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Az iraki konfl iktus és a tágabb Közel-Kelet
N. Rózsa Erzsébet

„Irak szomszédainak politikája és te  ei nagyban befolyásolják Irak stabilitását és jólétét. A térség 
egyetlen országa sem akar kaotikus Irakot. Mégis, Irak szomszédai keveset tesznek megsegítése 
érdekében, sőt, néhányan veszélyeztetik stabilitását. Az irakiak panaszkodnak, hogy a szomszé-
dok beavatkoznak ügyeikbe. Egy magas rangú iraki tisztviselő, amikor megkérdezték, melyik 
szomszéd avatkozik be, így válaszolt: „Mindannyian.”1 

A    tanulmány az iraki helyzet regionális vonatkozásait, Irak szomszédainak ér-
dekeit, Irakhoz fűződő kapcsolatait és tevékenységét vizsgálja, a kutatás által 
megfogalmazo   kérdésre keresve a választ: A háborúnak vége?

Földrajzi-stratégiai helyzetén túlmenően Irak a közel-keleti térség három történeti-
leg és a civilizáció értelmében meghatározó etnikumának (arab, perzsa/iráni, török), 
ugyanakkor az iszlám két nagy ágának (szunnita és síita) találkozásánál – ha tetszik 
törésvonalai mentén – fekszik, ami sui generis magában hordozza az etnikai és vallási 
közösségek együ  élésének, keveredésének és konfrontációjának lehetőségét. Irakban 
három nagy etnikai csoport él (arabok, kurdok2 és iraki törökök), amelyek jelenléte a 
szomszédos államokhoz fűződő – etnikai alapú – különleges viszonyrendszert, egyben 
a szomszédok Irakon belüli érdekeltségét tételezi. Ezt a viszonyrendszert és érdekelt-
séget a vallási – alapvetően szunnita és síita – különbségek nagy mértékben befolyá-
solják. Mindegyik közösségnek vannak határon átnyúló törzsi és családi kapcsolatai. 
A határok megnyitása pedig lehetővé te  e a vallásos célból végrehajto   határátkelése-
ket (zĳ árat – zarándoklat a síita szent helyekre). Nem elhanyagolható az iráni hivata-
los propaganda hatása sem, mely az Iráni Iszlám Köztársaság állami ideológiájának és 
raison d’être-jének alapjául szolgáló síita iszlámot terjeszti. 

Ismert, hogy Irakot az első világháború után három oszmán-török vilajetből (köz-
igazgatási egységből) brit irányítással hozták létre. A megelőző évszázadokban azonban 
az északi, többségében kurdok lakta Moszul központú, a középső, zömében szunnita 
arab Bagdad központú és a déli, markánsan síita arabok által lako   Baszra központú 
vilajeteknek nem volt összetartozás-tudatuk, együ  es fejlődésük azon túl, amit az Osz-
mán-Török Birodalom keretei biztosíto  ak és megszabtak nekik. A külső beavatkozás 
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következtében létrejö   államhatárok, „nemzetállami” keretek egyfajta közös fejlődést 
írtak elő a három közigazgatási egységnek és lakosaiknak. Az 1968-ban hatalomra ke-
rülő Bacasz3 Párt arab, majd ezen belül is hangsúlyozo  an iraki nacionalista ideoló-
giája és propagandája bár csak mesterségesen tudta elfedni az államalkotó közösségek 
különböző identitáselemeit, bizonyos közösséget kovácsolt, közös tudatot alakíto   ki 
(területi alapú identitás). A pártpropagandán túlmenően a közös iraki identitást erősí-
te  e az a keveredés, mely egyrészt állami eszközökkel, a lakosság egyes – elsősorban a 
hatalmat gyakorló szunnita arabtól eltérő – csoportjainak erőszakos átköltöztetésével, 
másrészt a 20. században globálisan megfi gyelhető, spontán urbanizációs folyamatok 
következtében zajlo   le. A szomszéd országok, határon túli közösségek szempontjából 
ezek a népmozgások azt feltételezik, hogy a hatásgyakorlásnak, vagy ado   esetben 
a beavatkozásnak nem feltétlenül a hagyományos területek lesznek, lehetnek a hely-
színei. Ugyanakkor a 2003 óta felépíte   új iraki államszervezet bár nagyjából a reális 
népességi viszonyoknak megfelelően ju  a  a pozíciókhoz a nagy iraki etnikai és/vagy 
vallási csoportokat, a hagyományostól markánsan eltérő hatalmi viszonyokat terem-
te  , miközben teret engede   olyan kisebbségek helyi igényeinek megfogalmazásához/
artikulálásához, mint a kirkuki/iraki törökök (turkománok), ily módon ismét új terüle-
teket (nem fi zikai, hanem állam- és közigazgatási értelemben) nyitva meg az esetleges 
kívülről jövő beavatkozáshoz, igényformáláshoz. 

Ebben az értelemben tehát Irak mindenképpen összete   regionális kontextusban 
vizsgálandó, melyben egyrészt magának a térségnek, másrészt a három domináns kö-
zösségnek/etnikumnak és/vagy anyaországaiknak viszonyait, illetve azok változásait 
kell elemezni.

Az arab világ

Az iraki helyzet vizsgálatakor az arab világ, az arab országok Irakhoz fűződő érde-
kei és kapcsolatai két szinten elemezhetők: egyrészt az arab világ, az arabság egésze 
szempontjából (melyet általában az Arab Liga jelenít meg), másrészt Irak közvetlen 
arab szomszédai (Szíria, Jordánia, Szaúd-Arábia és Kuvait) szempontjából, egyenként 
és külön-külön. 

Miközben az arab világ, mint egység létét a „virtuális politikai térben” – azaz abban 
a politikai mezőben, melyben a Nyugat által importált állam struktúrái, intézményei, 
értékei és szabályai megjelennek – általában megkérdőjelezik; azt látjuk, hogy a „reális 
politikai térben”4 – azaz a abban a politikai mezőben, melyben a hagyományos arab 
politikai berendezkedés értékei és szabályai érvényesülnek, és ahol a hatalom kérdései 
eldőlnek – az arab világ valóságként jelenik meg. Ez a ke  ősség, mely alapvetően jel-
lemzi azt a „kényszeres modernizációs pályát”, melyet az arabság az európai gyarma-
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tosítás kezdete óta bejár (ez a folyamat ma is tart, sőt, a globalizáció, illetve a George W. 
Bush által meghirdete  , a Közel-Kelet demokratizálása program ennek a folyamatnak 
újabb stádiumait mutatja), egyszerre jelenik meg az arab politikai zsargonban, mely 
„arab hazáról”, „arab egységről” és „arab állampolgárról” szól, és testesül meg intéz-
ményesen az Arab Ligában, amely jogilag, a virtuális térben, államok szövetsége, de a 
reális térben egy jog elő  i, családi-törzsi-etnikai közösségen, az arabságon5 alapul. 

Az Arab Liga,6 melyet arab ENSZ-nek is szoktak nevezni, tagjai közö   tudhatja 
mind a 22 arab országot, beleértve az államiság útján megindult, de azt még el nem érő 
„Palesztínát” is. A tagság kritériuma – mint a szervezet neve is mutatja – az „arabság”, 
tekintet nélkül arra, hogy az egyes országok lakosságának mekkora hányada arab, illet-
ve hogy az országban más etnikumok milyen számban élnek. Az iraki háború és annak 
következményei egyre nyilvánvalóbban rámutatnak az Arab Liga eddig láthatatlan 
– vagy talán inkább ki nem mondo   – dimenziójára, a „szunnita” arab karakterre.7 
Az arabság modernkori történelmének és államainak eddig nem volt kifejeze   sajátos-
sága a szunnita iszlám8 (kivéve természetesen Szaúd-Arábiát, melynek raison d’être-je 
a szunnita iszlám vahhábita formája), még akkor sem, ha vannak olyan arab országok, 
melyek jelentős síita közösségekkel bírnak, illetve ha a különböző muszlim közösségek 
közö   akár polgárháború is kibontakozo   (libanoni polgárháború). Sőt a pánarab esz-
me több arab országban, Egyiptomban, Irakban, Szíriában például szekuláris világné-
ze  el kapcsolódo   össze. 

Az új Irak megteremtésének folyamatában az arab összetartozásnak és az Arab Liga 
intézményének olyan, merőben új jelenséggel/kihívásokkal kell szembenéznie mint hogy 
a pánarabizmus és arab újjászületés egyik zászlóvivőjének tarto   Irakban immár nemcsak 
a külügyminiszter (Hosjár Zebári), hanem az államfő (Dzsalál Talabáni) sem arab, hanem 
kurd; hogy az ország alkotmányából kimaradt az ország arabságára való hivatkozás,9 és 
hogy az új Irakban a korábban évszázadokon át irányító szunnita arabság há  érbe szorul. 
Az Irak arabsága körüli vita 2003 óta zajlik: miközben az Arab Liga több alkalommal is 
követelte, hogy az iraki alkotmány mondja ki, hogy Irak arab és muszlim ország, más 
arab alkotmányok nem feltétlenül tartalmazzák az arabságra való hivatkozást.10 Amikor 
2005 októberében sor került az Ali Szísztáni nagyajatollah és Amr Músza, az Arab Liga fő-
titkára közö  i történelmi találkozóra, Irak „arab dimenziója” is a témák közö   szerepelt. 
(Érdekességként megjegyezzük, hogy maga Szísztáni nem arab, hanem iráni származású, 
nem is iraki állampolgár.)11 Az iraki nem arab kisebbségek, elsősorban a kormányzati po-
zícióba juto   kurdok, éppen ezért gyanakvással tekintenek az Arab Ligára, hiszen felfo-
gásuk szerint Irak soknemzetiségű ország. (Tegyük hozzá, hogy már a bacaszista vezetés 
is – minden arab nacionalista elköteleze  sége ellenére, az iraki realitásokból kiindulva 
– nem az etnikumhoz, hanem a földhöz akarta kapcsolni az identitást.) 

Az arab országok többsége ellenezte az iraki háborút: a 2001. októberi Afganisztán elle-
ni háborút követő Arab Liga-nyilatkozat fi gyelmeztete  , hogy az arab országok elfogad-
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hatatlannak tartanának bármely arab ország ellen irányuló támadást.12 Az iraki háborút 
megindító hajlandók koalícióját azonban Kuvait, Jordánia, Katar, Bahrein és az Egyesült 
Arab Emirátusok is támoga  ák, bár ezt nyíltan nem vállalták.13 Ennek ellenére az arab 
kormányzatok idegesen fogadták a háború megkezdését és az iraki rendszerváltást. Mi-
közben általában pozitívan értékelték az agresszív és fenyegető – a többi arab államhoz 
képest jóval nagyobb katonai erővel rendelkező – iraki rezsim eltűnését, magát a kívülről 
végrehajto   rendszerváltás tényét fenyegetésként élték meg. Nem hi  ék, hogy az Egyesült 
Államoknak érdekében állt volna az ő országukban is ilyen változást eszközölni, de iga-
zából sohasem lehe  ek biztosak ebben, mint ahogy abban a véleményükben is csalódtak, 
hogy az Egyesült Államok világos és egyértelmű ENSZ BT-felhatalmazás és a meglévőnél 
nagyobb nemzetközi támogato  ság nélkül nem támadja meg Irakot.14 Az iraki helyzet 
gyors stabilizálása sokat segíte   volna az arab kormányok helyzetén, hiszen miközben 
bizonyos mértékig a legtöbb arab állam függ az Egyesült Államoktól, nem hagyha  ák 
fi gyelmen kívül azt a tényt, hogy közvéleményük, mely egységesen szembehelyezkede   
az amerikai intervencióval, hogyan reagál a rendszerváltásra, mint politikai eszközre vagy 
lehetőségre, illetve azt az óriási szimpátiát, mellyel az arab közvélemény az iraki lakosság 
megpróbáltatásait fi gyelte.15 (Nem szabad fi gyelmen kívül hagyni a 2003-at megelőző ira-
ki események hatását az általános arab közvéleményre, melyet a politikai elitek jelentős 
része is oszt: az 1991-es öbölháborút követően, mellyel kapcsolatban az arab társadalmak 
megoszto  ak voltak, a szankciók egy-két év ala   Irak mögé sorakozta  ák fel nemcsak a 
közvéleményt, hanem a médiát és a politikai elit egy részét is. Az iraki néppel való együ  -
érzés már az 1990-es évek közepétől az arab politikai elit óvatos közeledését, Irak tulaj-
donképpeni visszafogadását eredményezte az arab közösségbe, még akkor is, ha ebben az 
általános hangulatban Kuvait és Szaúd-Arábia nem – vagy nem teljesen – osztozo  .)

Az egyre kezelhetetlenebbé váló iraki belbiztonsági helyzet következtében, melynek 
a felszámolására irányuló amerikai katonai akciók során számtalan iraki civil ese   ál-
dozatul és/vagy bántak velük megalázó módon,16 megdőlt az Egyesült Államok min-
denhatóságának, legyőzhetetlenségének mítosza, és megkérdőjeleződö   az amerika-
iak erkölcsi alapja, értékrendje is. Az arab közvélemény (beleértve a politikai eliteket 
is) mélységes bizalmatlansággal és gyanakvással fi gyeli a térségbeli amerikai politikát 
általában, de különösen Irakban, és különösen azután, hogy világossá vált, a hábo-
rú indítása meghirdete   céljainak nem volt reális alapja.17 A demokratizálás jelszava 
– meglehetősen csekély ellenzéki értelmiségi csoportokat leszámítva – mélyebben nem 
érinte  e meg az arab közvéleményt, mivel az egyre kaotikusabb iraki helyzet és a ter-
rorizmus fokozódó veszélye mia   az arab kormányzatok még jobban korlátozták az 
amúgy sem túl széles politikai szabadságjogokat, mint például a szólásszabadságot. 
Maga a demokratizálás, illetve a mögö  e feltételeze   demokratikus rend, emberi jo-
gok, állami berendezkedés stb. lejáratódo   az arab közvéleményben, és valós tartalma 
helye   az amerikai behatolás neokolonialista eszközének a szerepét ve  e fel.
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Míg 2003 elő   az „erős” Irak,18 2003 óta a gyenge Irak jelent biztonságpolitikai koc-
kázatot az arab országoknak, több olyan politikai és biztonságpolitikai problémát is fel-
vetve, melyekben határozo   közös állásfoglalásra és részvételre lenne szükség. Közös 
volt az aggodalom az iraki szunniták sorsa fele  , akik az Egyesült Államok irányítása 
melle   alakuló új iraki struktúrában legfeljebb számarányuknak megfelelően (mintegy 
húsz százalék) juthatnak részvételhez,19 és akiket – ha nem is szándékosan – a külföldi 
média és politikai körök kezde  ől azonosíto  ak a megbuktato   Szaddám-rendszerrel, 
így egyfajta „kollektív bűnös” bélyeget sütö  ek rájuk. Az iraki síiták és Irán térnyerése 
szintén aggodalomra ad okot,20 amennyiben egyrészt az iraki síiták közö   több radiká-
lis mozgalom is vezető szerephez és kormányzati funkcióhoz juto  , másrészt általában 
a síiták politikai szerepvállalása és szabad önkifejezési lehetősége a síita közösségekkel 
rendelkező arab országoknak belbiztonsági fenyegetésként jelentkezik. A fenyegetés 
további eleme a síita Irán iraki befolyásának növekedése, amelynek pontos mértéké-
vel és határaival senki sincs (lehet) tisztában. Mindez – a kurdok politikai szerephez 
jutásával együ   – az iráni előretöréssel párhuzamosan felvete  e Irak területi integritá-
sának kérdését is, különösen a föderális berendezkedésről rendelkező iraki alkotmány 
elfogadása után. Végül, de nem utolsósorban az arab országok a palesztín kérdés vo-
natkozásait sem hagyha  ák fi gyelmen kívül. Ismert, hogy már az iraki háborút meg-
előzően felvetődö  , hogy először a palesztín–izraeli konfl iktust kellene rendezni,21 a 
Bush-kormányzat úgy vélte azonban, hogy éppen Irak rendezése mozdíthatja előre a 
palesztín–izraeli békét, egyrészt bízo   a „demokrácia-dominó” hatásban, másrészt úgy 
vélte, hogy a bagdadi rendszer megdöntése a palesztínokat egyik fő támogatójuktól 
fogja megfosztani, s így lépéskényszerbe kerülnek. Ezzel szemben ebben a kérdésben 
egységes volt az arab álláspont, hogy amíg a palesztínok helyzete nem rendeződik, 
értelmetlen bármely más konfl iktus rendezésébe fogni.22

Mindezek ellenére az arab országok kénytelen-kelletlen elfogadták az iraki háborút 
és rendszerváltást. A fokozódó erőszak, a mára polgárháborúvá vált helyzet eddig in-
kább vallási, mára azonban már etnikai alapon is zajló összecsapásai azonban már a 
szomszédos arab államok biztonságát is fenyegetik. Az iraki rendezés, a polgárháború 
eszkalálódásának elkerülése általános arab érdek, mégis az arab országok és/vagy az 
Arab Liga csak meglehetősen korlátozo   szerepet vállalnak az iraki konszolidációban, 
illetve az újjáépítésben. Ennek okai egyrészt az iraki kormány hozzáállásában – amely 
nem minden ajánlatot fogado   kedvezően –, másrészt az a  ól való félelemben kere-
sendők, hogy az Egyesült Államok kiszolgálójának látszódjon. Ez utóbbi különösen 
a „nagy harci műveletek” befejezése után volt fontos szempont, de a végleges iraki 
parlament és kormány elfogadásával értelmét veszíte  e.

