameri-
kai kudarc után bekövetkező nemzetközi helyzetre. Ezt a hipotézist azonban legfeljebb csak a külföldi 
– mindenekelő   az amerikai – erők Irakból történő kivonása után lehet érdemben megvizsgálni.

 2  Jellemző módon Putyin hatalomra lépésével párhuzamosan, a 2000. júniusi Clinton–Putyin-csúcsta-
lálkozón állapodtak meg az úgyneveze   Trubnyikov–Pickering Bizo  ság létrehozásáról (Orosz–ame-
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rikai munkacsoport Afganisztánról). Ezen a fórumon a tálib- és az al-Káida ellenes titkosszolgála-
ti (Vjacseszlav Trubnyikov 1996 és 2000 közö   a külső hírszerzés igazgatója volt) és diplomáciai 
együ  működésen túlmenően az orosz fél feltételezhetően az amerikai elköteleződés növelését sze-
re  e volna elérni.

 3  A tálib rendszer támoga  a mind a csecsen ellenállást, mind az egyre veszélyesebb iszlamista betö-
réseket a Fergána-medencében. A kétfrontos háború veszélye – a Kaukázusban, Csecsenföldön és 
Közép-Ázsiában, a Fergána-medencében – kiegészülve az oroszok támoga  a afganisztáni Északi 
Szövetség végleges vereségével 1999–2000 tájékán Moszkvának súlyos dilemmát okopzo  . Nem 
véletlen, hogy Szergej Jasztrzsembinszkĳ , a Kreml csecsenföldi szóvivője 2000 májusában „nem zár-
ta ki” afganisztáni célpontok orosz bombázását sem. Az első perctől világos volt azonban, hogy 
valós eredményeket a tálibok ellen Moszkva egyedül aligha lesz képes elérni. h  p://www.rferl.org/
features/2000/05/f.ru.000522153631.asp. 

 4  Az akkor már második éve zajló második csecsen háború a hivatalos orosz értelmezés szerint a nem-
zetközi terrorizmus ellen zajlo  . Nem véletlenül a New York-i tragédiára elsőként reagáló Putyin 
nem mulaszto  a el, hogy utaljon a két évvel korábbi oroszországi lakóházrobbantásokra. Ezek ala-
pozták meg a lakosság körében a csecsenföldi háború pszichológiai há  erét. 

 5  Ebben a szellemben fogant a 2000 közepén elfogado   orosz külpolitikai stratégia is. „Erősödik az 
Egyesült Államok gazdasági és katonai dominanciája ala   megvalósuló, egypólusú világrend irá-
nyába mutató tendencia. A nemzetközi biztonság alapvető kérdéseinek megoldásakor a nyugati 
intézmények és korlátozo   tagságú fórumok jutnak előtérbe, miközben az ENSZ BT szerepe egyre 
mérséklődik.” h  p://www.mid.ru/ns-osndoc.nsf/0e9272befa34209743256c630042d1aa/fd86620b371
b0cf7432569  004872a7?OpenDocument. 

 6  Természetszerűleg kiegészülve azzal a már 1999-ben, Koszovó esetében elhangzo  , nem egészen 
önzetlen érvvel, hogy az ilyen akciók rossz precedenst teremtenek a világpolitikában.

 7  Az orosz diplomácia viszonylag ügyesen haloga  a a végleges választ, szlalomozo   a német és fran-
cia döntésig. Éppen ezért sokaknak tűnhete   úgy, hogy a francia–német elutasítás ragadta magá-
val a habozó oroszokat. Jellemző, hogy 2003. január végén, kevesebb mint két hónappal az invázió 
megindulása elő  , a Kreml törekvéseit általában jól megérző külpolitikai szakértői közeg is szinte 
egységesen a helyzet elfogadását és a Washingtonnal való valamilyen alkut várta. Szvetlana Ofi tova: 
„Za szugybu Husszejna Moszkva nye otvecsajet”. Nyezaviszimiaja Gazeta, 2003. január 31. A francia és 
a német álláspontra nézve l. Gazdag Ferenc és Kiss J. László tanulmányát ugyanebben a számban.