A Szaddám-rendszer bukása után Irak helye üresen maradt az Arab Ligában, és a 
liga igyekeze   távolságot tartani az idegenek által felállíto   új iraki intézményektől, 
így az iraki Kormányzótanácstól is, amelyet az Egyesült Államok bábjának tarto  , és 
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megkérdőjelezte hitelességét. Emlékezetes, hogy amikor az iraki Kormányzótanács 
külügyminisztere, Hosjár Zebári (aki a tanulmány írásakor is Irak külügyminisztere) 
első alkalommal képviselte országát az Arab Liga külügyminisztereinek értekezletén, 
órákig tarto  , míg a tagállamok képviselői úgy döntö  ek, elfogadják az Egyesült Álla-
mok által kineveze   Kormányzótanácsot Irak törvényes képviselőjének.23 

Az iraki kormány gyakran bírálta az Arab Ligát azért, mert nem vesz részt az iraki 
rendteremtésben és újjáépítésben. Ez az aktivitáshiány fokozza azokat az iraki kurd és 
síita véleményeket, melyek szerint ennek a tehetetlenségnek legfőbb oka az Arab Liga 
már említe   szunnita karaktere.24 Bár időről időre megfogalmazódnak törekvések, 
melyek az iraki kormány által is hiányolt arab részvételre25 irányulnak, illetve egyes 
arab kormányok jelezték készségüket csapatok küldésére.26 Az egyetlen átfogóbb aján-
latot 2004 júliusában Szaúd-Arábia fogalmazta meg. A „többnemzetiségű muszlim 
erők-kezdeményzés” azonban – miközben nem csak arab, hanem más muszlim álla-
mokat is magába foglalt volna – feltételül szabta, hogy a muszlim csapatok az amerikai 
csapatok helye  , azokat felváltva, nem pedig azokat kiegészítve tevékenykednének. 
2005 folyamán úgy tűnt, hogy az iraki kormány sürgetése, hogy az Arab Liga vállal-
jon nagyobb szerepet Irakban és szólítsa fel tagjait, küldjenek nagyköveteket Irakba 
(egyetlen arab országnak sem volt nagykövete Irakban27), meghallgatásra talált. 2005 
októberében Amr Músza Arab Liga-főtitkár Irakba látogato  , a látogatását előkészítő 
delegá ciót azonban megtámadták. Bár az Arab Liga képviseletet nyito   Irakban, szá-
mo  evő össza rab részvételről továbbra sem lehet beszélni. 2006-ban az iraki kormány 
újabb felhívása immár arról is szólt, hogy az arab jelenlétet látnák a megoldásnak Irak-
ban, ami azonban ismét lökést ado   az ilyen irányú arab gondolkodásnak, az az a hír 
volt, hogy az Egyesült Államok Iránnal is hajlandó lesz tárgyalni Irakról. Ez feltüzelte 
a kedélyeket az Arab Liga khartúmi értekezletén: „Nem hiszem, hogy bármiféle tár-
gyalás, mely az irakiak és az arabok háta mögö   folyik, sikeres lehet,” illetve „az arab 
országokat semmilyen körülmény közö   nem szabad/lehet elhanyagolni, amikor Irak 
jövőjét meghatározzák.”28

2007 folyamán az iraki helyzet eszkalációjával fordulat állt be: egyrészt az Arab Liga 
erőteljesen bírálta – első alkalommal – az iraki kormányt azért, mert nem akadályoz-
za meg a vallási erőszakot, és nem szünteti meg a konfl iktust,29 másrészt feltételeket 
szabo  30 ahhoz, hogy részt vegyen az Irak stabilizálásáról szóló konferen cián, amelyet 
2007. március 10-én tarto  ak Bagdadban. A bagdadi, majd a május 3-4-én zajló sarm es-
sejki konferenciáknak, amelyeket nagy várakozás előzö   meg, a legnagyobb érdemük 
azonban az volt, hogy egyáltalán megtarto  ák őket, illetve hogy lehetőséget teremte  ek 
az Egyesült Államok és Irán, illetve Szíria képviselőinek találkozójára. A sarm es-sejki 
konferencia első napján elfogadták az International Compact for Iraq keretmegállapodást, 
amely az ENSZ által támogato   ötéves fejlesztési és segélyprogram Irak politikai, gaz-
dasági és szociális fejlesztésére. Az International Compact mindehhez szigorú politi-
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kai feltételeket szab a politikai megbékélés, az iraki alkotmány módosítása, a milíciák 
lefegyverzése, a korábbi Bacasz-pár  agok hivataltól eltiltásának enyhítése, illetve az 
iraki olajjövedelem egyenletes elosztásáról szóló törvény formájában.31 Mindezeket a 
feltételeket a Máliki-kormánynak már régen teljesítenie kelle   volna. Az, hogy ezek 
még 2007-ben is a napirenden vannak, felveti a kérdést, vajon a Máliki-kormány képes-
e a szükséges lépések megtételére, különösen ami a nemzeti megbékélést illeti. 

Az International Compact kiegészítéseként – Núri al-Máliki miniszterelnök beveze-
tőjében elhangzo   felszólításnak megfelelően – a résztvevők ismét tárgyaltak az iraki 
államadósság (még fennálló részének) elengedéséről. Az iraki államadósságot mintegy 
120-140 milliárd dollárra becsülik,32 mely alapvetően négy részből áll össze: a Párizsi 
Klub tagállamai felé fennálló kétoldalú, mintegy 37,15 milliárd dolláros, a Párizsi Klu-
bon kívüli országok felé fennálló kétoldalú, mintegy 67,4 milliárd dolláros tartozások-
ból, valamint kereskedelmi (mintegy húszmilliárd dollár) és multilaterális (mintegy 
fél milliárd dollár) adósságokból.33 Ehhez járul még hozzá az Irán és Kuvait által köve-
telt háborús jóvátétel, melyhez – legalább részben – mindkét állam ragaszkodik arra hi-
vatkozva, hogy a háborúk olyan mély nyomot hagytak mindkét társadalomban, hogy 
azok semmiképpen sem járulnának hozzá a teljes követelés elengedéséhez.34 Ismert, 
hogy a Párizsi Klub a tagállamaival szemben álló iraki államadósság nyolcvan százalé-
kát elengedte, azzal a feltétellel, hogy ennél kisebb arányú adósságelengedést Irak nem 
fogad el más hitelezőitől. A sarm es-sejki konferencián a teljes adósság elengedése volt 
a cél,35 amit az Egyesült Államok és Nagy-Britannia támoga  ak, mások viszont azzal 
érveltek, hogy egy olajban gazdag ország nem kaphat nagyobb kedvezményeket, mint 
egy szegény ország.36 Oroszország az adósság elengedése fejében lehetőséget kér a 
rumajlai olajmezőben való beruházásra, amit az iraki kormány elutasít. Szaúd-Arábia, 
mely bejelente  e ugyan, hogy a mintegy 15-18 milliárdos iraki adósság nyolcvan szá-
zalékát elengedi, továbbra is „tárgyal a részletekről.”37 (Magyarország elengedte a vele 
szemben fennálló egymillió dolláros iraki államadósság nyolcvan százalékát.38)

Irak arab szomszédai

Az általános arab érdekek melle   az Irakkal szomszédos arab államoknak – Szíriának, 
Jordániának, Szaúd-Arábiának és Kuvaitnak39 – Irakkal szemben különleges érdekei is 
megfogalmazódnak, melyek esetenként ellentétesek lehetnek az összarab politikával 
vagy megakadályozhatják egy közös arab álláspont kialakítását.
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Szíria

Szíria Irakkal kapcsolatos politikáját tágabb összefüggésben a két ország történelmi-ideo-
lógiai vetélkedése, illetve – különösen a Haríri-gyilkosság (2005) óta – a nemzetközi közös-
ség és az Egyesült Államok kihívásának elkerülése határozza meg. Szűkebb kontextusban 
az iraki felkelés támogatásának gyanúja és vádja, a menekültkérdés, az új iraki vezetéssel 
ápolt kapcsolatok és az iraki helyzet jelölik ki a szíriai Irak-politika fő irányait. 

Ismert, hogy a libanoni polgárháború után a táifi  megállapodás (1989) úgy rendelke-
ze   a Libanonban állomásozó szíriai csapatokról, hogy a stabilizációs feladatok vé-
geztével átcsoportosítják azokat, majd a két kormány tárgyalásain rendezik a szíriai 
erők kérdését. Erre azonban nem került sor, és a Libanonban maradó szíriai csapatok a 
szíriai politikai és gazdasági befolyás fontos eszközeinek bizonyultak.40 2005 februárjá-
ban Rafíq Haríri volt libanoni miniszterelnököt Bejrútban egy merényletben meggyil-
kolták, és a nemzetközi közösség vizsgálatot indíto   annak kiderítésére, hogy vajon 
Szíria állt-e a merénylet há  erében. A nemzetközi nyomás hatására a szíriai csapatokat 
2005-ben kivonták Libanonból, de a szíriai befolyás a későbbi libanoni eseményekben 
is te  en érhető. 

Szíria nem szerepelt a Bush elnök által megneveze   gonosz tengelyének tagjai közö  , de 
az Egyesült Államok világossá te  e, hogy Szíria is következő célpontjai közö   szerepelhet, 
egyrészt általában a gonosz tengelyével kapcsolatban megfogalmazo   vádak,41 másrészt 
az Egyesült Államok regionális érdekeinek (az arab–izraeli békefolyamat, a Szaddám-
rendszer megdöntése és az iraki felkelés, Irán elszigetelése és a Hezbollah tevékenysége 
Libanonban) akadályozása mia  .42 Az Egyesült Államoknak igen zavaró jelenség volt a 
Szaddám-rendszer utolsó éveiben alakuló szíriai–iraki közeledés, amelynek keretében 
Szíria javaslatot te   egy pánarab front létrehozására az amerikai intervenció megakadá-
lyozására.43 Az iraki háború előestéjén – bár Szíria a Biztonsági Tanácsban megszavazta 
az 1441-es határozatot – a szíriai Amerika-ellenes retorika egyre erőteljesebbé vált: Szíria 
azzal vádolta az Egyesült Államokat, hogy egy új amerikai világrendet akar megvalósíta-
ni a Közel-Keleten és egyetlen célja Irakban az olaj fele  i ellenőrzés megszerzése. Egyút-
tal az arab országokat is vádolta azzal, hogy némán és tétlenül nézik Irak lerohanását, 
amivel Szíria ismét elszigetelődö   az arab világban. 

Szíria és az Egyesült Államok viszonyában az eszkalálódó iraki helyzet új fejezetet 
látszik nyitni: az amerikai vezetés 2007-ben eljuto   arra a felismerésre, amit az Egyesült 
Államok minden szövetségese évek óta javasol, hogy az iraki helyzetet Irak minden 
szomszédjának, így Szíriának és Iránnak a közreműködése nélkül lehetetlen megolda-
ni. Így került sor a 2007 májusában Sarm es-Sejkben rendeze   Irak-konferencia margó-
ján az amerikai és a szíriai külügyminiszter találkozójára.44

Annak ellenére azonban, hogy Szíria kezde  ől ellenezte az iraki háborút és Szaúd-
Arábiához, Iránhoz és Törökországhoz képest viszonylag jelentéktelen szerepet játszik 



160 Külügyi Szemle

N. Rózsa Erzsébet

az iraki eseményekben, gyakorlatilag minden jelentősebb iraki csoporthoz jó – gyakran 
személyes – kapcsolatok fűzik, melyek elsősorban annak köszönhetők, hogy Szaddám-
rendszer ellenzéke korábban Szíriában talált menedékre (Núri al-Máliki miniszterelnök, 
Dzsalál Talabáni iraki elnök, a SCIRI több vezetője stb.).45 A szunnita többségű – bár 
az alavita kisebbség46 által irányíto   – Szíria az iraki szunnitákkal is jó kapcsolatokat 
ápol, aminek fontos eleme a közös ideológiában keresendő: a szíriai rezsim szekuláris 
rendszer, amely az Irakban a szekularizmust képviselő szunnita arab körökkel jól meg-
érti egymást. 2006 novemberében – majdnem harminc év után – helyreállíto  ák a szí-
riai–iraki diplomáciai kapcsolatokat és 2007 januárjában az iraki államfő – évtizedek 
óta először – Szíriába látogato  .

A két vezetés közö   annak ellenére is jók a kapcsolatok, hogy az Egyesült Államok 
azzal vádolja, az iraki kormány pedig azzal bírálja a szíriai vezetést, hogy nem tesz 
eleget a szíriai–iraki határ őrzésére, a Szíria felől Irakba érkező fegyveresek bejutásának 
megakadályozására. Bár a mintegy hétszáz kilométeres határ valóban könnyen átjár-
ható, szakértők azzal érvelnek, hogy mivel az iraki felkelés mintegy kilencven száza-
lékban iraki eredetű, még egy teljes és tökéletes határzár sem változtatna lényegesen az 
iraki felkelés intenzitásán és összetételén.47 

Szíriai szempontból viszont a határ átjárhatóságának másik iránya okoz – immár az 
ENSZ Menekültügyi Hivatala által is felmért – súlyos problémát: a becslések szerint 
mára mintegy 1,2-1,4 millió iraki menekült érkeze   Szíriába,48 és számuk az iraki pol-
gárháború eszkalációjával rohamosan növekszik. A menekültkérdés óriási terheket ró a 
szíriai vezetésre a munkahelyteremtés, oktatás, egészségügyi ellátás terén, ugyanakkor 
komoly belbiztonsági gondokat is jelent.49 

Szíria az egységes, erős központi irányítás ala   álló Irakban érdekelt, mely baráti 
kapcsolatokat ápol Szíriával. Bár az alacsony intenzitású konfl iktus annyiban megfelel 
(megfelelt volna) az érdekeinek, hogy leköti az Egyesült Államokat, amely így nem 
képes Szíria ellen katonailag fellépni, a helyzet eszkalációja, és különösen Irak felbom-
lása, nem érdeke. Szíria különösen a kurd autonómiát és az esetleges kurd elszakadási 
törekvéseket fi gyeli gyanakodva, mivel 1,7 milliós saját kurd lakossága körében 2004 
óta egyre erősödő politikai aktivitás tapasztalható.50 Szíria véleménye szerint Iraknak 
egy erős emberre és autoriter hatalomra van szüksége ahhoz, hogy egyben maradjon, a 
belpolitikai helyzet stabilizálódjon és ne jelentsen fenyegetést szomszédaira.

Jordánia

Jordánia Irakhoz való viszonyát alapvetően földrajzi elhelyezkedése és lakosságának ösz-
szetétele határozza meg.51 Irak és Izrael közé beékelve, egy magát több mint felerészben 
palesztínként meghatározó társadalomban,52 Jordániában különösen élesen jelentkeznek 
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a palesztín–izraeli konfl iktus és az iraki háború közö  i összefüggések és fenyegetések. 
Helyzetéből következően Jordánia politikáját évtizedek óta egyfajta – aktív diplomáciai 
tevékenységgel együ   járó – egyensúlyozás jellemzi: egyrészt arab körökön belül az 1994-
ben Izraellel kötö   béke, másrészt nemzetközileg a palesztínokhoz fűződő kapcsolatai 
mia  ,53 végül, de nem utolsósorban az 1990–91-es öbölválságban és -háborúban tanúsíto   
semleges magatartása, illetve azon tény mia  , hogy az öbölháború utáni iraki embargó 
évtizede ala   is jó kapcsolatokat ápolt Irakkal, mintegy Irak „kĳ áratául” szolgált.54 (Jordá-
nia a háború elő   Irak egyetlen olyan szomszédja volt, mely Irakkal szoros kapcsolatokat 
ápolt, ráadásul az Egyesült Államokkal is szorosan együ  működö  .) Bár az iraki helyzet 
nagyon fontos volt és marad Jordánia számára: miközben a legrosszabb forgatókönyv 
szerint beszorulhat két eszkalálódó fegyveres konfl iktus közé, az iraki konfl iktus egyben 
Jordánia stratégiai és gazdasági jelentőségének záloga is – ezért is nem támogatja az Egye-
sült Államok csapatainak gyors kivonását Irakból. Ugyanakkor a palesztín kérdés – már 
csak belpolitikai konnotációi mia   is – fontosabb neki, mint Irak. 

Jordániának nincsenek (és nem is voltak) területi vitái Irakkal,55 és befolyása az ira-
ki történésekre is meglehetősen korlátozo  , részben azért, mert egyetlen iraki csoport 
sem kötődik hozzá. Bár léteznek a határon átnyúló törzsi, családi kapcsolatok, Jordánia 
„humán erőforrását” mégis inkább az Irakból betelepült mintegy nyolcszázezres, főleg 
szunnita arab iraki közösség alkotja,56 akiknek – a többségében szunnita arab jordán 
lakosság melle   – jelentős szerepük van a szunnita arabok helyzete mia  i jordán ag-
godalomban. Abdullah, jordán király és a jordán kormány támoga  a az iraki háborút, 
annak ellenére, hogy a jordán közvélemény döntő hányada ellenezte azt, sőt mindösz-
sze kilenc százalékuk vélte úgy, hogy a katonai fellépés Szaddám Huszeinnel szemben 
jogos volt.57 Jordánia volt az egyetlen arab ország, amely folyamatosan diplomáciai 
képviseletet tarto   fenn Irakban, még az után is, hogy azt támadás érte, és az első arab 
ország, mely újra nagykövetet neveze   ki Irakba, még akkor is, ha állomáshelyét éppen 
a merénylet mia   nem tudta elfoglalni. 

Az iraki háború és annak következményei azonban destabilizációval fenyegetik a 
hásemita királyságot. Jordánia számára Irakban (az iraki rendezésben) ke  ős érdek fo-
galmazódik meg: a biztonság, úgy politikai, mint gazdasági szempontból, és a hazai 
meglehetősen érzékeny egyensúlyi helyzet megőrzése. A biztonság része a stabil és 
egységes Irak58 erős központi kormányza  al, mely nem fenyegeti szomszédait, nem 
ad teret terrorista szervezeteknek, nem növeli a térségben a síiták befolyását59 és biz-
tosítja kisebbségeinek – jordán szempontból természetesen különösen a szunnita arab 
kisebbségnek60 – a jogait.

A mostani iraki helyzet azonban éppen ezekben a kérdésekben támasztja a legna-
gyobb kihívást Jordániával szemben: a föderális berendezkedés magában hordozza a 
szétszakadás veszélyét; az Irakból kiinduló terrorfenyegetésnek pedig Jordánia számos 
alkalommal céltáblája volt, és több alkalommal áldozatául is ese  . Emlékezetes, hogy 
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terroristák 2005 augusztusában három rakétát lő  ek ki egy az Akabai-öbölben horgony-
zó amerikai hadihajóra,61 majd 2005 novemberében több robbantást hajto  ak végre 
ammáni szállodákban. Több alkalommal a jordán rendőrség akadályozo   meg terror-
cselekményeket.62 Jordániára külön fenyegetést jelente   az iraki al-Káida jordán szárma-
zású vezetője, Abú Muszcab az-Zarkáví, aki több Jordánia ellen irányuló merényletért 
volt felelős. (Ennek ellenére, amikor 2006 júniusában Irakban megölték, szülőhelyén, a 
jordániai Zarkában mártírhoz méltó megemlékezést és temetési szertartást tarto  ak ne-
ki.)63 Iraki szempontból viszont éppen Jordánia vádolható azzal, hogy nem tesz eleget a 
jordán eredetű terrorizmus felszámolására. Zarkáví melle   az iraki biztonsági erőknek 
jelentős kihívást jelente   a Hillában 2005 februárjában elkövete   robbantás, mely az ira-
ki közvéleményben a jordán terrorizmus szimbólumává vált. (A merényletben mintegy 
120 iraki halt meg. Az elkövetőt Jordániában mártírnak nevezték. A hillai robbantás után 
tüntetők megtámadták Jordánia bagdadi nagykövetségét.)

A bagdadi és az ammáni kormány meglehetősen feszült kapcsolatát a kölcsönös bizal-
matlanság jellemzi. Az iraki kormány azzal vádolja Ammánt, hogy az nem ítéli el elég ha-
tározo  an a szunnita felkelést Irakban. Nem felejtik azt sem, hogy Jordánia szoros kapcso-
latokat tarto   fenn a Szaddám-rendszerrel. A síita többségű iraki kormány nehezményezi 
Abdullah királynak a síita előretöréssel kapcsolatos felszólalásait, bár a király a 2005-ben 
megválaszto   iraki kormány hivatalba lépése óta a síitaellenes retorikájából jelentősen 
visszave  . A jordán kormány viszont azzal vádolja a bagdadi vezetést, hogy nem tesz 
eleget a (síita) milíciák felszámolása és a (szunnita) kisebbségek védelme érdekében.

Jordánia az Egyesült Államokhoz fűződő viszonyát stratégiai partnerségként értel-
mezi, és ennek megfelelően támogatja az Egyesült Államok törekvéseit Irakban64 és a 
terrorizmus elleni háborúban, annak ellenére, hogy Irakkal kapcsolatban számos vi-
tato   kérdés van a két szövetséges közö  : a szunniták há  érbe szorulásától kezdve 
a síiták (és Irán) előretörésén át az iraki államadósság kérdéséig. Abdullah jordán ki-
rály az arab vezetők közül elsőként ajánlo  a fel, hogy csapatokat küld Irakba (amit a 
jordán miniszterelnök rögtön cáfolt), a már említe   iraki álláspont mia   azonban erre 
végül nem került sor. A fő nézeteltérés az Egyesült Államok és Jordánia közö   azonban 
a palesztín kérdés kezelésében van: Jordánia aktív szerepet játszik a palesztín–izraeli 
konfl iktus rendezési törekvéseiben, éppen ezért csalódo  an veszi tudomásul, hogy az 
Egyesült Államok a Jordániának (és a térségnek is) létfontosságú palesztín–izraeli konf-
liktussal nem vagy csak igen korlátozo  an foglalkozik. Az Egyesült Államok számára 
Jordánia támogatása egyre fontosabb a térségben, ahol az amerikai külpolitika támoga-
to  sága még a szövetségesek körében is rohamosan csökken. 

Mint említe  ük, a jordán király annak ellenére is támoga  a az Egyesült Államok ira-
ki háborúját, hogy a jordán közvélemény ellenezte azt.65 A jordán közvélemény még az 
arab világon belüli összehasonlításban is kirívóan rossz véleménnyel66 van az Egyesült 
Államokról. Sokan úgy vélik, hogy a Szaddám-rendszer megdöntése, majd a hadsereg 
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és a közigazgatás „bacasztalanítása” drasztikusan a há  érbe szoríto  a az iraki szunni-
tákat. Ráadásul az iraki háború kezdetén az Egyesült Államok által az új Irak vezeté-
sére kiszemelt Ahmed Csalabit Jordániában sikkasztás és más banki bűncselekmények 
mia   elítélték. Ezzel párhuzamosan Jordániában nagy szimpátiával fi gyelték Szaddám 
Huszein perének alakulását, melynek során Szaddám Huszein buko   diktátorból is-
mét arab hőssé válhato  .67 

Jordániának Irakkal kapcsolatban komoly gazdasági érdekei is megfogalmazódnak. 
Jordánia olajban szegény ország, melynek az iraki háborút megelőző kapcsolatai Irak-
kal – a már említe   „kĳ árat” jelleg melle   – jelentős mértékben az iraki kedvezménye-
ken, elsősorban az igen kedvező áron biztosíto   olajon alapultak.68 Az iraki háborúval 
ezek a kedvezmények megszűntek, részben amia  , hogy az iraki olajtermelés nem tud-
ta igazolni a várakozásokat. Ma Jordánia olajszükségleteit elsősorban Szaúd-Arábiá-
ból, Kuvaitból és az Egyesült Arab Emirátusokból fedezi, kedvező áron ugyan, de ez a 
helyzet nem tartható fenn sokáig. Jordánia törekszik az iraki kormánnyal is – kedvező 
feltételek melle   – olajszállítási megállapodást kötni. A gazdasági és a kereskedelmi 
kapcsolatok a két ország közö   ugyanis a politikai feszültségek ellenére is jók. A jordán 
gazdaságnak az iraki helyzet számos lehetőséget teremte  : ahogy az 1991-es öböl-
háború után az öbölből kiutasíto   palesztínok jordániai letelepedése okozo   kiugróan 
magas gazdasági növekedést, az iraki háború mia   a Jordániába menekülő ira kiaknak 
köszönhető a jordán ingatlanpiac újabb robbanása. Számos vállalkozás és nemzetkö-
zi segélyszervezet is Jordániából folytatja iraki tevékenységét. A jordán támogatásért 
cserében nyújto   amerikai kedvezmények következtében a jordán export az Egyesült 
Államokba mintegy egymilliárd dollárt tesz ki évente. Emelle   az arab világ, különö-
sen Kuvait, jelentős tőkebefektetéseket tesz Jordániában. Jordán adatok szerint Irak-
nak mintegy egymilliárd dolláros kereskedelmi tartozása áll fent Jordániával szemben, 
amit a jordánok igyekeznek a többi iraki államadósságtól elkülönítve kezelni.69 

Szaúd-Arábia

Szaúd-Arábiának az Irakkal kapcsolatos politikáját alapvetően a stabilitásra való tö-
rekvés határozza meg. Míg korábban az erős Irak jelente   fenyegetést (de egyben 
ellensúlyt is Iránnal szemben), és az öbölháborúban a szaúdiak a  ól tarto  ak, hogy 
Szaddám csapatai nem állnak meg Kuvaitban, hanem Szaúd-Arábiát is megtámadják; 
most a gyenge Irak jelenti a legfőbb veszélyt, a konfl iktus átcsapásának lehetőségével 
és a síita előretöréssel mind Irakban és a térségben általában, mind az országon be-
lül. A terrorizmus és annak bélyege elleni küzdelem (miközben önmaga is céltábla) 
az Egyesült Államokkal való stratégiai kapcsolatot is fenyegeti. Szaúd-Arábia regioná-
lis békéltető és kezdeményező törekvései, úgy az öbölben Iránnal szemben és az arab 
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világban (szaúdi béketerv, palesztín egységkormány, többnemzetiségű muszlim erők-
kezdeményzés stb.) szintén a stabilitás kontextusában értelmezhetők.

Szaúdi szempontból Irak felbomlása70 nem jelent akkora veszélyt, mint az iraki ál-
lamkudarc, mely a demokratikus Irak alkotmányos kereteinek ellenére egyre inkább 
elhatalmasodik. A kurdok esetleges elszakadása északon nem fenyegeti Szaúd-Arábia 
közvetlen biztonságpolitikai környezetét, és kezdetben az iraki síiták vezető szerep-
hez jutását sem értékelte különösebb fenyegetésként. A szaúdi vezetők szerint az iraki 
síiták előbb irakiak és csak az után síiták, és a többségük ráadásul nem kívánja az irá-
ni modellt, a Khomeini ajatollah által kidolgozo   „iszlám kormányzás” elméletét kö-
vetni.71 Ha Irak felbomlása azonban a szomszédok beavatkozásával jár, és felborul az 
amúgy is változóban lévő, törékeny regionális egyensúly, az Szaúd-Arábiára nézve is 
különös következményekkel járhat. Szaúdi szempontból a legnagyobb kihívást és fe-
nyegetést tagadhatatlanul Irán jelenti.

Miközben az elmúlt évtizedekben úgy tűnt, hogy a szunnita–síita szembenállás az 
iszlám világban egyre inkább érzelmi és civilizációs kérdéssé válik, az iraki háború 
körülményei közö   ismét politikai valóság, mely mára vallási erőszakhoz, polgárhá-
borúhoz vezete  . Szaúd-Arábia Hidzsáz elfoglalása óta az iszlám világ vezetőjének 
tartja magát. A mindenkori szaúdi király titulusai közö   szerepel „a két szent hely 
(Mekka és Medina – N. R. E.] őrzője” cím. Ezt a vezető szerepet kérdőjelezte meg az 
iráni iszlám forradalommal Khomeini ajatollah, aki – síita ideológiával ugyan – de a vi-
lágraszóló iszlám forradalom vezetőjeként lépe   fel. Bár a forradalmiság több helyen is 
visszhangra és/vagy szimpátiára lelt az iszlám világban, bizonyos reakciókat szunnita 
országokban is kiváltva, annak síita jellege – és nem utolsósorban a perzsákhoz kötődé-
se – mia   hatása korlátozo  nak mondható. Érdekes módon az iraki–iráni háború évei 
ala   az iraki síiták, az iráni síitákkal lévő minden vallásos közösségük ellenére, az iraki 
oldalon harcoltak és nem válaszoltak Khomeini síita összefogásra felhívó szavaira, ami 
megerősíti a szaúdiak iraki síita identitásról alkoto   nézetét. A szaúdi–iraki viszony-
ban azonban a szaúdi (szunnita) vezető szerep megkérdőjelezhető. Szaúd-Arábia az 
igen szigorú vahhábita (szalafi ta szunnita) ideológiára le   alapítva (mondhatni a világ 
első iszlám fundamentalista állama, úgy elméleti, mint köznyelvi értelemben), mely-
nek területén a síitákat még a 20. század elején is mint eretnekeket üldözték. A síiták 
történelmi emlékezetében ma is elevenen élnek azok a 19. századi események, melyek 
során a vahhábita szunniták „megtisztíto  ák” Mekkát és Medinát a síita vallásgyakor-
lat elemeitől, és feldúlták Ali és Huszein sírját Nedzse  en, illetve Kerbelában. 

Az iraki síiták mára ke  ős fenyegetést jelentenek: az iraki vallás- és polgárháború-
ban a szunnita (arab) kisebbség létét fenyegetik, míg a szaúdi belpolitikában, a szaúdi 
síita kisebbség körében demonstrációs hatást gyakorolhatnak. A szaúdi kormánynak 
egyrészt vallásos kötelessége az iraki szunniták támogatása, másrészt szaúdi források 
egyre gyakrabban vetik fel annak lehetőségét, hogy ado   esetben nyíltan is támogat-
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nák az iraki szunnitákat. Jóllehet a szaúdi síita kisebbség más irányzathoz tartozik, 
mint iraki társaik, a 2005 tavaszán Szaúd-Arábiában tarto   helyhatósági választások 
bizonyos síita aktivizálódást mutatnak,72 amelynek inkább oka, mint következménye 
az Abdullah király által megkezde   óvatos reform.73 Különös fenyegetést jelenthet 
Szaúd-Arábiára a dél-iraki síita tartományok egyesülése74 egy nagy síita tömbbe, ha 
– mint azt a síiták többször emlege  ék – megtörténik. 

A mai síita többségű iraki kormány véleményét Szaúd-Arábiáról – ha kimondatlanul 
is – a történelmi események mindenképpen befolyásolják, különösen akkor, amikor a 
vahhábita ideológiát terjesztő fegyveresek Irakba szivárgásától tartanak. A szaúdi szár-
mazású fegyveresek Irakba jutásának megakadályozása közös iraki, szaúdi és amerikai 
érdek. A szaúdi hatóságok mindent megtesznek az iraki–szaúdi határ fegyveresek szá-
mára való átjárhatóságának megszüntetésére (Szaúd-Arábiára az is veszélyt jelent, ha a 
fegyveresek hazatérnek Irakból).75 A szaúdi–iraki határ mentén 2006-ban megkezdődö   
egy fal építése a jelenlegi mintegy hét méter magas homokgát/fal helyébe, mely elő   
mintegy nyolc kilométer mélységben a „senki földje” húzódik. (A tervek szerint egész 
Szaúd-Arábiát mintegy 6500 km hosszan ilyen fallal fogják védekezésképpen körülven-
ni.) Hírszerzési és belbiztonsági tapasztalatok szerint a Szaúd-Arábiában toborzo   ön-
kénteseket nem is a közös határon át ju  atják Irakba, hanem Szírián keresztül.76

Bár az iraki felkelők összetételéről ellentmondásos hírek érkeznek, a külföldiek szá-
mát legfeljebb tíz százalékra (inkább kevesebbre), azaz mintegy háromezer főre becsü-
lik. Az Egyesült Államok és az iraki biztonsági erők által közölt fogva tarto  ak száma 
és más adatok alapján ezek mintegy 12 százaléka, mintegy 350 szaúdi harcol az iraki 
felkelésben.77 A felmérések szerint „az Irakba belépő szaúdi fegyveresek túlnyomó 
része nem szimpatizált a terrorizmussal a háború elő  ; és szinte kizárólag a koalíció 
inváziója mia   radikalizálódo  .”78

A szaúdi közvélemény ellentmondásosan viszonyul az iraki háborúhoz. Általában 
nem kedvelik az irakiakat, arrogánsnak, tolakodónak és hatalmaskodónak tartják őket, 
az irakiak viszont a szaúdiakat látják arrogánsnak, lustának, korruptnak és művelet-
lennek.79 E  ől függetlenül a határon átnyúló szoros törzsi kapcsolatok mia  /kapcsán a 
szaúdi közvélemény követeli az iraki szunniták védelmét a síita milíciákkal szemben. 
Másrészt a szaúdi közvélemény igen rossz véleménnyel van az Egyesült Államokról 
és annak a térségben folytato   politikájáról.80 Ellenzi az amerikai katonai jelenlétet 
Szaúd-Arábiában, az iszlám földjén;81 ellenzi az iraki háborút és szimpatizál a szunnita 
arab felkeléssel Irakban; és nehezményezi, hogy a 2001. szeptember 11-i New York-i és 
washingtoni terrorcselekmények mia   Szaúd-Arábiát állíto  ák pellengérre.82 A szaúdi 
közvélemény szinte egésze meg van győződve arról, hogy az Egyesült Államok iraki 
háborúja „még több terrorizmust jelent majd a Közel-Keleten”.83 A közvélemény mel-
le   a politikai elit egy része is úgy látja, annak ellenére, hogy Izrael távol tartja magát az 
iraki eseményektől, az amerikaiak azt teszik Irakban, amit Izrael diktál nekik.84
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A szaúdi-amerikai kapcsolatok kezdete az 1940-es évekre tehető, és bár az olaj kap-
csán jelentős gazdasági érdekeltségek alakultak ki, illetve a kommunizmus feltartóztatá-
sa bizonyos politikai érdekközösséget teremte  , a mai politikai-katonai kapcsolatrend-
szer alapjait az az 1980-as években kötö   megállapodás képezte, melynek keretében 
Dhahranba telepíte  ek amerikai korai előrejelző és légtérmegfi gyelő rendszereket. Az 
1991-es öbölháború következtében a szaúdi-amerikai katonai kapcsolatok igen szorossá 
váltak, annak ellenére, hogy – mint említe  ük –, a közvélemény nem helyeselte ezt. 

Irak stabilitása közös szaúdi-amerikai érdek – bár a szaúdiak nem hiszik, hogy a 
demokrácia sikerrel járhat Irakban, és meggyőződésük, hogy Iraknak egy erős emberre 
van szüksége,85 annak ellenére, hogy a részletekben számos – időnként súlyos – vita 
mutatkozik. Az iraki háború előestéjén a szaúdi külügyminiszter fi gyelmezte  e Bush 
elnököt, hogy ha erőszakkal elmozdítja Szaddám Huszeint, „megold egy problémát, 
de életre kelt másik ötöt”.86 Szaúd-Arábia ellenezte az iraki hadsereg és biztonsági erők 
feloszlatását és a „bacasztalanítást”, és nem nézi jó szemmel azt az amerikai–iraki síita 
együ  működést, melynek keretében az iraki szunniták egyre inkább a há  érbe szorul-
nak. Sokan még a szaúdi legfelső vezetésben is úgy vélik, hogy az Egyesült Államok 
„Irán kezére játssza” Irakot,87 ezért Szaúd-Arábiának nem érdeke az amerikai csapatok 
gyors kivonása Irakból. A szaúdi álláspontot mi sem mutatja világosabban, mint az, 
hogy 2007 márciusában Abdullah király illegálisnak nyilváníto  a az Egyesült Államok 
iraki jelenlétét.88 

A szaúdi vélemény szerint az Irakban dúló vallási erőszakért – a szunniták elleni 
merényletekért és a síita milíciák le nem szereléséért – az iraki kormány a felelős, ezért 
a király megtagadta az iraki miniszterelnökkel való találkozást, annak ellenére, hogy 
rĳ ádi látogatása során személyesen Dick Cheney szorgalmazta azt.89 Szaúd-Arábia 
mindeddig – nyíltan legalábbis – nem avatkozo   be az iraki polgárháborúba. Az Egye-
sült Államokban a csapatkivonásokról zajló vita felerősödése óta azonban komolyan 
fontolgatja eddigi tartózkodásának felülvizsgálatát. (Abdullah király közölte Cheney-
vel, hogy Szaúd-Arábia „anyagi támogatást nyújtana az iraki szunnitáknak az iraki 
síiták elleni háborújukban, ha az Egyesült Államok kivonja csapatait Irakból.”90) Álta-
lános vélemény szerint ez a támogatás már most is folyamatban van, ha nem is hiva-
talos formában, hanem szaúdi magánszemélyeken keresztül. (Egyes források szerint 
„proxy war” zajlik Irakban Szaúd-Arábia és Irán közö  , ezt azonban többek közö   
Cheney is cáfolta.)91 Hosszabb távon azonban elemzők nem zárják ki annak lehetőségét 
sem, hogy az amerikai csapatok távoztával Szaúd-Arábia fegyveresen is beavatkozna 
a szunniták védelmében.92

Szaúd-Arábia gazdasági érdekei Irakban alapvetően az olaj, illetve az adós-
ságelengedés kérdésében fogalmazhatók meg. A magas olajárból Szaúd-Arábia 2005-
ben mintegy ötvenmilliárd dolláros többletet profi tált,93 de saját, az öbölháború során 
felhalmozo   államadóssága még így is jelentős (mintegy 164 milliárd dollár).94 Az olaj 
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iránti kereslet rohamos növekedésével, illetve bizonyos olajpiacok elbizonytalanodásá-
val (Nigéria, Irán, Bolívia), a szaúdi olajkitermelés további növelésére és ehhez jelentős 
beruházásokra van szükség. Bár az iraki olajtermelés változatlanul nem éri el a háború 
elő  i kapacitását, az iraki kitermelés korlátozo   növekedése kedvező Szaúd-Arábiá-
nak, mivel így kevesebbet kell fejlesztésekre fordítania. A két ország érdekei rövid tá-
von egybeesnek, hosszabb távon azonban egymás riválisai lehetnek: ha Irakban nor-
malizálódik a helyzet, az újjáépítés fi nanszírozására Irak minden bizonnyal magasan 
akarja majd tartani az olajárakat, ami szaúdi érdek is ugyan, viszont nagyobb kvótákat 
fog követelni magának, akár a többi olajtermelő rovására is.

Az iraki–iráni háború ala   Irak mintegy negyvenmilliárd dollár adósságot halmozo   
fel arab szomszédai felé, ebből ma 15-18 milliárd dollárral tartozik95 Szaúd-Arábiának. 
Az Egyesült Államok sürgetése ellenére Szaúd-Arábia mindeddig vonakodo   követni 
a Párizsi Klub példáját, de végül 2007-ben a szaúdiak is bejelente  ék, hogy elenge-
dik az iraki államadósság nyolcvan százalékát, azonban a részletekről még folynak az 
egyeztetések. Ezzel szemben Szaúd-Arábia nagyjából egymilliárd dollárt ajánlo   fel 
hitelek formájában az iraki újjáépítésre, illetve háromszázmillió dolláros humanitárius 
támogatást nyújto   Iraknak.

Irán

Az iráni Irak-politikát egyrészt Irán saját függetlenségének, külső és belső stabilitásá-
nak mindenáron való megőrzése, másrészt regionális hatalmi státuszának elismerte-
tése vezérli. Mindkét cél érdekében Irán már-már mániákusan igyekszik elkerülni az 
idegen hatalmak befolyását, amiről az iráni alkotmány külön cikkben rendelkezik. Az 
iraki háború, miközben jelentősen javíto   Irán biztonságpolitikai környezetén és meg-
növelte mozgásterét Irakban, egyben olyan új kihívásokat eredményeze  , melyek Irán 
biztonságát immár közvetlenül fenyegetik.