 8  Ezt Putyin nyíltan ki is mondta: „ Nem értünk mindenben egyet, és néhány kérdésben fellépünk az 
Egyesült Államok döntései ellen. De kapcsolataink minősége nem engedi meg, hogy konfrontációba 
sodródjunk.” Jevgenyĳ  Verlin–Nyikolaj Zlobin: –Moszkva usztupajet Vasingtonu”. Nyezaviszimaja 
Gazeta, 2003. január 30.

 9  Hodorkovszkĳ  is azon a 2002 végén közkeletű állásponton volt, hogy mivel az Egyesült Államok 
úgyis megszállja Irakot, Moszkvának nem szabad az ENSZ BT-ben vétóznia, de ennek meg kell 
kérni az árát. „Khodorkovsky: U.S. Must Pay for Iraq Support”. Moscow Times, 2002. október 23.

10  Némileg hasonló folyamat zajlo   le az Atlanti-óceán túlpartján. 2004-re az iraki megszállást ellenző 
orosz magatartás korábbi pozitív fogadtatása megkopo  , és ma már arra csak a szokásos destruktív, 
moszkvai „nyet”-ként hivatkoznak.

11  A 2005 elején a Carnegie által kiado   szakértői jelentés szemmel láthatóan ezzel a forgatókönyvvel 
számolt, a nemzetközi terrorizmus elleni és az energetikai együ  működést jelölve meg a közös ér-
dekek tengelyeként. Jellemző módon ez a dokumentum szinte egyáltalán nem foglalkozik Irakkal. 
Lásd Andrew Kuchins–Vjacseszlav Nyikonov–Dmitrĳ  Trenyin: „U.S.–Russian Relations: The Case 
for an Upgrade”, h  p://www.carnegie.ru/en/pubs/media/71958.htm. 

12  Míg 1985-ben a hazai termelés még a kereslet 73 százalékát fedezte, ez az arány 1991-ben 56 szá-
zalékra, 2005-re pedig 39 százalékra süllyedt. Ez a trend már most is összeomlással fenyegeti az 
amerikai importdiverzifi kációs rendszert, és kényszerűen sokkal több közel-keleti olaj vásárlását 
vetíti előre.
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13  Az arab államok megpróbálták rábeszélni a szovjeteket az OPEC-hez való csatlakozásra, de a kez-
deti érdeklődés után Moszkva e  ől elállt. Ezért a hatvanas évek elején a szovjet olajdömping elleni 
fellépés érdekközösséget teremte   az amerikai olajcégek és az arabok közö  . Anthony Sampson: 
The Seven Sisters. New York: The Viking Press, 1975. 163. o.

14  Putyin első ciklusa idején a pénzügyminisztérium (és nem az energiaipari miniszter) által megfogal-
mazo   költségvetési számításokhoz szükséges olajárelvárásoknak mintha le   volna ilyen szerepük. 
Legalábbis ekkor még ezeket fennhangon propagálták. Ezek a költségvetési tervezési számok mind 
a mai napig szinte kivétel nélkül egy fokkal alacsonyabbak az OPEC által kitűzö   szintnél, de sem-
milyen konkrét exportszabályozói eszköz nem tartozik hozzájuk. Ennyiben ezek nyilvános propa-
gálása inkább volt az Egyesült Államokkal meglévő jó kapcsolatokba illeszkedő gesztus, semmint 
valós árbefolyásolás.