Irán az iraki háború egyik legnagyobb haszonélvezője: közvetlen szomszédságában 
legádázabb ellensége, Szaddám Huszein eltűnt, és az új iraki rendszerben az Iránnal 
vallási közösséget tartó arab síiták kerültek kormányzati és parlamenti pozícióba, ami-
nek következtében Iránnak ma nagyobb a befolyása Irakban mint valaha is volt. Az 
iraki változások csökkente  ék Irán elszigeteltségét (és annak érzetét). Ugyanakkor az 
iraki háború új fenyegetést hozo   Irán számára: az Iránt nyíltan fenyegető „Nagy Sá-
tán” Egyesült Államok csapatai immár gyűrűben veszik körül Iránt.96

Az új helyzetben Irán célja ke  ős: egyrészt biztosítani, hogy Irak ne jelent(hes)sen 
ismét fenyegetést számára, másrészt elre  enteni és/vagy a lehetőségekhez képest „fog-
va tartani” az Egyesült Államokat Irakban. Az Irán számára kedvező iraki változások 
ellenére, számtalan fenyegetés és/vagy kihívás érheti Iránt Irak felől (szunnita–síita val-
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lás- és polgárháború, kurd függetlenség, egy elköteleze   és egységes Amerika-barát 
kormány, egy rivális síita vallási vezetés kialakulása stb.)

Irán – elsősorban síitasága okán – Irak legnagyobb közvetlen befolyással rendelkező 
szomszédja, történelme és civilizációs fejlődése évezredeken át összefonódo   Iraké-
val. Perzsasága markánsan megkülönbözteti azonban Iraktól. Az „arab-adzsam” (nem 
arab, elsősorban perzsa) megkülönböztetés az iszlám első hódító korszakának jellem-
zője, mely a 8. században a kalifátus terjeszkedésével értelmét veszíte  e, de amelynek 
a modern Irak és Irán történelme, az iraki-iráni háború (1980–1988) új jelentőséget köl-
csönzö  . A szekuláris, radikálisan arab nacionalista Irakban Szaddám Huszein szíve-
sen használta a qádiszíjjai csata97 párhuzamát az arabok által a „hitetlen” perzsákon 
arato   győzelem szimbolizálására, miközben az öböl konzervatívabb arab államai, el-
sősorban Szaúd-Arábia, a szunnita muszlimok heroikus küzdelmeként értelmezték a 
háborút a síita eretnekekkel szemben. 

Irán a 2003-as iraki háborúval kapcsolatban meglehetősen ambivalens álláspontot 
foglalt el. Miközben érdekeivel teljes mértékben megegyeze   a Szaddám-rendszer eltá-
volítása – annak ellenére, hogy a mai iráni politikai elit egy része „visszasírja” az ENSZ-
szankciók által korlátozo   szomszéddal való hidegháborús, de kiszámítható viszonyo-
kat és az autoriter eszközökkel fenntarto  , de létező iraki stabilitást –, a nagy számú 
és tartós amerikai (és brit) katonai jelenlét nemcsak hogy érdekeivel ellentétes, hanem 
egyenesen az Irán számára elképzelhető legnagyobb biztonságpolitikai fenyegetés is. 
Iránnak a háborúval kapcsolatos ambivalens magatartása nyilvánult meg azokban a 
nyilatkozatokban is, melyek szerint a konfl iktusban Irán „sem Irakot, sem az Egyesült 
Államokat nem támogatja”,98 illetve az „aktív semlegesség” politikájában.99 Az iraki 
háború előestéjén az iráni vezetők meg voltak (legtöbbjük ma is meg van) győződve 
arról, hogy az Egyesült Államok valódi céltáblája Irán és az iraki háború mindössze 
fi gyelemelterelésül szolgál.100 Az Irak ellen indíto   támadás gyakorlatilag egybeese   
az iráni újévvel (március 21.) és az azzal kapcsolatos állami és közigazgatási szüne  el, 
így az iráni vezetésnek nem kelle   közvetlenül kommentálnia az eseményeket. Amikor 
pedig újra megindult az élet, a harci cselekmények egy része már lezárult.101

A háború következményeit Irán szintén ambivalensen ítéli meg: egyrészt neki ki-
fejeze  en kedvező, hogy az új Irakban az iraki síiták kormányzati pozícióba kerültek, 
másrészt az Egyesült Államok tartós jelenléte a közvetlen szomszédságban kiemelt 
fenyegetésként jelenik meg. Tény ugyanakkor, hogy a fegyveres erőszak eszkaláció-
ja leköti az Egyesült Államokat, s ez ismét csak az iráni érdekeket szolgálja. Az iraki 
helyzet paradoxona, hogy miközben az Egyesült Államok egyre inkább magáévá te-
szi retorikájában és az iszlám világról és/vagy a Közel-Keletről alkoto   percepciójá-
ban a síita fenyegetést, Irakban a szekuláris Szaddám-rendszer megdöntésével éppen 
azokat a síitákat ju  a  a hatalomba, akik jelentős részét képezik a síita politikai ak-
tivitásnak. Ráadásul az iraki kormányban helyet foglaló síita csoportok egyrészt ma 
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is fegyveres milíciákat tartanak fent,102 másrészt terrorista múltjuk (és/vagy jelenük) 
van. Muqtada asz-Szadr képviselői kormánytagok – amíg időnként ki nem vonulnak 
a kormányból –, miközben Muqtada asz-Szadr nevéhez számos erőszakos fegyveres 
cselekmény fűződik. (2004-ben az amerikai hadsereg megostromolta Nedzsefet, ahova 
Muqtada asz-Szadr követőivel visszavonult. Az ostromot Rafszandzsáni volt iráni el-
nök „második Sztálingrádnak nevezte.)103 A kormányfő, Núri al-Máliki ahhoz a Dacva 
Párthoz tartozik, melyet a kuvaiti vezetés Kuvaitban elkövete   merényletek elköve-
tésével vádol. A SCIRI (Iraki Iszlám Forradalom Legfelsőbb Tanácsa) vezetői szintén 
kormánytagok, miközben fegyveres milíciájuk, a Badr Brigádok gyakorlatilag átve  e a 
belügyminisztériumot,104 azaz integrálódo   az iraki állami biztonsági erőkbe. Ezekkel 
a csoportokkal „normális” körülmények közö   az Egyesült Államok nemhogy nem 
tartana fenn kapcsolatot, hanem a terrorszervezetek listáján tartaná számon őket. (I   
jegyezzük meg, hogy az iráni disszidensekből álló Mudzsáhedín-e Khalq iraki csoport-
ját, mely az iráni rezsim ellen folytat iraki területről – időnként fegyveres formában is 
– harcot,105 szerepel ugyan az Egyesült Államok terroristaszervezet-listáján, eddig nem 
számolták fel, sőt, úgy tűnik, továbbra is szabadon tevékenykedhet.)

Irán egységes Irakot szeretne: a jelenlegi állapot, melyben hi  estvérei megfelelő kép-
viselethez juto  ak és jelentős szerepük van az ország irányításában, bár a föderális 
berendezkedés saját kisebbségei szempontjából nem kedvező, megfelel érdekeinek, 
hiszen mind egy különálló síita állam, mind egy független kurd entitás fenyegetést 
jelenthetne Teheránnak. 

Az az általánosan elfogado   megállapítás, hogy Irán jelentős befolyással rendel-
kezik az iraki síiták körében,106 elfedi azonban azt a tényt – amelyet a fenti példa is 
mutat –, hogy az iraki síiták törzsi és politikai, de vallásbeli törésvonalak mentén igen 
megoszto  ak, nem is beszélve arról a jelenleg láthatatlan csoportról, amelyet a síita 
szekulárisok képezhetnének. Az iráni befolyás mértéke és mélysége azonban nagyon 
nehezen megítélhető; számtalan személyes eleme van, ráadásul az iraki belső folyama-
tok függvényében változik. A SCIRI vezetői évekig éltek Iránban, és általában az iráni 
típusú állami berendezkedést szorgalmazzák, de a kormányzati pozíció megőrzéséhez 
a kormányban helyet foglaló más erőkkel kompromisszumokat kell kötniük, és ezek 
iráni kapcsolataikra és politikai elképzeléseikre is rányomják bélyegüket. 

Az iraki kapcsolat egyben fenyegetés is azonban Iránra nézve: okot és lehetőséget ad 
az Egyesült Államoknak, hogy Iránra nyomást gyakoroljon, illetve hogy Irakban iráni 
érdekeket sértsen. Miközben elemzések rendszeres tárgya az iráni befolyás Irakban, 
általában fi gyelmen kívül marad az a kérdés, hogy Irak, az iraki fejlemények milyen ha-
tással vannak az iráni bel- és külpolitikára. Az iraki helyzet Iránban tovább mélyítheti 
a politikai elitben jelentkező véleménykülönbségeket, miközben a hivatalban levő iráni 
vezetés az iraki demokratizálódás folyamatának demonstrációs hatását fenyegetésként 
éli meg. Az egész Közel-Kelet elé például állíto   demokratikus átalakulás lépései (ideig-
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lenes kormány, átmeneti alkotmány, végleges alkotmány, népszavazás, parlamenti vá-
lasztások, négy évre hivatalba lépő parlament, majd kormány) formálisan Iránban sem 
ismeretlenek, sőt százéves hagyománnyal bírnak. (Iránnak az 1906-os alkotmányos 
forradalom óta beve   intézménye a parlament és az alkotmány.) Ha az iraki helyzet 
konszolidálódik, és nem egy vallási vezetés kerül hatalomra, az iraki átalakulás veszé-
lyes precedenst teremthet. 

Síita rivalizálás?

De Irak (vagy egy esetleg délen elszakadó síita arab entitás) vallási szempontból is kihí-
vást jelenthet: a kvietista Nedzsef teret nyerhet az aktivista Qommal szemben, és nagyobb 
teret engedhet az arab síitáknak,107 annak ellenére is, hogy Nedzsef éppen kvietizmusa 
mia   politikailag nem fogja kihívni Qomot, arról nem is beszélve, hogy a síita gondolko-
dás hagyománya éppen az igazi meggyőződés elrejtése, nem pedig annak megvallása. 
Nedzsef és Qom a síita iszlám két, egymástól markánsan különböző felfogását/magatar-
tását jeleníti meg: míg hagyományosan a síita klérus világosan szétválasztja a vallást és 
a politikát, a vallási és a politikai autoritást, addig az aktivista irányzat éppen a vallás és 
a politika összekapcsolását, a politikának a vallásra alapozo   legitimációját és gyakor-
latát kívánja megvalósítani.108 Az előbbit példázza az iráni nagyajatollahok többsége, 
akik tartózkodnak a politikai szerepvállalástól. Az utóbbit Ruhollah Khomeini ajatollah 
mintázza, ő az „iszlám kormányzás” elméletében a vallástudós abszolút hatalmát fo-
galmazta meg, ami az iráni Iszlám Köztársaság berendezkedésének elméleti alapja.109 
A Khomeini-féle aktivista vonulat azonban az iráni síita tradícióban nem volt meghatá-
rozó vonulat, annak ellenére sem, hogy mindaddig, amíg Szaddám Huszein korlátozta 
Nedzsef működését, Qom volt a síita világ politikai és vallási központja. Továbbá az 
Iránba menekülő iraki síiták is segíte  ek megőrizni és erősíteni azt a látszatot, hogy a 
síita iszlámban a velájat-e fakíh és az iszlám kormányzás a meghatározó szellemi irányzat. 
A két irányzat közö   helyezkedik el a Nedzse  en élő Ali Szísztáni ajatollah, aki az iraki 
háború és az iraki átalakulás kapcsán többször is úgy nyilatkozo  , hogy a politikát és 
a vallást szét kell választani. Bár az iraki helyzet alakulása mia   többször is véleményt 
nyilváníto   politikai kérdésekben, intézményes politikai szerepet nem vállal.110

A Nedzsef–Qom nézetkülönbség, mely akár rivalizáláshoz is vezethet, megjelenik 
Szísztáni ajatollah és az iszlám forradalom legfőbb vezetője, Ali Khamenei ajatollah szemé-
lyében is. Emlékezetes, hogy Khamenei ajatollah hivatalba lépésekor a legtöbben kétség-
be vonták jogosítványait a hivatal ellátásához. Jóllehet mára a hiányokat „pótolták”,111 
gyakori az a vélemény, hogy ha egy iráni síita hívő politikai kérdésben kér jogértelme-
zést, Khameneihez, ha vallási kérdésekben, akkor valamelyik másik ajatollahhoz for-
duljon. Bár a jogértelmezés nem ismer határokat, azaz a síita hívő bármelyik arra jogo-
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sult vallási személyiséghez fordulhat eligazításért, az általános gyakorlat mégis szerint 
az iraki arab síiták Szísztánihoz, az irániak az iráni ajatollahokhoz fordulnak.112 Még 
akkor is, ha Szísztánihoz, akit teológiai felkészültségét tekintve sokan a legfelkészül-
tebb síita vallási vezetőnek tartanak, irániak is egyre többen fordulnak eligazításért: 
2004 februárjában négyszáz iráni értelmiségi, írók, művészek és parlamenti képvise-
lők, levélben kérték fel Szísztáni ajatollahot arra, hogy fogalmazza meg véleményét „a 
demokrácia lemészárlása és a parlamenti választások egyszerű színjátékká alakítása” 
kérdésében,113 ami szintén azt sugallja, hogy a nedzsefi  és a qomi/teheráni vezetés kö-
zö   politikai jelentőségű rivalizálás is támadhat, ha ennek a valószínűsége (és jelentő-
sége) egyelőre korlátozo   is. 

A kurdok

Irán nem csak egy esetleges síita rivális megjelenése mia   nem támogatná azonban 
Irak felbomlását. Bár a kurdok az iráni rendszerben jóval kevésbé láthatók, mint Tö-
rökországban vagy Irakban, a mintegy négymilliós kurd kisebbség jelenléte Iránnak is 
jelentős belpolitikai tényező, annak ellenére, hogy a kurdok nem a legnagyobb kisebb-
sége Iránnak.114 Az iráni kurdok szoros kapcsolatokat ápolnak az iraki–iráni határon 
keresztül, elsősorban Erbil térségében. 

1997-ben alakult – máig vitato   körülmények közö   – az iráni kurd fegyveres szer-
vezet, a PJAK (Szabadság és Élet Pártja Kurdisztánban). Bár a török és az iráni hivatalos 
álláspont szerint a PJAK a PKK egyik elágazása, a PJAK aktivistái szerint a párt fi atal 
értelmiségiek emberi jogi mozgalmaként indult, és legfőbb célja az iráni kurd identitás 
megerősítése, a beolvasztás megakadályozása. 1999-ben a csoport á  elepült Észak-Irak-
ba és onnan folytatja a fegyveres harcot Iránnal, az iráni hadsereggel szemben,115 ami 
Irak és Irán viszonyában némi feszültséget okoz. A PJAK-nak ma mintegy háromezer 
fegyverese van. Célja nem egy független kurd állam,116 hanem a „vallástudósok ural-
ma” helye   egy demokratikus és föderális rendszer, melyben a kurdok (és az azeriek, 
beludzsok és arabok) önkormányzati képviseletehez jutnának.117 Ily módon viszont 
éppen az Iráni Iszlám Köztársaság iráni nacionalizmusával szemben jelent kihívást.

Irán és az Egyesült Államok 

Irán és az Egyesült Államok viszonyát 1979 óta a nyílt ellenségeskedés jellemzi, ami 
az ideológiai elemeket sem nélkülözi, különösen a jelenlegi elnökök, George W. Bush 
és Mahmúd Ahmadinezsád hivatalba lépése óta. Irán az Egyesült Államokat a „Nagy 
Sátánnak”, az Egyesült Államok Iránt a „gonosz tengelye” részének nevezi.118 Az iráni 
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vezetés meg van győződve arról, hogy az Egyesült Államok valójában rendszerváltást 
próbál Iránban előidézni, ezt az Egyesült Államok nem is titkolja,119 sőt időről időre az 
Irán megtámadására készíte   katonai tervek létét is megszellőztetik. Az amerikai veze-
tés, különösen Bush elnök, beszédeiben rendszeresen vádolja Iránt azzal, hogy támo-
gatja az iraki fegyveres felkelést, annak ellenére, hogy erre meglehetősen kevés konkrét 
bizonyíték áll rendelkezésre. Az elemzők egyre inkább egyet értenek abban, hogy az 
iraki felkelés mintegy kilencven százalékban iraki eredetű, és a tízszázaléknyi külföldi 
mintegy fele Szaúd-Arábiából érkeze  .120 Jelentős számú iránit sem az amerikaiak, sem 
az iraki biztonsági erők nem tartanak fogva, kivéve azt az öt iráni diplomatát, akiket 
2007 januárjában Észak-Irakban amerikai katonák tartózta  ak le.121 Az irániak diplo-
máciai státusát az Egyesült Államok kétségbe vonta, és erőszakos cselekmények előké-
szítésével vádolta meg őket, annak ellenére, hogy már évek óta az erbili konzulátuson 
dolgoztak, és hogy Iraki Kurdisztán elnöke, Maszúd Barzáni is közbenjárt érdekükben. 
Az irániak ma is amerikai őrizetben vannak. Az eset párhuzamaként a brit tengerészek 
esete említhető, akik járőrözés közben iráni vizekre tévedtek a Sa   al-Arab torkolatánál 
(Irak és Irán határát az öbölben nem jelölték ki). Az irániak a foglyokat néhány hét és az 
eset propagandalehetőségeinek teljes kihasználása után szabadon engedték. 

Miközben a brit vezetés is azzal vádolja Iránt, hogy Baszra környékén felkelést szít 
(a felkelőknél többek közö   iráni fegyvereket találtak), az irániak azzal vádolják a bri-
teket és amerikaiakat, hogy ők szítják az iráni kisebbségek körében az utóbbi években 
tapasztalható politikai mozgolódást.

Irakban (és Afganisztánban) az Egyesült Államok és Irán érdekei időnként egybees-
nek vagy átfedik egymást, ami nélkülözhetetlenné teszi (tenné) a párbeszédet. Iránnak 
érdeke Irakban egy olyan korlátozo   mértékű konfl iktus, mely az Egyesült Államokat 
tartósan leköti, és megakadályozza, hogy beváltsa fenyegetéseit Iránnal szemben, de 
nem érdeke a konfl iktus eszkalációja. Az ugyanis egyrészt a megszálló idegen hata-
lom katonai erejének további növelését, másrészt Irak felbomlását eredményezheti, 
ezt viszont Irán – a közvetlen térség minden országával egyetértve122 – szeretne elke-
rülni. Iránnak érdekében állna ugyanakkor legalább valamiféle korlátozo   párbeszéd 
az Egyesült Államokkal, ezt egyes iráni körök is támogatnák,123 elsősorban gazdasági 
okokból, illetve azért, hogy oldják az Irán körül kialakult nemzetközi pa  helyzetet/vál-
ságot, amely a nukleáris kérdésben kialakult. 

Irán megkerülhetetlen Irakban, még akkor is, ha az iraki síiták nem fogadják el az 
irániak diktátumát. Úgy tűnik viszont, hogy helyi vagy regionális kérdésekben az Egye-
sült Államoknak kevéssé tetsző, ellenben az iraki érdekeket szolgáló lépéseket tesznek, 
mint például az egyre erősödő iráni és szíriai kapcsolat kérdésében. Az Egyesült Álla-
mokkal szemben megfogalmazódó iraki vélemény Iránnak nagyon fontos, mivel egy 
határozo  an Amerika-barát kormány, amely jó kapcsolatokat ápol azzal az Izraellel, 
melynek létjogosultságát Irán tagadja, súlyos fenyegetést jelenthetne.124
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Emlékezetes, hogy 2006 májusában Ahmadinezsád elnök hosszú levelet küldö   Bush 
elnöknek125 felszólítva, hogy egyenrangú felekként vitassák meg a globális és regionális 
kérdéseket. Bár az amerikai elnök akkor megmosolyogta és elutasíto  a Ahmadinezsád 
kezdeményezését, Irakban – úgy tűnik – mégis ez történik majd. Az iraki helyzet drá-
mai romlásával, a Bush-kormányzat Irak-politikájának elhiteltelenedésével az Egyesült 
Államok kénytelen kompromisszumot kötni és engedni szövetségesei nyomásának. 
A 2007 márciusában Bagdadban, majd 2007 májusában Sarm es-Sejkben megrendeze   
Irak-konferenciákon létrejö  ek az első magas szintű találkozók az amerikai és az iráni 
diplomácia vezetői közö  . 

Regionális hatalmiság

Az amerikai–iráni közvetlen találkozók felvetik a kérdést, hogy ez az irániak regioná-
lis hatalmi státusának elismerését jelenti-e. 2001. szeptember 11., majd az afganisztáni 
és iraki háborúk, illetve nyomukban a demokratikus átalakulás-eszkalálódó erőszak 
jelentősen megnövelte ugyanis Irán mozgásterét. Keleti határán az 1998-ban majd-
nem háborúba keveredő,126 az iráni radikális (síita) iszlámot a maga még radikálisabb 
(szunnita) iszlámjával kihívó és fenyegető afganisztáni tálib rendszert nemzetközi fel-
hatalmazással felszámolták. Nyugati határán az évtizedeken át Iránnal szemben a ha-
talmi egyensúlyt biztosító, agresszív bacaszista-arab nacionalista Szaddám-rendszert 
– kétséges nemzetközi felhatalmazással – megdöntö  ék. Közvetlen környezetében a 
Perzsa-öbölben Iránnak nem maradt hozzá hasonló súlyú riválisa. A GCC államai, még 
a legnagyobb tagállam Szaúd-Arábiával együ   sem tudnak valós ellensúlyt képezni 
Iránnal szemben. Politikájuk ezért ke  ős: egyrészt megpróbálnak biztonságukról gon-
doskodni – külső erők bevonásával, ami egyben elre  entésként szolgál Irán felé, illetve 
saját kezdeményezéssel, egy regionális biztonsági architektúra létrehozásával, ami a 
mai napig nem sikerült.127 Másrészt megpróbálnak Iránnal jó kapcsolatokat ápolni, ér-
dekeit fi gyelembe venni és a regionális kérdésekbe bevonni.

A Szaddám-rendszer bukása új lökést ado   a GCC-államok és Irán kapcsolatainak, 
amennyiben az öböl menti arab államoknak immár nem kelle   távolságot tartaniuk 
Irántól. Az iraki háború a kapcsolatok fejlődésén – a felszínen – lényegesen nem vál-
toztato  , sőt bizonyos szempontból lökést is ado   azoknak, mivel egyeztetésekre volt 
szükség, azonban, mint már említe  ük, a fokozódó vallásháború, de különösen egy 
esetleges idő elő  i amerikai csapatkivonás ténylegesen és fegyveresen is szembeállít-
hatja Iránt és Szaúd-Arábiát. 

Ebben a kontextusban kell értelmezni azt a vonakodást, mellyel az Egyesült Államok 
legszilárdabb támogatói a térségben – Kuvait, Szaúd-Arábia, Qatar, Bahrein, Omán és 
az Egyesült Arab Emirátusok (valamint Jordánia és Egyiptom) – az Irán elszigetelésére, 
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egy Iránnal szembeni koalíció összekovácsolására irányuló amerikai kezdeményezé-
sekhez viszonyulnak. 2006 szeptemberében Condoleezza Rice amerikai külügyminisz-
ter kezdeményezésére informális csoportot hoztak létre, a regionális kérdések megvi-
tatására. A csoport 2007 januárjában egy nyilatkozatot ado   ki, melyben fi gyelmeztete   
a Perzsa-öböl destabilizációjára és támoga  a a „be nem avatkozás elvét”, amelyet az 
elemzők egy Iránnak címze   burkolt fi gyelmeztetésként értékelnek. Ugyanakkor a cso-
port nem mutato   nagy lelkesedést Bush elnök Irak stabilizálására irányuló újabb terve 
iránt.128 De az arab országok támogatása meglehetősen visszafogo   egy másik, Ameri-
ka által kezdeményeze   Irán-ellenes összefogásban is, melyet az Egyesült Államok az 
iráni nukleáris fenyegetés ellen próbál összehozni. Az arab országok vonakodását egy-
részt az magyarázza, hogy nem akarnak egy Irán-ellenes koalíció részeseinek színében 
feltűnni, másrészt mindaddig, amíg az izraeli nukleáris arzenálról szó sem eshet – ami 
immár több évtizedes biztonságpolitikai aggodalma minden arab országnak –, nem 
hajlandók, különösen Izraellel szövetkezve, az iráni nukleáris fenyegetés ellen fellépni. 
(Ráadásul, bár az iráni nukleáris program aggasztja az öböl menti arab államokat, nem 
ezt tartják elsődleges fenyegetésnek.129) Különösen akkor, amikor a palesztín–izraeli 
konfl iktus máig nincs megoldva, a 2006-os libanoni háború mind az Egyesült Államok-
kal, mind Izraellel szemben felkorbácsolta a hangulatot130 és Izrael immár évek óta 
nem hajlandó tárgyalni az szaúdi béketervről.131 

Meg kell jegyezni, hogy a regionális hatalmiság nem új elem az iráni külpolitikai 
törekvésekben. Irán 2500-3000 éves történelme során általában a regionális hegemón 
szerepét töltö  e be. Mohamed Reza Pahlavi a „térség csendőrévé” akarta tenni és „Irán 
felelősségéről és köteleze  ségeiről” beszélt. Az iszlám forradalom és exportjának igé-
nye szintén egyfajta – ideológiai – hegemóniára törekvést vetíte   előre, még akkor is, 
ha elemzők megjegyzik, hogy az ideologikus retorika ellenére az iráni politika nagyon 
is racionális volt.132 A tálibok és a Szaddám-rezsim megbuktatása, az Irakon belüli 
megnövekedő befolyás, a libanoni háború stb. Irán regionális súlyát növelik ugyan, de 
egyben ki is jelölik az iráni hegemónia korlátait: a síiták az iszlám világ mindössze tíz 
százalékát teszik ki, az iráni kultúrkör mindössze a szűk környezet egy részére terjed 
ki és a forradalmi vallásosság általában elre  enti még a vallásosabb társadalmakat is, 
melyek konzervativizmusa nem egyeztethető össze a forradalmisággal.

Az Egyesült Államok és Irán viszonyában jelentős szerepet játszik az iráni nukleáris 
vita, amelyet az Egyesült Államok az óvatosan megkezde   iráni tárgyalásokon meg-
próbál az Irak-kérdéstől elkülönítve kezelni. Iráni szempontból a két kérdés közelebbi 
kapcsolatban van: az iraki válság részben eltereli a fi gyelmet az iráni nukleáris vitáról, 
ugyanakkor az Irak-kérdésben megkezdődö   óvatos tárgyalások előbb-utóbb nem ke-
rülhetik el a nukleáris kérdésben való egyeztetést sem. Az iráni nukleáris program ala-
kulásában minden bizonnyal szerepet játszo   az iraki nukleáris program, illetve annak 
tanulságai is. Véleményünk szerint az iráni nukleáris program szerves részét képezi az 
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iráni regionális hatalmi törekvésnek, mivel egy elmarado   ország nem lehet regionális 
hatalom; a modernizáció egyik legfőbb jele pedig a nukleáris ipar és fejlesztések meg-
léte.

Gazdasági befolyás?

Az iráni befolyás erős az iraki (elsősorban a dél-iraki) gazdaságban és újjáépítésben is, 
bár mértéke és mélysége legalább annyira meghatározhatatlan, mint Irán politikai be-
folyásáé. Irán Irak vezető kereskedelmi partnere (csaknem húszmilliárd dolláros expor-
tot bonyolít Irakba),133 repülőteret épít Nedzse  en, hogy a zarándokokat közvetlenül 
oda szállíthassa,134 bankfi ókokat nyit,135 vállalatokat és civilszervezeteket működtet, 
iskolákat és egyetemeket támogat.136 (Nyugat-Afganisztánban, Herat tartományban 
szintén  aktív iráni gazdasági tevékenység zajlik.)

A két ország dinamikusan fejlődő gazdasági kapcsolatait beárnyékolja azonban egy-
részt a szunniták aggodalma az iráni gazdasági befolyás erősödése lá  án, másrészt az 
olyan viták, mint a nyolcéves háborúval kapcsolatosan Irán által követelt százmilliárd 
dollár háborús kárpótlás vagy az 1991-es öbölháború első napjaiban Iránba menekíte   
153 polgári és katonai repülőgép fele   folytato   vita.

Irak a világ harmadik legnagyobb olajkészlete fele   rendelkezik, bár a mostani hely-
zetben olajkitermelése és exportja még mindig a háború elő  i szint ala   van. Általá-
nos közel-keleti meggyőződés szerint az iraki háború legfőbb oka az iraki olaj fele  i 
stratégiai hatalom megszerzése volt, annak ellenére, hogy a háború hivatalos okai kö-
zö   ezt soha nem említe  ék. Egyes vélemények szerint137 azonban a neokonok hábo-
rús érvelésében az olaj jelentős szerepet játszo  : egy Amerika-barát Irak – kilépve az 
OPEC-ből, melyet az öbölbeli országok, Szaúd-Arábia és Irán dominálnak –, olcsó olaj-
jal árasztha  a volna el a világot és megtörhe  e volna az OPEC hatalmát. Iránnak (és 
Szaúd-Arábiának) egyelőre nem kell tartania az iraki riválistól, sőt a jelenlegi rendkívül 
magas olajár nekik is nagyon kedvező. 

Törökország

A mai Irak területe az első világháború elő   az Oszmán-Török Birodalomhoz tartozo  . 
Az Oszmán-Török Birodalom felosztását követően, amikor az Észak-Afrikától Irakig 
arabok lakta területek nemzetközi döntés alapján brit–francia befolyás ala   „független 
nemzetállamokká” váltak, Törökországnak gyakorlatilag megszűntek az arab terüle-
tekhez fűződő kapcsolatai. Ez alól Irak képeze   kivételt, részben a közös szomszédság, 
részben a történelmi hagyomány (Bagdad 750 és 1258 közö   az iszlám kalifátus fővá-
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rosa volt) mia  . A Török Köztársaságnak nincsenek területi követelései Irakkal szem-
ben, de a moszuli vilajet hovatartozásának kérdése – különböző okok mia   – a politikai 
retorikában újra meg újra felmerül. Ennek ellenére a Török Köztársaság semmiféle be-
folyással nem rendelkezik a mai Irak különböző népei, népcsoportjai fölö  , kivéve az 
iraki törökök (turkománok) egy részét. 

A modern Török Köztársaság politikáját Irak irányában általában egyfajta kockázat-
minimálás jellemezte: az atatürki külpolitikai irányvonal („Béke i  hon, béke a világ-
ban”) szellemében a mindenkori török vezetés eleve kerülte a konfrontációt a szom-
szédokkal (is), és még akkor is, amikor a két ország közö  i kapcsolatok az iraki mo-
narchia megdöntésével (1958) megromlo  ak, mindig kiegyensúlyozo   kapcsolatokra 
törekede   az iraki – 1968-tól bacaszista – vezetéssel. Bár különösen a hidegháború vége 
után, majd az 1990-es években Törökország fokozo   katonai fenyegetést érzékelt Irak 
irányából, aminek nem mindig és feltétlenül a központi bagdadi vezetés volt a forrása, 
a török biztonságpolitika egyik – ha nem a legfontosabb – fenyegetése a Törökország-
gal határos területeken a törökországi kurdokkal szoros törzsi és családi kapcsolatokat 
ápoló kurdok jelenléte. Mára Iraki Kurdisztán és Törökország közö   – a kölcsönös gya-
nakvás ellenére is – korlátozo  , de egyre virágzóbb kapcsolatok alakultak ki, ebben a 
folyamatban fontos szerepet játszo   az úthálózat és az olajvezeték, amely Irakot és vele 
Iraki Kurdisztánt Törökországon keresztül kapcsolja Európához.

Az 1990-es években Törökországnak  nagy szerepe volt Irak feltartóztatásában, annak 
ellenére, hogy Irak fontos gazdasági és kereskedelmi partnernek bizonyult mindaddig, 
amíg az ENSZ Biztonsági Tanácsa által megállapíto   szankciók következtében ezek a kap-
csolatok meg nem szakadtak. A szankciók következtében Törökországot ért anyagi kár, a 
törökök által hozo   „áldozat” ma is központi eleme a török Irak-politikának.

2004-ig az EU-csatlakozás kérdése nagyrészt elvonta ugyan a török közvélemény és 
a média fi gyelmét Irakról, az iraki helyzet romlása azonban egyre nagyobb fi gyelmet 
válto   ki: elbizonytalaníto  a a döntéshozókat és a közvéleményt, mivel egyrészt to-
vábbi veszteségektől tarto  ak, másrészt azt lá  ák, hogy az észak-iraki kurdok az Egye-
sült Államok szövetségesei le  ek, illetve hogy az Egyesült Államok is támoga  a az 
új Irak föderális berendezkedését. Az amerikai kormányzat ígérete ellenére (miszerint 
felszámolják a PKK jelenlétét Észak-Irakban) 2004-től a PKK felújíto  a merényleteit 
Törökországban, amelyek mia   a török közvéleménynek az Egyesült Államokról al-
koto   véleménye sohasem láto   negatív rekordokat döntö   meg, és kisebb válságok 
sorozatát okozta a török–amerikai/iraki viszonyban. Az EU-val folytato   csatlakozási 
tárgyalások jelentősen korlátozzák azonban a török külpolitika lehetőségeit Irakban, 
miközben a török–uniós viszonyban egyfajta ke  ős helyzetet teremte  ek: míg az EU 
ellenezné a török beavatkozást Észak-Irakban, nem szeretne közvetlen határain látni 
egy agresszív, radikálisan vallásos Irakot sem. Kérdéses, hogy miként befolyásolnák az 
előbbi hozzáállást az iraki törökök elleni esetleges atrocitások.



Az iraki konfl iktus és a tágabb Közel-Kelet

1772007. nyár–ősz

Általánosan elfogado   tény, hogy Irakkal kapcsolatban az alapvető török stratégiai 
érdek Irak területi integritásának megőrzése,138 egy egységes, demokratikus Irak, amely 
egyrészt ellensúlyt képez Iránnal szemben, másrészt elég erős ahhoz, hogy a központ 
fenntartsa a rendet és uralja Északot is. Miközben a török hivatalos politika és a közvé-
lemény ma is úgy vélekedik, hogy Irak esetleges dezintegrációja a térséget biztonság-
politikai szempontból még kiszámíthatatlanabbá és veszélyesebbé tenné,139 az elmúlt 
években a török Irak-politikában kicsi, de mégis jelentős elmozdulás történt: míg ko-
rábban Törökország mereven elutasíto  a a föderális Irak gondolatát, a  ól tartva, hogy 
a föderáció csak átmenet lenne a későbbi függetlenedéshez, mára megtanult együ   élni 
és működni az új Irakkal. Ebben nagy szerepet játszo   egyrészt annak felismerése, hogy 
Törökország nem tudja megakadályozni az Irakban zajló folyamatokat, így az állami 
berendezkedés kérdésébe sem tud beleszólni, másrészt annak, hogy ha Irak felbomlik, 
a helyén egy teokratikus síita és egy kaotikus, erőszakba fulladó szunnita arab állam 
melle   egy olyan stabil Kurdisztán jöhet létre, mely mivel Törökországon keresztül kap-
csolódik a külvilághoz, bizonyos mértékig függ is tőle, ami a török biztonsági szükségle-
teknek esetleg még jobban megfelel(het), mint egy egyben tarto  , de kaotikus Irak.140 

Az elmúlt években bebizonyosodo  , hogy Törökország – katonailag legalábbis 
– nem akar beavatkozni az iraki háború következtében kialakult eseményekbe, kivéve 
ha a saját belső biztonsága követeli meg. Ilyen helyzet akkor állna elő, ha iraki terület-
ről indít ellene támadásokat a PKK. (2007. október végén a török–iraki határövezetben 
a PKK támadásaira válaszul a török haderő százezer katonát vont össze, és Ankarában 
felerősödö   a háborús retorika. – A szerk.) 

Irak területi integritását feltételezve tehát a török Irak-politika, melynek létéről bel-
politikai vita bontakozo   ki,141 három meghatározó eleme Észak-Irak és a kurdok/iraki 
törökök helyzete (státusa), a török–amerikai kapcsolatok alakulása és az Irakkal szem-
beni szankciók török költségei (veszteségei).142

Észak-Irak: kurdok és törökök

A török politikai elit Észak-Irakkal kapcsolatban több olyan „vörös választóvonalat”143 
jelölt ki és vezete   be a köztudatba, a politikai közbeszéd tárgyává téve azokat, me-
lyek átlépése súlyos következményekkel, ado   esetben akár a török hadsereg interven-
ciójával is járhat. Ezek a következők: egy különálló kurd entitás létrejö  e; Kirkuk/
Kerkük a kurd föderális egységhez csatolása és az iraki törökök (turkománok) védel-
me. Bár a „vörös választóvonalak” kérdésében az elmúlt két-három évben a török Irak-
politika, illetve az iraki belső helyzet alakulásával több elmozdulás is történt,144 mára 
úgy tűnik, a választóvonalak egy része legalábbis újraéled, és ismét nagy jelentőségre 
te   szert – immár közvetlen fegyveres összecsapások lehetőségét is előre vetítve.
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Kurd függetlenség? Egy önálló kurd entitás létrejö  e

Az első világháború után a – nyelvileg és etnikailag iráni – kurdok kimaradtak az 
Oszmán-Török Birodalom felosztását követő közel-keleti rendezésből és államalapítás-
okból. A ma mintegy 20-25 millióra becsült kurd népesség Törökország, Irán, Irak, Szí-
ria és Örményország egymással határos, hegyes területein él, és bár mindennapjaikat 
alapvetően a helyi viszonyok határozzák meg, a közös, kurd állam létrehozása minden 
kurd szervezet és mozgalom napirendjén célként, miközben a „befogadó” országok 
biztonságpolitikai napirendjén fenyegetésként szerepel. 

A kurdok nagyjából fele, mintegy 12-15 millióan a mai Török Köztársaságban, hagyo-
mányosan annak keleti, délkeleti részében, az ország legelmarado  abb vidékén élt, mára 
azonban jelentős hányaduk szétszóródo   Törökország más területein, egy részük a pol-
gárháborús viszonyok elől menekülve, mások munkát keresve a nagyvárosokban.145 Bár 
a kurdok szinte a Török Köztársaság megalakulásától kezdve politikai és gyakran fegy-
veres harcot folyta  ak egy önálló kurd állam létrehozása céljából, az 1984 és 1999 közö   
a törökországi Kurd Dolgozók Pártja (PKK – Partiya Karkaren Kurdistan) által vívo   
polgárháború a török központi vezetés ellen a PKK vezetőjének, Abdallah Öcalannak 
elfogásával gyakorlatilag véget ért: a PKK felhagyo   a fegyveres harccal, és feloszla  a 
önmagát. 2004-ben azonban utódszervezete ismét felve  e a fegyvert.146 A mai felméré-
sek azt mutatják, hogy Törökországban nincs (vagy meggyengült a) pánkurd identitás, 
aminek fő okát az elemzők abban látják, hogy a török EU-csatlakozás keretében a kurdok 
kulturális jogokat kaptak. A választási preferenciák azt mutatják, hogy a törökországi 
kurdok úgy szavaznak, mint a környezetükben élő törökök,147 kivéve a hagyományosan 
kurd területeken, ahol a 2002-es választásokon mintegy 40-50 százalékot ért el a DEHAP 
(Democratic People's Party, a kurd politikai jogokért küzdő párt), miközben az AKP 
mintegy 10-20 százalékot szerze  , de mivel ez az eredmény országosan 6,2 százaléknak 
felelt meg, még ez sem volt elegendő a tízszázalékos parlamenti küszöb átlépéséhez.148 
(Érdekes fejlemény, hogy a 2007-es előrehozo   parlamenti választásokon győztes AKP 
száz képviselője kurd származású, amint a 27 független képviselő többsége is.)