15  Persze Moszkvának nem volt érdeke, hogy az amerikaiak átütő sikert érjenek el Irakban, és letörjék 
az olajárat. Nem véletlenül, 2003 elején, amikor még Washingtonban reménykedhe  ek az orosz tar-
tózkodásban az ENSZ BT ülésén, amerikai tisztviselők megígérték, hogy a háború után nem öntik el 
a piacot iraki olajjal. Moszkva feltehetően garanciákat kért, de ilyeneket a később létrejövő iraki kor-
mány joghatóságára hivatkozva Washington nem ado  . „US seeking Russian support for campaign 
against Iraq”. The Moscow Times, 2003. január 13. 

16  Moszkva főleg a szaúdi relációban rendszeresen folytat megbeszéléseket a világpiaci viszonyokról, 
bármilyen érdemleges következmény nélkül. A gáz-OPEC ötlete jelen fázisában inkább imitatív, 
diplomáciai fogás semmint bármiféle valós piaci együ  működés. 

17 http://209.85.135.104/search?q=cache:K2E7bg1HqRIJ:www.oilru.com/or/22/344/+western
+qurna+2+saddam&hl=hu&ct=clnk&cd=1&gl=hu&client=fi refox-a. 

18  Moszkva szeretné a tízmilliárd dolláros, behajthatatlan iraki adósságot „informálisan” olajipari be-
fektetésekké konvertálni. Mindeközben azonban Moszkva a Párizsi Klub keretében köteleze  séget 
vállalt az adósság nyolcvan százalékának leírására, rossz precedenst teremte   Szíriában és Afga-
nisztánban, és ez igencsak megnehezíti az „átváltást”. „Kabul raszplatyilszja za szovjetszkĳ e tanki 
– Eto otkrivajet rosszĳ szkim nye  janyikam dorogu v Bagdad”. Kommerszant, 2007. augusztus 7.

19  A kitermelés polgárháborús állapotok közö   persze kérdéses. Tekinte  el azonban arra, hogy ez a 
mező hatalmas (hét-nyolc milliárd barrel, jó minőségű és könnyen elérhető tartalék), az olajpiacon 
érezhető hatása lenne és nagyon közel van a kuvaiti határhoz, előfordulhat, hogy legalább kor-
látozo   kitermelését megkezdik. Ez nem példátlan az olajiparban, főleg ha az amerikai csapatok 
részlegesen az országban maradnak, és a Bászra környéki területeken sikerül valamilyen rendet 
fenntartani. Persze ez csak tovább bonyolítaná az amúgy is kusza jogi helyzetet.

20  A kilencvenes években a térségbe irányuló éves orosz fegyverexport félmilliárd dollár körül moz-
go  , ennek a mennyiségnek is több mint felét Irán ve  e meg. Csak összehasonlításképpen: a nyolc-
vanas években egyedül Irakba ennek a mennyiségnek négy-ötszörösét exportálta a Szovjetunió. 
Putyin hatalomra jutása után a fegyverexport némileg fellendült, de 2003-ig még mindig nagyon 
visszafogo   maradt. Paul Rivlin: The Russian Economy and Arms Exports to the Middle East. Tel-Aviv: 
JCSS, 2005.

21  A kilencvenes években a Közel-Kelet az orosz külpolitikai döntéshozatal „nagyhatalmi” irányult-
ságú köreinek a kezében maradt. A „nyugatosoknak” ez a térség jobbára érdektelen volt. Ennyiben 
Putyinnak főleg az első években saját támogatói körében is komoly taktikázásra lehete   szüksége 
ahhoz, hogy a régió nemzetközi ügyeiben megőrizze az egységes külpolitikai imázst.

22  Jellemző, hogy a csecsen ellenállás pénzügyi hátországát irányító Zelimhan Jandarbĳ evet 2004 feb-
ruárjában épp Katarban robbanto  ák fel orosz titkos ügynökök.