Az önálló, független Kurdisztán létrehozásához a legközelebb az észak-iraki kurdok 
kerültek, akiket az 1991-es öbölháború után a nemzetközi közösség nemzetközi ellen-
őrzés-védelem alá helyeze  . Iraki Kurdisztán e  ől kezdve – jóllehet az Iraki Arab Köz-
társaság keretein belül – mint állam az államban gyakorlatilag függetlenséget élveze  . 
Törökország már ezt a kvázi függetlenséget is fenyegetésként élte meg: egyrészt, mert 
a  ól tarto  , hogy saját kurdjai számára követendő példává válhat, másrészt, mert a PKK 
fegyveresei rendszeresen Észak-Irakban leltek menedékre. Törökország ebben az idő-
szakban is kereste a kapcsolatokat az észak-iraki kurd vezetőkkel, és próbált valamelyes 
befolyásra szert tenni Észak-Irakban. 1998-ben a két iraki kurd párt közö  i kiegyezés 
egyik szponzora – az Egyesült Államok és Nagy-Britannia melle   – Törökország volt.
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A 2003-as iraki háború, majd az új iraki állam berendezkedése a kurd elszakadási és 
függetlenedési törekvéseket még közvetlenebb veszélyforrásként jeleníte  e meg a török 
vezetés, politikai és katonai elit, illetve a közvélemény számára, mivel az új Irak föderális 
köztársaság le  , melyben a kurdok – politikai tevékenységük és létszámuk okán és jogán 
– a korábbinál sokkal nagyobb szerephez juto  ak. Törökország mereven ellenezte a fö-
derális berendezkedést, a  ól tartva, hogy az további lépés lehet az iraki kurdok független 
államának kikiáltása felé, különösen ha fi gyelembe vesszük a 2005. december 15-i iraki 
parlamenti választásokkal párhuzamosan Iraki Kurdisztánban tarto   – nem hivatalos 
– népszavazást is, melyen a lakosság több mint kilencven százaléka szavazo   a függet-
lenség melle  . Miközben az iraki kurd vezetők pontosan tisztában vannak azzal, hogy 
még az Egyesült Államok sem támogatja függetlenségi törekvéseiket, többen, közö  ük 
Maszúd Barzáni, Iraki Kurdisztán regionális kormányzatának elnöke is úgy nyilatkozo  , 
hogy „egyelőre” nem opció a függetlenség. Törökország – kénytelen-kelletlen – elfogadta 
az észak-iraki kurd föderális egységet, és megpróbál „jó képet” vágni a dologhoz. Miköz-
ben az iraki kurdok függetlenségét Damoklész kardjaként élik meg – szinte paranoiásan 
–, az utóbbi időben egyre több olyan érv lát napvilágot, mely az Iraki Kurdisztánnal való 
együ  élést és politikai-gazdasági kapcsolatok építését és erősítését szorgalmazza:

– Az együ  működés az észak-iraki kurdokkal a törökországi kurd–török kapcso-
latokra is jól hathat, különösen, hogy ezekben jelentős javulás állt be az uniós 
csatlakozási tárgyalások folyamán;

– Az elmúlt években Észak-Irakban óriási gazdasági fejlődés megy végbe, ami a 
török gazdaságra is élénkítően hat, ráadásul éppen a legfejletlenebb török terüle-
tekre fejthet ki kedvező hatást;

– Dzsalál Talabáni, az észak-iraki PUK (Kurdisztáni Hazafi as Unió) vezetőjének ira-
ki elnökké választását a törökök pozitívan ítélték meg, mint annak jelét, hogy az 
iraki kurdok is egységes Irakban gondolkodnak;

– Végül, ha Irak mégis felbomlana, egy szekuláris, stabil Kurdisztán jó ütközőzóna 
lehetne a radikális szunnita és a vallási extrémizmus felé hajló síita arabok és Tö-
rökország közö  .

Mindezeket a megfontolásokat és az iraki kurdok kivételeze   helyzetének elfogadá-
sát valójában egyetlen fenyegetés árnyékolja be: a PKK – immár megfogyatkozo   szá-
mú, de még mindig komoly veszélyt jelentő fegyvereseinek jelenléte Észak-Irakban. 

A PKK török hadsereg ellenében vívo   fegyveres harcának egyik jellemzője és ál-
lamközi konfl iktusok oka volt, hogy a Törökországgal határos észak-iraki – mintegy 
négy-öt millió, a törökországi kurdokkal szoros törzsi, családi kapcsolatokat ápoló 
kurd által lako   – területek menedékként szolgáltak a törökországi kurd fegyveresek-
nek, ahová – mint más ország területére – a török katonaság nem léphete  . Az 1980-
as évek második felében azonban, éppen a mindkét ország kurd fegyveresei számára 
átjárható határok mia  , Ankara és Bagdad megállapodo  , hogy a két ország fegyveres 
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erői a határtól számíto   tíz kilométeres sávba benyomulha  ak a fegyveres felkelőket 
üldözendő.149 Ez a megállapodás a gyakorlatban végül csak a török érdekeket szol-
gálta, mivel az 1991-es öbölháború után 1992-től Észak-Irakba (pontosabban az északi 
szélesség 36. fokától északra eső iraki területekre) az iraki hadsereg nem léphete   be. 
A török hadsereg iraki határsávban való működéséről, sőt, török csapatok Észak-Irak-
ban való állomásozásáról rendszeresen érkeztek hírek:150 a becslések szerint mintegy 
1200-1500 jól képze   török katona tartózkodo   folyamatosan Észak-Irakban, akik a há-
ború után is – az Egyesült Államok jóváhagyásával o   maradtak.151 

A hivatalos iraki becslések szerint mintegy háromezer PKK-fegyveres tartózkodik 
Észak-Irakban.152 Az iraki kormányzat hivatalosan tiltja ugyan, és megpróbálja meg-
akadályozni a PKK működését iraki területről Törökországba, de egyrészt nem tud 
csapatokat küldeni Észak-Irakba,153 másrészt sok iraki kurd szimpatizál a PKK ügyé-
vel. A PKK tevékenysége mia   már 2005 februárjában felvetődö   egy esetleges török 
katonai intervenció lehetősége.154 (2006 januárja óta a PKK határon átcsapó akcióiban 
mintegy hatszázan haltak meg. 2007 májusában Ankara Ulus negyedében, egy sűrű 
bevásárlóutcában a PKK bombát robbanto  , aminek következtében 14-en haltak meg.) 
Ankarában erősödik a feszültség és harag, hogy Iraki Kurdisztán regionális kormány-
zata menedéket ad a PKK-nak, ami – török érvelés szerint – ugyanaz, mint amikor a 
tálibok adtak menedéket az al-Káidának. Ezt a véleményt erősítik az olyan hírek, mint 
hogy Osman Öcalan, Abdallah Öcalan testvére, aki korábban maga is részt ve   a PKK 
fegyveres harcában, azaz a törökök szemében körözö   terrorista, Moszulban él (o   
ado   interjút egy napilapnak).155

A közelmúlt PKK akcióinak a hatására a nyáron török csapatok nyomultak be – mint-
egy három-négy kilométer mélységben – Irakba. Bár sokak szerint ez a helyi török pa-
rancsnok saját döntése volt, 2007. június elején Szulejmániában – a török–iraki határtól  
180 kilométerre – civil ruhás török katonákat lepleztek le. A török politikai és katonai 
elitben erősödni látszik az egyetértés – legalábbis a retorika szintjén – az iraki beavat-
kozás kérdésében. Miközben számos elemző a belpolitikai csatározások, illetve az iraki 
kurdokra és az Egyesült Államokra gyakorolt nyomásként, elre  entésként értékeli az 
elmúlt hetek nyilatkozatait, félő, hogy Törökország olyan helyzetbe hozza magát, ahon-
nan igen nehéz lesz kihátrálnia (különösen, ha még Kirkuk ügyét is hozzátesszük). 

A vezérkari főnök, Yaşar Büyükanıt tábornok 2007 áprilisában arra kérte a török kor-
mányt, hogy hagyja jóvá az iraki inváziót. Recep Tayyip Erdoğan miniszterelnök ezt a 
kérést azzal háríto  a el, hogy először Törökországon belül kellene felszámolni a PKK-t, 
amit sokan a törökországi kurd lakosság felé te   gesztusként értékeltek. Június 27-én 
Büyükanıt tábornok felszólíto  a a kormányt, hogy szabja meg a politikai irányvonalat 
az invázióval kapcsolatban. Július elején a források már arról számoltak be, hogy a 
török kormány és a hadsereg megállapodo   a határon átnyúló katonai akciók részletes 
tervében, de hozzáte  ék, hogy azt a parlamentnek kell jóváhagynia.156 Egyelőre nem 
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várható jelentős török katonai akció. Ugyanakkor 2007 júliusában az iraki külügymi-
niszter szerint a török hadsereg mintegy 140 000 katonája vonult fel a török–iraki határ 
mentén,157 sőt, hírek jelentek meg arról is, hogy török csapatok már benyomultak iraki 
területre, de ezeket mind a török, mind az iraki külügyminiszter cáfolta. Ismét felvető-
dö   a török–iraki határ iraki oldalán létrehozandó biztonsági zóna kérdése, melyet, bár 
kifejeze  en nem utasíto  ak el, az amerikai források nem támogatnak.158 

Miközben Törökország nyilvánvalóan nem konfrontálódhat sem az Egyesült Ál-
lamokkal, sem az Európai Unióval, melyek egy esetleges török katonai beavatkozást 
Észak-Irakban elítélnének, az események az Egyesült Államokat is nehéz helyzetbe 
hozták. Egyrészt az Egyesült Államoknak csak kevés katonája tartózkodik az amúgy 
kaotikus Irak eddig legbiztonságosabb, északi részében, és ők is csak korlátozo  an 
látják át a határ menti helyzetet. Másrészt az Egyesült Államok ígéretet te   Törökor-
szágnak, hogy felszámolja a PKK bázisait Irakban, de ezt sem betartani, sem iraki kurd 
szövetségeseivel betartatni nem tudja. Harmadrészt nemcsak hogy két szövetségese, a 
NATO-tag Törökország és az Irakban nélkülözhetetlen kurdok kerülnek egyre veszé-
lyesebb módon szembe egymással, hanem a török érvelés – joggal – a terrorizmus elle-
ni háborúra is hivatkozik. Az Egyesült Államok tehát a megállapodást szorgalmazza a 
török kormány, a bagdadi vezetés és az iraki kurd regionális kormányzat közö  ,159 ezt 
viszont a törökök azzal utasítják el, hogy ők csak a saját – kormányközi – szintjükön 
hajlandók tárgyalni. (Ami persze felveti azt a kérdést is, hogy a bagdadi központi kor-
mányzatnak vajon mekkora a befolyása Iraki Kurdisztánban?)

A helyzet bonyolódása ellenére az elemzők általában egyetértenek abban, hogy az 
iraki kaotikus helyzet te  e lehetővé, hogy Észak-Irak ismét a törökországi kurd fegyve-
resek menedékéül szolgáljon. Bár a PKK már korántsem jelent akkora – stratégiai – ve-
szélyt Törökország biztonságára, mint korábban, de maga a fegyveres akciók ténye, 
amely a korábbi harcok emlékét idézi, másrészt a terrorcselekmények civil és katonai 
áldozatai Törökországnak elfogadhatatlanok. A török belpolitikai válság még inkább 
élezi a helyzetet, és kérdéses, hogy a török vezetés meddig tud (és akar) józan maradni, 
miközben számolnia kell egyrészt az amerikai fegyveres jelenlé  el Irakban, másrészt 
az uniós csatlakozási tárgyalásokkal, melyekre végzetes hatással lehet egy török kato-
nai bevonulás Irakba.

Az iraki törökök

A 2003-as iraki háború, majd az azt követő „nemzetépítés” lehetőség, de egyben kény-
szerítő körülmény is volt Törökország számára: a közvetlen veszélyként megjelenő (vagy 
akként percepiált) független kurd entitás létrejö  ét az iraki török kártyával ha meggátol-
ni nem is, de akadályozni lehete  . Az iraki törökök kérdése – immár az etnikai összetar-
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tozás okán is, sőt, éppen annak hangsúlyozásával – a török bel- és külpolitikai napirend 
kötelező elemévé vált, melyet minden politikai erő határozo  an képviselni igyekszik.160 
Maguk az iraki törökök azonban meglehetősen megoszto  ak a török támogatás (elfoga-
dása) kérdésében: egy részük kifejeze  en ellenzi Ankara „érdekükben” való beavatko-
zását és sokan az Iraki Turkomán Frontot sem szeretik. Ráadásul az iraki törökök mint-
egy fele síita, és közülük sokan csatlakoztak az amerikai megszállók és az iraki kormány 
elleni felkeléshez, más csoportjaik viszont azon a véleményen vannak, hogy jobb lenne 
a helyzetük a Törökországgal együ  működő kurdok által irányíto   területeken, mint 
ha a síita „fundamentalisták” által uralt arablakta területekhez csatlakoznának. A török 
kormánynak komoly csalódást jelente  , hogy a 2005. december 15-i iraki parlamenti vá-
lasztásokon az ITF mindössze három mandátumot tudo   szerezni,161 illetve hogy az ITF 
egyre inkább feldarabolódni látszik. Eközben a török kormány befolyása az ITF fölö   
igencsak megkérdőjelezhető, és kérdéses az ITF és a török hadsereg közö  i kapcsolat is, 
annak ellenére, hogy az Észak-Irakban tartózkodó török katonák (a Török Speciális Erők 
katonái) – legalábbis néhány alkalommal – együ  működnek az Iraki Turkomán Front-
tal.162 Mindezek fényében Osman Korutürk nagykövet egy olyan új politikát javasolt, 
mely Törökországnak a bulgáriai törökökkel kapcsolatos tapasztalataira épül: az iraki 
törököket támogatnák abban, hogy egyre inkább önerejükre támaszkodjanak, növeljék 
politikai részvételüket és hozzanak létre olyan koalíciót, melybe minden iraki török be-
letartozik.163 

Kirkuk

Kirkuk Észak-Irak egyik tartománya (950 ezer lakos), illetve annak központja (750 ezer 
lakos). Az iraki törökök kulturális központjuknak, „fővárosuknak” tartják Kirkukot, 
mely történelmileg négy különböző etnikai-vallási közösség, az iraki törökök, a kur-
dok, az arabok és a keresztény asszír-káldeusok együ  élésének helyszíne volt. A város 
fejlődésében két meghatározó momentum zavarta meg az évszázados etnikai viszo-
nyokat: az olaj felfedezése és az erre épülő olajipar igényelte és vonzo  a a munka-
erőt Irak más részeiből, míg a Szaddám-rendszer arabizáló politikája következtében 
nem arab családok ezreit telepíte  ék ki és arab családokat a helyükre be Kirkukba. 
A bacaszista rendszer megdöntésének egyik igen pozitív hozadéka a régióban és 
konkrétan Kirkukban éppen az volt, hogy lehetővé vált az elköltöztete   (innen szár-
mazó) családok visszatérése eredeti lakhelyükre.164 A visszatelepülés megindulásával 
azonban számtalan újabb probléma keletkeze  . Egyrészt – iraki török állítások szerint 
– jóval több kurd települt be a városba, mint ahány családot korábban kitelepíte  ek 
– egyes források szerint 2003 óta mintegy hatszázezer kurd iraki állampolgár költözö   
Kirkukba165 –, másrészt kérdéses, hogy mi lesz az arab családok sorsa.166 
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Kirkuk egyes elemzők szerint a közeljövőben fontosabb – és Irak biztonságára nézve 
veszélyesebb – lehet, mint Bagdad. Az olajban gazdag tartomány hovatartozása ugyanis 
máig nem rendeze  . A 2005-ben népszavazáson elfogado   iraki alkotmány értelmében 
2007. március 31-ig kelle   volna normalizálni a helyzetet Kirkukban, 2007. július 31. 
volt az eredeti határidő a népszámlálás megtartására, és az év végéig kell megtartani a 
népszavazást Kirkuk (és más vitato   területek) hovatartozásáról.167 A helyzet azonban 
a határidők közeledtével egyre romlo  ,168 ezt még a kurdok is elismerték,169 de ennek 
ellenére ragaszkodnak a népszavazás megtartásához még 2007-ben, bár az iraki kor-
mányzat, sőt, az Egyesült Államok is többször a népszavazás elhalasztására szólíto   
fel.170 A kurdok viszont azzal érvelnek, sőt a kormányból való kilépéssel fenyegetőz-
nek, hogy a Kirkuk-kérdés megoldásának elhalasztása eszkalálhatja a helyzetet, ezért 
minden félnek éppen az lenne az érdeke, hogy a népszavazást időben lebonyolítsák. 

A vita, mely eddig gyakorlatilag helyi szinten a kurdok és a kirkuki nem kurd kö-
zösségek, országos szinten a központi kormányzat és a szunnita arabok közö   zajlo  , 
egyre inkább kiszélesedik: a kurd álláspont a központi kormányzatban többségi szere-
pet játszó síita arabokat is egyre jobban felbőszíte  e. Egyrészt nyilvánvaló érdek, hogy 
a kirkuki olajbevételek központi irányítás ala   maradjanak, másrészt a részben síita 
iraki törökök védelmében a síita milíciák is egyre aktívabban lépnek/léphetnek fel. (Az 
első ilyen megmozdulásaikra már 2004-ben sor került, amikor minden jelentősebb síita 
milícia – a Mahdi Hadserege, a Badr Brigádok, az Iraki Hezbollah és a Dacva – felvonult 
Kirkukban.) A kérdésben immár Muqtada asz-Szadr is megszólalt: „Kirkuknak Irak 
oszthatatlan részének kell maradnia. Az iraki Szent Földként tartjuk számon, amit meg 
kell védeni … Kirkuk iraki város.”171 

A Kirkuk körül kialakuló konfl iktus a szomszédos országokat is aggasztja, elsősor-
ban a kurdok elszakadásának veszélye mia  : a  ól tartanak ugyanis, hogy a kirkuki 
olajmezők és olajvezetékek „fi nanszíroznák” a független kurd államot, és ezek birto-
kában a kurdok bátrabban vállalhatnák az elszakadás nemzetközi következményeit.172 
A török kormányzat a népszavazás elhalasztását szorgalmazná mindaddig, amíg az 
iraki alkotmány felülvizsgálata meg nem történik. A török belpolitika alakulása a tö-
rök kormányzatot egyre inkább kényszerítő helyzetbe hozza az iraki törökök védelme 
ügyében, miközben erre a közvetlen beavatkozáson túl, amire eddig nem került sor, 
viszonylag kevés eszköz áll rendelkezésére.173 A Kirkuk 2007 címmel Kirkuk jövőjéről 
tarto   törökországi konferenciát, melyre az iraki kurdokat nem hívták meg, a kurdok 
egyenesen a belügyekbe való beavatkozásként értékelték. A konferencián Sade  in 
Ergeç, az ITF egyik vezetője egyenesen arra szólíto   fel, hogy a népszavazást ne tartsák 
meg, mondván, hogy „Kirkuk nem egy átlagos tartomány, hanem iraki közös tulajdon, 
ezért minden irakinak részt kell vennie a jövőjéről szóló döntésben”,174 azaz Kirkukot 
a föderális kormányzat irányítása alá kell helyezni. Egyes elemzők felvete  ék annak 
a lehetőségét is, hogy minél valószínűbbé válik a népszavazásnak még 2007 folyamán 
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való megtartása, annál valószínűbb, hogy „Törökország kézbe veszi a dolgot… akár 
egyedül, akár egy szomszéddal [Iránnal] együ  .”175

Az Egyesült Államok számára a Kirkuk-kérdés eszkalációja beláthatatlan következ-
ményekkel járhat: egyrészt reális esélye van annak, hogy NATO-szövetségese, Törökor-
szág és legfőbb iraki szövetségesei, a kurdok közvetlen fegyveres harcba bonyolódnak, 
miközben Irakon belüli két együ  működő partnere, akik eddig gyakorlatilag hallga-
tólagosan ráhagyták a másik félre az annak fontos kérdések kezelését, az iraki kurdok 
és az iraki síita arabok közö   akár fegyveres konfrontációra is sor kerülhet. Ha pedig 
mindeközben még a NATO-szövetséges Törökország a legfőbb ellenfélként számon 
tarto   Iránnal és esetleg Szíriával is alkalmi szövetségre lép, az Egyesült Államok iraki 
jelenléte minden eddiginél nagyobb veszteségekkel és kudarccal szembesülhet.

A török–amerikai kapcsolatok

A hidegháború vége, de különösen a Szovjetunió felbomlása után általánosan elterjedt 
az a nézet, hogy Törökország rohamosan veszíteni fog stratégiai jelentőségéből, ami a 
török–amerikai kapcsolatokra is hatással lesz. Irak és Irán ke  ős feltartóztatása, az 1991-
es öbölháború, az Irak-ellenes szankciók betartatása, a Törökországon áthaladó olajve-
zetékek biztonsága, végül a terrorizmus elleni harc azonban nélkülözhetetlen szövetsé-
gessé te  e Törökországot, melyre az Egyesült Államok a közvetlen térségen kívül is, a 
Balkánon vagy Afganisztánban például, mindig számíthato  . Az iraki háború azonban a 
török–amerikai kapcsolatokban olyan új fejezetet nyito  , amelyet folyamatosan kisebb-
nagyobb feszültségek jellemeznek és mely a más területeken jól működő török–ameri-
kai kapcsolatokat is beárnyékolja, sőt fenyegeti. Ankara tisztában van azzal, hogy nem 
fordulhat szembe Washingtonnal, de a szomszédságában zajló folyamatokat közvetlen 
érdekei mentén kénytelen kezelni, melyek esetenként ütköz(het)nek az Egyesült Álla-
mok érdekeivel, amit az amerikai adminisztráció egyre gyakrabban nehezményez.

Míg a török kormány és a közvélemény 2001. szeptember 11-e után teljes mértékben 
támoga  a az Egyesült Államok által meghirdete   háborút a terrorizmus ellen és a tálib 
rendszer megdöntését, az iraki háborút a közvélemény túlnyomóan nagy része kezdet-
től fogva ellenezte, annak ellenére, hogy a kormány készen állt az Egyesült Államokat 
támogatni. 2003. március 1-jén azonban – meglepetésre, hiszen 2003 februárjában Tö-
rökország még a NATO védelmét kérte176 – a török parlament nem szavazta meg az 
amerikai kérést,177 hogy török területeket használhassanak felvonulási területként az 
iraki észak-nyugati front megnyitásához. Az amerikai stratégiai tervezés ekkor fordult 
komoly formában az iraki kurdok mint nélkülözhetetlen szövetségesek felé, ami – te-
kinte  el arra, hogy az Egyesült Államok már korábban, 1992-ben és 1998-ban is te   az 
észak-iraki kurdoknak olyan ígéretet, hogy ado   esetben egy föderális berendezke-
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désű Irakot támogatna, valamint az Irak-ellenes szankciók évtizedében a kurdoknak 
nyújto   támogatást és védelmet –, a török politikai elitben és a közvéleményben is 
jelentős aggodalmakat kelte  . 

2003 októberében azonban, amikor az Egyesült Államok több muszlim vagy jelen-
tős muszlim közösséggel rendelkező, államot is megkerese   és segítséget (katonákat) 
kért az iraki újjáépítéshez,178 a török parlament jelentős többséggel (358:143 arányban) 
felhatalmazta a kormányt, hogy tízezer katonát küldjön Irakba179 békefenntartásra és 
az újjáépítés elősegítésére. Bár egyes hírek olyan török elképzelésekről szóltak, melyek 
szerint a török katonák a Moszul–Kirkuk–Erbil háromszögben tevékenykedtek volna, 
az Egyesült Államok valahol Dél-Irakban jelölte volna ki működési területüket és a 
segítséget 8,5 milliárdos hitellel honorálta (volna), aminek egyetlen feltétele az Egye-
sült Államoknak Irakban nyújto   török támogatás volt.180 Erre azonban nem került 
sor: az iraki kurdok heves tiltakozása mia   az iraki külügyminiszter bejelente  e, hogy 
nem tartaná szerencsésnek, ha a szomszédos országok katonai feladatokat vállalnának 
Irakban, mire mind a török kormány, mind az Egyesült Államok elállt a tervtől. Török-
ország immár másodszor is elese   a lehetőségtől, hogy nemzetközi felhatalmazással 
ténylegesen részt vehessen az iraki események alakításában.

Az iraki háború, majd az iraki belbiztonsági helyzet romlása – amelynek részeként 
értelmezik a törökök a PKK fegyveres akcióinak újrakezdését is –, az 1990-es években 
még kifejeze  en Amerika-barát török közvéleményt egyre Amerika-ellenesebbé te  e.181 
Ebben nagy szerepe van általában a közel-keleti, de a török médiában is részletesen be-
mutato   amerikai katonai akcióknak, tévedéseknek és esetleges túlkapásoknak (Abú 
Ghraib), melyeknek az iraki lakosság melle   több alkalommal török érdekeltségek is 
áldozatul estek,182 valamint a közvéleményben igen erős meggyőződésnek, hogy az 
Egyesült Államok valódi célja Irakban az olaj és az olajvezetékek fele  i ellenőrzés meg-
szerzése.183 Ma a török közvéleménynek mindössze nyolc százaléka van kedvező véle-
ménnyel az Egyesült Államokról, ami a török kormányt igen nehéz helyzetbe hozza, kü-
lönösen mivel éppen saját támogatói, az AKP-szavazók a legkevésbé Amerika-barátok. 

A közvélemény és a politikai elit azzal vádolja az Egyesült Államokat, hogy ígérete 
ellenére továbbra sem tesz semmit az ellen, hogy Irakban terroristabázisok működjenek, 
amin elsősorban a PKK-t értik.184 Az Egyesült Államok viszont egyrészt nincs abban a 
helyzetben, hogy csapatokat küldhessen Észak-Irakba a PKK harcosai ellen (különösen, 
hogy Észak-Irakban a rendet a szövetséges kurd szervezetek tartják fenn), másrészt a 
PKK az amerikai törekvéseket soha nem veszélyezte  e a térségben, sőt minden lehetsé-
ges alkalmat megragado   együ  működési készsége kinyilvánítására.185

Az amerikai döntéshozók viszont Törökországnak a térségbeli tevékenységét ne-
hezményezik, többek közö   a Hamász-vezér Khálid Mescal tárgyalásait Ankarában, 
valamint az Iránnal és Szíriával – azok elszigetelésének ellenzésével – kapcsolatos ál-
láspontját.186
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Minden nézeteltérés ellenére az amerikai–török kapcsolatok néhány, az Irak-politi-
kán kívül eső kérdésében, egymás támogatása töretlennek tűnik. Az Egyesült Államok 
változatlan határozo  sággal támogatja Törökország európai uniós tagságát.187 A török 
kormány továbbra is támogatja az Egyesült Államok tervét a Közel-Kelet demokrati-
zálására, mivel úgy véli, hogy egy demokratizált környezet és liberális piacgazdaság 
felelne meg a legjobban a török érdekeknek.188

Török veszteségek

A 2003-as iraki háborút Törökország – elit és közvélemény – gazdasági megfontolásokból 
is ellenezte. Ismert, hogy Törökország éppen egy súlyos gazdasági válságon ese   át, de 
elevenen élt az 1991-es öbölháború és az annak következtében elszenvede   török vesz-
teségek emléke is. A török kereskedelmi kamara elnöke szerint az öbölháború és az iraki 
szankciók következtében Törökország mintegy 50-60 milliárd dollárt veszíte  ,189 amely-
nek egy része az Irakkal folytato   kereskedelem kieséséből, másik jelentős hányada az 
Irakból Törökországon át vezető olajvezetékek lezárásából keletkeze  . A török becslések 
gyakran az elmaradt kelet-törökországi fejlődést is a veszteségek közö   számolják el. 

Török pénzügyi, gazdasági szempontból alapvető érdek, hogy az Irakból Törökor-
szágon át vezető olajvezetékek rendben működjenek és hogy a határon átnyúló gazda-
sági fejlődés, mely Kelet-Törökországra is élénkítő hatással van, tovább folytatódjon. 
A török üzleti körök az elmúlt években igen nagy szerepet játszo  ak abban, hogy Iraki 
Kurdisztán és Törökország közö   egyre növekszik a gazdasági forgalom, beindult pél-
dául a közvetlen légi összekö  etés.

Összegzés

Az iraki háború Irak szomszédainak új lehetőségeket és új kihívásokat teremte  . Mi-
közben minden szomszédos állam egyetért abban, hogy egyikük sem akar egy (túl) 
erős Irakot látni, a (túl) gyenge Irak szintén fenyegetést jelent számukra. 

Egyetértenek abban is, hogy a térség stabilitása szempontjából Irak egysége elsőd-
leges fontosságú. Ebből a szempontból Irak föderális berendezkedését fenyegetésként 
– a felbomlás útján te   lépésként – értékelik. Jobban megoszlanak a vélemények az új 
Irak karakterének kérdésében. Az arab államok arab Irakot szeretnének, miközben az 
iraki vezetés Irak multietnikus jellegét hangsúlyozza. Törökország támogatja az erős 
központi kormányzatot, ami Iránnak is érdeke mindaddig, amíg abban a síiták domi-
nálnak. Az arab országok – az arab országok (és Irak) hagyományainak és gyakorlatá-
nak megfelelően – egy „erős ember”-ben látnák a megoldást. 
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Az Irakkal szomszédos államoknak Irak az Egyesült Államokhoz fűződő viszonyuk 
realizálásnak színtere és szimbóluma is egyben. A NATO-tag Törökország Irakban 
sorozatos konfl iktusokba került az Egyesült Államokkal, míg „a gonosz tengelyéhez” 
sorolt Irán és a célpontként szintén megjelölt Szíria immár közvetlenül tárgyal az Egye-
sült Államokkal. Jordánia, Szaúd-Arábia és Kuvait támogatja az Egyesült Államokat 
Irakban, de amerikai nyomásra is vonakodik lemondani az iraki államadósságról és/
vagy háborús jóvátételről. A gyors amerikai csapatkivonást Irakból – a retorikán túl 
– többségük nem támogatná. 

Irak szomszédainak sajátos érdekeik és kapcsolatrendszereik vannak Irakban: Jordá-
nia, Szíria és Kuvait hatása elhanyagolható az ország és a térség szempontjából, de Irán 
és Szaúd-Arábia már most is „proxy war”-t vív, ami az Egyesült Államok kivonulása 
esetén nyílt és közvetlen összecsapássá válhat. A török hadsereg felvonult az iraki hatá-
ron készen a beavatkozásra, ha az iraki törököket és a török érdekeket sérelem éri. 

A térség közvéleménye – talán Kuvaitot kivéve – egyre rosszabb és rohamosan to-
vább romló véleménnyel van az Egyesült Államokról és annak iraki szerepvállalásáról. 
Általános az a meggyőződés, hogy a háború az iraki olaj fele  i hatalom megszerzésé-
ről szólt és há  erében – Törökország kivételével – az Egyesült Államok melle   Izraelt 
sejtik, annak ellenére, hogy Izrael nagyon visszafogo   magatartást tanúsít Irak kérdé-
sében. Már csak azért is, mert Izrael fenyegete  ségérzetében Irak 1991 – a Szaddám 
Huszein rezsim által elveszte   öbölháború – óta csekély szerepet játszik. 

A palesztín–izraeli kérdés és az iraki háború szoros összefüggése a közvéleménynek 
és a politikai eliteknek egyaránt nyilvánvaló: szemben az amerikai retorikával, misze-
rint Jeruzsálembe (és Ramallahba) Bagdadon át vezet az út, meggyőződésük, hogy a 
palesztín kérdés rendezése nélkül az iraki problémákat sem lehet megoldani. Sőt az 
iraki konfl iktus következtében a palesztín–izraeli béke ma távolabb van, mint a máso-
dik intifáda kitörése óta bármikor. 2007 végén Bagdad is, Jeruzsálem is elérhetetlennek 
látszik.

A közel-keleti regionális rendben tehát a 
háborúnak még közel sincs vége.

1. térkép: Irak és szomszédai
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2. térkép: Az iraki törökök el-
helyezkedése/területei

Forrás: h  p://www.al-bab.com/arab/background/turkoman.htm 
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 h  p://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/3860823.stm. 
 27  A jordán király kinevezte  e ugyan országa nagykövetét, aki azonban a bagdadi jordán követség 

elleni merénylet mia   nem tudta elfoglalni állomáshelyét. 
 h  p://www.reliefweb.int/rw/RWB.NSF/db900SID/VBOL–6PAD76? 
 28  „Az iraki probléma semminemű megoldása nem érhető el az arabok és arab részvétel nélkül. Bár-

mely arab részvétel nélkül folytato   konzultáció elégtelen lesz és nem vezet megoldáshoz” – mond-
ta Amr Músza. „Arab League futility”, The Boston Globe, 2006. március 30., h  p://www.boston.com/
news/global/editorial_opinion/editorials/articles/2006/03/30/arab_league_futility?mode=PF, „Fears 
of Iran’s role in Iraq loom over Arab summit”, 2006. március 25., 

 h  p://www.iranfocus.com/modules/news/print.php?storyid=6413. 
 29  „A konfl iktus megoldása az iraki kormánytól és az iraki vezetőktől függ, nekik első számú fele-

lősségük a nemzeti megbékélésre irányuló erőfeszítések újraélesztése kell hogy legyen.” „Arab 
League: Iraq Must Defuse Confl ict”, The Washington Post, 2007. március 4., 

 h  p://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/03/04. 
 30  Mindezek a követelések elsősorban a szunnita arab közösségek védelmében fogalmazódtak meg. 

Követelték, hogy az iraki állampolgárokat egyenlően ítélje meg a törvény, ne vallásuk vagy etnikai 
hovatartozásuk alapján, sürge  ék a síita milíciák felszámolását és a külföldi csapatok kivonásáról 
szóló menetrend megállapítását, az iraki alkotmány ígért felülvizsgálatát és az olyan törvények 
visszavonását, melyek előnyöket biztosítanak a síitáknak és a kurdoknak.

  h  p://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/03/04. 
 31  „Ez minden, csak nem biankó csekk… a nemzetközi támogatás az iraki teljesítéstől fog függeni.” 

„Nations Balk at Compact for Iraq. Countries Resist Total Debt Relief”, The Washington Post, 2007. 
április 25., 

 h  p://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/04/24/AR2007042402346.html. 
 32  Ha mindehhez hozzátesszük a háborús és a félbeszakadt szerződések mia   követelt kompenzációt, 

valamint a kamatokat, az összeg 300 milliárd dollárt is kitesz. 
 h  p.//www.cfr.org/publication/7796/. 
 33  Iraq’s Debt Relief: Procedure and Potential Implications for International Debt Relief, RL33376, US 

Department of State, 2006. december 6., h  p://opencrs.cdt.org/document/RL33376. 
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 34  Irán az 1980–88-as háborúban elszenvede   károkért mintegy százmilliárd dollár kártérítést követel. 
„Nations Balk at Compact for Iraq. Countries Resist Total Debt Relief”, The Washington Post, 2007. 
április 25., 

 h  p://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/04/24/AR2007042402346.html. 
 35  Egyes vélemények szerint az adósságelengedésnek valójában mindössze szimbolikus jelentősége 

van, hiszen Irak évek óta nem törleszti adósságait. h  p://tvnz.co.nz/view/page/488120/1096446. 
 36  Eddig mintegy 52 ország engedte el a vele szemben fennálló iraki adósság 80–100 százalékát. 

200704/19/print20070419_367806.html.
 37  h  p://tvnz.co.nz/view/page/488120/1096446, 200704/19/print20070419_367806.html. 
 38  h  p://hvg.hu/i  hon/20060505irakegymilliard.aspx (2006. május 5.).
 39  Annak ellenére, hogy Kuvaitnak ma is vannak – részben az 1991-es öbölháborúból fakadó – vitái 

Irakkal, mivel az ország területén külföldi csapatok állomásoznak, továbbá mert az iraki konfl iktus 
jelenlegi szakaszában Kuvait nem játszik meghatározó szerepet, Kuvait külön tárgyalásától ebben 
a tanulmányban eltekintünk.

 40  Elterjedt szíriai nézet szerint Libanon Nagy-Szíria részét képezi, melyet az első világháborút követő 
rendezések során a nagyhatalmak szakíto  ak el Szíriától. Ily módon Szíriának joga van Libanonra. 
A szíriai csapatok 1976 óta tartózkodtak Libanonban.

 41  Tömegpusztító fegyverek – Szíriát általában vegyifegyverek birtoklásával és biológiai fegyverprog-
ram folytatásával gyanúsítják, annak ellenére, hogy Szíria 2003 decemberében ENSZ BT-tagságának 
utolsó lépéseként javaslatot te   a Közel-Kelet tömegpusztító fegyverektől mentes öveze  é tételére; 
a terrorizmus támogatása – Szíriában számtalan olyan fegyveres szervezet tagjai találnak mene-
dékre, melyeket az Egyesült Államok terrorszervezetként tart számon; az emberi jogok megsértése 
– Szíria egypárti katonai diktatúra, amelyben a szabadságjogok érvényesülése korlátozo  .

 42  Eyal Zisser: „Syria and the War in Iraq”, MERIA Journal, Vol. 7., No. 2., 2003. június, 5. o., h  p://
meria.idc.ac.il/journal/2003/issue2/jv7n2a4.html, „Syria: Political Conditions and Relations with the 
United States A  er the Iraq War, CRS Report for Congress, RL32727.

 43  Bővebben l. Zisser: i. m. 6–7. o., h  p://meria.idc.ac.il/journal/2003/issue2/jv7n2a4.html.
 44  „Secretary of State Rice meets with Syrian counterpart”, International Herald Tribune, 2007. május 3., 

h  p://www.iht.com/articles/2007/05/03/news/diplo.php. 
 45  Mona Yacoubian: „Syria’s Relations with Iraq”, USIPeace Briefi ng, April 2007, www.usip.org. 
 46  Szíria lakosságának mintegy 70 százaléka szunnita muszlim, és mintegy 12 százaléka tartozik az 

alavita kisebbséghez. („Syria: Political Conditions and Relations with the United States A  er the 
Iraq War, CRS Report for Congress, RL32727) Az alavita elnevezés a 20. sz. elején vált általánossá. 
Korábban nuszajritáknak hívták őket. Az alaviták (nuszajriták) a mai „tizenke  es” vagy „imámita” 
síizmussal mutatnak közös vonásokat, de tanításaik szélsőséges jellegét hosszú történetük során 
megőrizték. Vö.: H. Halm in EI2 VIII. 145b.