23  h  p://www.cdi.org/russia/251-7.cfm. 
24  2005-ben még közös amerikai–izraeli nyomásra az orosz fél elállt a  ól a szándékától, hogy a libanoni 

Hezbollah által is használható formában adja el Szíriának Igla légvédelmi rakétáit. Egy évvel később 
már minden nyomás hiábavaló volt az Iránnak elado   Tor-M1 rakéták esetében, amelyeket többek 
közt éppen a bushehri reaktor védelmére állíto  ák rendszerbe. SIPRI Arms Transfer Database.
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25  2006-ra a Közel-Keletre irányuló fegyverszállítások orosz hivatalos adatok szerint 1,4 milliárd dol-
lárra nő  ek, a teljes ilyen jellegű orosz export több mint ötödét szolgáltatva. Miközben Kína és 
India egyre kevesebb katonai rendszert vásárol, a következő években részesedésük a korábbi het-
ven-nyolcvan százalékról ötven százalékra süllyed, ez a térség dinamikusan növeli importját (Igaz, 
a legfőbb új vásárló Algéria, amelynek aránya a teljes fegyverexportból a következő években húsz 
százalék körüli szinten lesz.). Vaszilĳ  Kasin: „Blizsnyevosztocsnĳ  reneszansz”. Vedomosztyi, 2007. 
március 1. 

26  Nem véletlenül jelenthe  e ki az al-Dzsazíra televízióban az évtized közepén Putyin, hogy minden 
arab állammal rendeze   az orosz viszony. Ez a folyamat egyébként a Katarban a Jandarbĳ ev-me-
rénylet kapcsán elfogo   két orosz titkosszolgálati tiszt és az ellenük hozo   ítélet mia   húzódo   el 
ennyire.

27  Az orosz magatartás a bushehri reaktorépítéssel kapcsolatban még a moszkvai külpolitika legrosz-
szabbnak tarto   pillanataiban sem volt feltétel nélküli. A kilencvenes évek folyamán Moszkvának dön-
tő szerepe volt abban, hogy Irán együ  működö   a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséggel és nem 
akadályozta meg az atomsorompó-szerződés korlátlan időre való meghosszabbítását. Anton Hlopkov–
Vaszilĳ  Lata: „Iran: Raketno-jagyernaja zagadka dlja Rosszii”. Jagyernĳ  kontroll, 2003/2. 53. o. 

28  A demokraták és a republikánusok egyes csoportjai közö   könnyen felismerhető vita van az Irán-
nal és Szíriával szemben folytatandó politikáról. Az Irakkal foglalkozó Baker–Hamilton-bizo  ság 
óvatos tapogatózást ajánlo   (h  p://www.usip.org/isg/iraq_study_group_report/report/1206/iraq_
study_group_report.pdf), Nancy Pelosi demokrata alsóházi elnök pedig Damaszkuszba látogato  . 
Bush mindke  őt elítélte ugyan, de ezek a lépések egyértelműen jelzik, hogy Washington keresi a 
kitörési pontokat.

29  Éppen ezért fogadták még a Washingtonnal szemben szkeptikus orosz politikusok is óvatos lelke-
sedéssel 2006 végén az úgyneveze   „Baker–Hamilton-jelentést”, amly nagyobb diplomáciai nyitást 
ajánlo   az iraki kérdés rendezésekor. Yevgeny Primakov: „Iraq: is the U.S. Starting to Maneuver?”. 
Moscow News, 2007. június 7.

Résumé

András György Deák: The „Iraq Question” in Putin’s Foreign Policy

The essay aims at giving an insight into Russia’s multifaceted Iraq policy. The author 
explicitly questions the existence of a coherent Russian Iraq Policy and tries to decon-
struct Moscow’s stance into separate sets of policies. It discusses three basic levels of 
this policy, namely the US-Russian relations, Moscow’s possible oil-related political 
considerations and the Kremlin’s comeback in the Middle East. The author asserts that 
Moscow’s Iraq policy has been much more a derivate of all these relations. The study 
also describes the history of these relations from the very beginning of the Putin-era 
and the dynamics of the changing foreign policy landscape around Iraq. It pays special 
a  ention to questions of continuity-discontinuity between the Soviet and Russian Mid-
dle East Policy. 