 47  Yacoubian: i. m. 2. o., www.usip.org, l. még Nawaf Obaid-Anthony Cordesman: „Saudi Militants in 
Iraq: Assessment and Kingdom’s Response”, CSIS, 2005. szeptember 19.

 48  Ez a szám megfelel Szíriai lakossága mintegy hat százalékának.
 49  Mint például hogy az iskolákban hatvanfős osztályok vannak, vagy hogy megjelent és rohamosan 

nő az iraki prostitúció. „Warnings of Iraq Refugee Crisis”, BBC, 2007. január 22., 
 h  p://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/6286129.stm. 
 50  Yacoubian: i. m. 4. o., www.usip.org.
 51  Annak ellenére, hogy a két államot alapításukkor ugyanannak a Hásemita családnak két tagja kor-

mányozta, a későbbiekben a két ország bizonyos mértékig elszakadt egymástól, mivel Jordánia 
külpolitikai fi gyelme inkább Palesztína felé irányult, míg Irakot leginkább Szíriával folytato   ver-
sengése kötö  e le.

 52  Jordánia lakosságának mintegy hatvan százaléka palesztín. A palesztínok defi nícióját illetően 
l. Paragi Beáta: „A palesztínai arabok nemzeti identitásának fejlődése”. In: Nemzeti identitás és külpo-
litika a Közel-Keleten és Kelet-Ázsiában (szerk. N. Rózsa Erzsébet). Budapest: TLA, 2005. 67–84. o.
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 53  Jordánia volt az egyetlen arab ország, amely a hozzá menekülő palesztínoknak állampolgárságot és 
útlevelet ado  . 

 54  A Bagdad és Ammán közö  i mintegy ezer kilométeres autópálya volt az az összekötő kapocs Bag-
dad és a külvilág közö  , melyen keresztül Irak a külvilág számára elérhető volt.

 55  Mindkét államot a britek hozták létre az első világháborút követő rendezések keretében, monar-
chiaként, melyek trónjára a Hásemita család két fi át, Transzjordániában Abdullahot, Irakban 
Fejszált ülte  ék, elismerésként a háború során a briteknek nyújto   támogatásért a törökökkel szem-
ben. Bővebben l. például George Antonius: The Arab Awakening, London: Hamish Hamilton, 1938.

 56  Beleértve Szaddám Huszein közvetlen családját és a bacaszista vezetést is. (Ismert, hogy 1996-ban, 
amikor Szaddám Huszein két veje defektált, családjaikkal együ   ők is Jordániába menekültek, és 
onnan próbáltak a nyugati hatalmakkal, elsősorban az Egyesült Államokkal kapcsolatba lépni. Vé-
gül azonban engedve Szaddám hívásának, visszatértek Irakba, ahol azonnal lemészárolták őket.) 

 57  Hivatkozza Sco   Lasensky: „Jordan and Iraq: Between Cooperation and Crisis”, United States 
Institute of Peace (USIP), Special Report 178, December 2006, 3. o., h  p://www.usip.org. 

 58  „Jordánia nem engedheti meg magának, hogy tőle keletre egynél több Irak legyen.” Idézi Lasensky: 
i. m. 3. o. 

 59  Ismert, hogy először Abdullah jordán király beszélt a síita félhold kialakulásának veszélyéről. Az 
iráni befolyás jelenléte és erősödése Irakban jelentős biztonságpolitikai tényező a jordán kül- és 
biztonságpolitikai gondolkodásban. 

 60  „Jordánia szunnita arab ország, és az egyetlen kérdés, melyben a király és a közvélemény egységes, 
úgy tűnik, a „szunnita szolidaritás”.” Lasensky: i. m. 5. o.

 61  „Jordan rockets miss US Navy ship”, 2005. augusztus 19., 
 h  p://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/4165190.stm. 
 62  „Jordan was chemical bomb target”, 2004. április 17., 
 h  p://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/3635381.stm. 
 63  A családot négy jordán parlamenti képviselő is felkereste részvétüket nyilvánítani, akik ellen vallási 

erőszak szítása mia   vádat emeltek. Az egyik képviselő egyenesen mártírnak nevezte a megölt 
terroristavezért. „Jordan MPs face Zarqawi charges”, 2005. június 13., 

 h  p://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/5075422.stm. 
 64  Amikor a török parlament leszavazta az amerikai kérést, mely az északnyugati front megnyitását 

lehetővé te  e volna, Jordánia szerepe megnő  . Ma sem világos, hogy ennek következtében milyen 
amerikai csapatmozgásokra került sor jordán területről Irakba. Lasensky: i. m. 8. o. 

 65  „Mi nem veszünk részt ebben a háborúban, ezt szögezzük le – mondta Bászim Avádalláh jordán 
miniszter, Abdullah király közeli barátja. – Őfelsége és a kormány nagyon vehemens, nagyon nyílt 
volt ezzel kapcsolatban. Mi a kormányban ugyanolyan dühösek vagyunk, mint az utca embere.” 
h  p://www.cbsnews.com/stories/2003/04/06/60minutes/main548009.shtml. 

 66  Egy 2003-as közvélemény-kutatás szerint a jordán közvélemény mindössze hat százalékának volt 
kedvező véleménye az Egyesült Államokról. (A 3020 megkérdeze   egyetérte   abban, hogy negatív 
véleményüknek az Egyesült Államok Közel-Kelet-politikája volt az oka, nem pedig arab értékrend-
jük.) „Arab Public Opinion on the United States and Iraq”, The Brookings Institution, Summer 2003, 
h  p://www.brook.edu/press/review/summer2003/telhami.htm. 

 67  Bővebben l. N. Rózsa Erzsébet: „Szaddám Huszein: buko   diktátorból »arab hős«?”, História, 
2007/3., h  p://www.historia.hu/ „A buko   diktátor elfogása – miközben Irak-szerte sokan ünne-
peltek – a dolgok eltérő logikájából fakadóan előre kiszámítható és előre kiszámíthatatlan ese-
mények láncolatát indíto  a el. Az Egyesült Államok és szövetségesei a diktátor bíróság elé állítá-
sát, perének nyilvános és/vagy átlátható lefolytatását kezdeményezték: Szaddám Huszeint iraki 
bíróság fogta perbe és ítélte el. A tárgyalássorozat folyamán súlyos formai hibákat is elköve  ek 
azonban (például az egyik bíró azért mondo   le, mert az iraki kormány nyomást gyakorolt rá, a 
másik azért, mert maga is kurd lévén, érzelmileg érinte   volt), emelle   Szaddám védőügyvédei 
közül többeket meggyilkoltak. A legnagyobb probléma mégis az volt, hogy a tárgyalások közvetí-
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tése módot ado   Szaddám Huszeinnek arra, hogy egy buko   emberből ismét »felépítse« magát és 
hőssé váljon.”

 68  2000-ben, amikor az olajár 30 dollár/hordó körül mozgo  , Jordánia 9,50 dollár hordónkénti áron 
vásárolhato   Iraktól olajat. Lasensky: i. m. 5. o.

 69  Lasensky: i. m. 5–6. o.
 70  A szaúdiak szerint a kurd szeparatizmus veszélyét eltúlozták, és a szaúdiak dícsérték a kurd veze-

tőket, hogy nem akarnak elszakadni. Joseph McMillan: „Saudi Arabia and Iraq. Oil, Religion and 
an Enduring Rivalry”, United States Institute of Peace (USIP), Special Report 157, 2006. január, 4. o. 
www.usip.org. 

 71  A kérdésről bővebben l. N. Rózsa Erzsébet: „Evolúció és /vagy revolúció az Iráni Iszlám Köztársa-
ságban”. In: Nemzeti identitás és külpolitika a Közel-Keleten és Kelet-Ázsiában (szerk. N. Rózsa Erzsé-
bet). Budapest: TLA, 2005. 111–145. o.

 72  Szaúd-Arábia lakosságának mintegy 10–15 százaléka, nagyjából kétmillió fő síita, ők elsősorban a 
királyság keleti tartományában élnek. I   vannak a legnagyobb hozamú olajkutak is.

 73  „Shiites See an Opening in Saudi Arabia”, The Washington Post, 2005. február 28., 
 h  p://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A58262–2005Feb27.html. 
 74  Az egyesülés szimbolikus jelentőséggel is bír, mivel a történelemben most először kerülne síita po-

litikai irányítás alá az a terület, melyen az iszlám kezdetén a szunnita–síita szakadás bekövetkeze  . 
McMillan: i. m. 10. o. 

 75  2004–2005-ben Szaúd-Arábia 1,2 milliárd dollárt költö   határőrizetének megerősítésére. Obaid–
Cordesman: i. m. 11. o.

 76  A források megjegyzik azt is, hogy ezek az önkéntesek követik el legtöbbször az önmaguk felrob-
bantásával járó merényleteket, „az irakiak ugyanis nem robbantják fel magukat”.

 77  Obaid–Cordesman: i. m. 4–6. o.
 78  Obaid–Cordesman: i. m. 5. o.
 79  Megjegyezzük, hogy az arab világban az arab egység mindent felülíró identitásképző eleme mel-

le   számtalan sztereotípia él az egyes arab csoportok/országok lakosaival kapcsolatban, és ezeket 
számos tényező alakítja. Az irakiak, mint más olyan arab csoportok, melyek történelmi civilizációk 
területén telepedtek le, az ado   civilizációt sajátjukként tartják számon, és rendszeresen használ-
ják politikai legitimációjukban. Így érthető, hogy az ókori Mezopotámia területén élő iraki arabok 
műveletlennek tartják az Arab-félszigeten élő szaúdiakat. Amikor a szaúdi külügyminiszter, Szaúd 
al-Fajszál megjegyzést te   az Irakban elszabaduló vallási villongásokra, az iraki belügyminiszter, 
Baján Dzsabr úgy reagált: „Ez az Irak a civilizáció bölcsője, amely megtaníto  a az emberiséget írni 
és olvasni, és egyes tevegelő beduinok akarnak minket tanítani.” Idézi McMillan: i. m. 5. o. 

 80  Egy 2003-as közvélemény-kutatás szerint a szaúdi közvélemény mindössze négy százalékának volt 
kedvező véleménye az Egyesült Államokról. (A megkérdeze  ek i   is egyetérte  ek abban, hogy 
negatív véleményüknek az Egyesült Államok Közel-Kelet-politikája volt az oka, nem pedig arab 
értékrendjük.) „Arab Public Opinion on the United States and Iraq”, The Brookings Institution, 
Summer 2003, h  p://www.brook.edu/press/review/summer2003/telhami.htm.

 81  Az 1991-es öbölháború óta folyamatosan Szaúd-Arábiában állomásozó katonák és a szaúdi lakosság kö-
zö   számtalan súrlódásra került sor. A konzervatív vahhábita társadalomban óriási felháborodást kelte   
például amikor amerikai katonanők feszes rövid ujjú blúzokban jelentek meg, amit a további konfl iktu-
sok elkerülése vége   a hadseregben megtilto  ak, azonban egy amerikai bíróság döntése szerint a katona-
nőknek jogukban állt ilyen viseletben járni. A további konfl iktusok elkerülése vége   az amerikai katonai 
táborokat távolabb telepíte  ék a szaúdi lako   területektől. Emlékezetes, hogy Oszáma bin Láden egyik 
legfőbb követelése szintén a szaúd-arábiai amerikai katonai jelenlét felszámolására irányul.

 82  Az ellenséges amerikai megnyilvánulások mia   Szaúd-Arábiában egyfajta mozgalom indult az 
amerikai áruk bojko  jára, például nem vásároltak Coca Colát és Pepsi Colát, hanem helye  e az 
iráni gyártmányú üdítőket i  ák, melyeknek márkaneve – Zemzem Cola – ismerős volt és saját iden-
titásbeli, vallásos konnotációval bírt.
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 83  „Arab Public Opinion on the United States and Iraq”, The Brookings Institution, Summer 2003, 
h  p://www.brook.edu/press/review/summer2003/telhami.htm.

 84  Az arab közvéleményben általában nagyon erős az Izrael-ellenesség, és igen elterjedtek azok a 
konspirációs elméletek, melyekben a fő mozgatórugó Izrael lenne.

 85  Az „erős ember” opció időről időre felmerül – a szaúdiak melle   többek közö   a jordán király is 
felvete  e –, az elemzések szerint azonban nincs realitása, mivel a politikai pale  án nem létezik 
olyan személy, aki ennek a feladatnak személyében, múltjában, képességeiben és kapcsolatrendsze-
rében megfelelne. (V. ö. az iraki történelem 1958–1969 közö  i szakaszának tapasztalataival.)

 86  „Stepping Into Iraq. Saudi Arabia Will Protect the Sunnies if the US Leaves”, The Washington Post, 
2006. november 29., 

 h  p://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/11/28/AR2006112801277.html. 
 87  Szaúd Ál-Fajszál, szaúdi külügyminiszter 2005. szeptember 20-án, „The Iraq Eff ect in Saudi Arabia”, 

h  p://www.merip.org/mer/mer237/jones.html. 
 88  „A szerete   Irakban vér folyik testvérek közö  , egy illegitim idegen megszállás árnyékában.” BBC 

2007. március 29., h  p://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/hi/middle_east/6505803.stm. 
 89  „Wahington urges end to Saudi-Iraqi dispute”, 
 h  p://www.middle-east-online.com/english/?id=20554. 
 90  „Policy Watch: The Saudi-Iraq connection”, h  p://wpherald.com/articles/2588/1/Policy-Watch-The-

Saudi-Iraq-connection/Saudi-fear-of-Iran.html. 
 91  „Cheney to seek Saudi help on Iraq, Iran”, h  p://www.middle-east-online.com/english/?id=20677, 

„Saudi Arabia’s own Iraq nightmare”, 
 h  p://www.salon.com/opinion/feature/2007/02/08/saudia/print.html. 
 92  „Stepping Into Iraq. Saudi Arabia Will Protect the Sunnies if the US Leaves”, The Washington Post, 

2006. november 29., 
 h  p://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/11/28/AR2006112801277.html.
 93  McMillan: i. m. 12. o. 
 94  Uo.
 95  Uo.
 96  Egy iráni anekdota szerint a világnak két olyan állama van, mely csak az Egyesült Államokkal 

határos: a másik Kanada. 
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 h  p://www.iranonline.com/TribuneAzad/Forum1/HTML/000140.html. 
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108  A kvietista (taqíja) és az aktivista (mártíromság) magatartással kapcsolatban bővebben l. Speidl Bian-

ka: „A síita mártírtudat gyökerei és átalakulása a libanoni polgárháborúban: a Hezbollah példája”, 
Kül-világ, 2005/2., h  p://www.freeweb.hu/kul-vilag/2005/0203/speidl.pdf. 
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 h  p://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/01/16/AR2007011600406.html. 
129  Az arab érvelés szerint még mindig az izraeli nukleáris arzenál jelenti a fenyegetést, és mivel 
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136  „Inside Iran’s Secret War For Iraq”, Iran Focus, 2005. augusztus 22., 
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vádolták azzal az Erdoğan-kormányt, hogy nincs egységes és átfogó Irak-politikája. USIP, 9. o. 
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155  Barkey: i. m. 11. o.
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turkses.com (2007. 07. 06.).
157  h  p://www.time.com/time/world/article/0,8599,1641328,00.html, 
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158  h  p://www.msnbc.msn.com/id/19092710/, 
 h  p://www.turkishdailynews.com.tr/article.php?enewsid=75950. 
159  „Bátorítjuk Irak és Törökország kormányait… a kurd regionális kormányzat bevonásával… ösztö-

nözzük Irak kormányát… korlátozo   forrásainak függvényében…” D. Speckhard, a bagdadi ame-
rikai nagykövetség ügyvivője, International Herald Tribune, 2007. június 28.

160  A török hadsereg vezetői is különleges jelentőséget tulajdonítanak neki: például a vezérkari főnök 
helye  ese, Ilker Basbug tábornok szerint az iraki törökök „etnikailag ugyanolyan eredetűek mint a 
törökök”. Barkey: i. m. 5. o.

161  Az ITF a leado   8,5 millió szavazat mindössze 0,87 százalékát kapta meg.
162  A leghíresebb példa erre az együ  működésre a 2004. július 4-én Szulejmániában történt eset, ami-

kor amerikai katonák elfogtak néhány török katonát és az ITF-hez tartozó aktivistát, akik állítólag 
erőszakos cselemények végrehajtására készültek. A török katonákat azután az amerikai katonák 
olyan bánásmódban részesíte  ék, mint az al-Káida terrorsitáit szokták, például csuklyával a fe-
jükön szállíto  ák őket Bagdadba, ami a török közvéleményben óriási felháborodást válto   ki, és 
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érinte   szervek gyorsan fognak eljárni, hogy orvosolják a korábbi rezsim által okozo   igazságta-
lanságokat, melyeket az bizonyos régiók – beleértve Kirkukot is – demográfi ai viszonyainak meg-
változtatására te  ek oly módon, hogy deportálták vagy elűzték a lakosokat… a térségben idegen 
lakosokat telepíte  ek le, megfosztva az eredeti lakosságot munkahelyeiktől, továbbá megváltoztat-
ták nemzetiségi hovatartozásukat. Ezeket az igazságtalanságokat orvosolandó, az Átmeneti Iraki 
Kormányzat az alábbi lépéseket teszi…” Az Iraki Állam Átmeneti Közigazgatási Törvénye (Átme-
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ország kétezer vegyvédelmi ruhát/felszerelést küldö  .
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tudatos döntésnek köszönhető, mivel a képviselők egy része abban a meggyőződésben, hogy a par-
lament úgyis megszavazza az amerikai kérést, meg sem jelent a szavazáson, amely így is mindössze 
három szavaza  al vete  e el a támogató javaslatot.
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Résumé

Erzsébet N. Rózsa: The Iraq Confl ict and the Greater Middle East

The 2003 Iraq war and the “democracy-building” eff ort in its wake have initiated and/
or accelerated signifi cant changes among Iraq’s immediate neighbours. Iraq’s ethnic 
and religious characteristics are the basis of a web of special relationships not only 
within the country, but in the larger region as well – refl ecting the neighbours’ interests 
in Iraq, posing a threat and providing a possibility for interventions into Iraq’s domes-
tic aff airs. For the Arab world and Iraq’s Arab neighbours the Arab character of Iraq is 
of a special signifi cance, with cross-border terrorism emerging as a special new type of 
threat. Iran’s Iraq-policy is guided by the imperative of retaining its own sovereignty, 
internal and external stability on the one hand, and achieving the acknowledgement 
of its regional power status on the other. The policy of the Republic of Turkey towards 
Iraq has been characterised by a strategy of minimizing risks, while one – if not the 
most important – threat to Turkey has been posed by the Kurdish PKK operating from 
the Iraqi border regions.

Every neighbour agrees that from the point of view of regional stability the integrity 
of Iraq is of primary importance. From this perspective Iraq’s federal structure itself is 
perceived as a threat – an intermediary stage on the road to disintegration. While every 
neighbour agrees that they would not want to see a (too) strong Iraq, a (far too) weak-
ened Iraq is also a threat. The level and extent of their interference in Iraq is defi ned by 
their aims and capabilities, which are changing continuously according to the events 
of this multi-actor game. In this regional subsystem of global international relations, 
therefore, the war in Iraq is far from being over.




