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Az amerikai–izraeli–iráni kapcso-
latrendszer a Közel-Kelet poli-
tikai történéseinek immár év-

tizedek óta az egyik legmeghatározóbb 
eleme: egyrészt tükrözi a térség regio-
nális hatalmi és egyensúlyi viszonyait, 

másrészt a térséget folyamatosan a világ-
politika napirendjén tartja. Az amerikai–
izraeli–iráni háromszög egy olyan ösz-
szetett, aszimmetrikus viszonyrendszer, 
melyben az adott regionális konfliktust 
az abban résztvevők „személye”, illetve 
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Az amerikai–izraeli–iráni kapcsolatrendszer a Közel-Kelet politikai történéseinek az egyik 
legmeghatározóbb eleme: tükrözi a térség regionális hatalmi és egyensúlyi viszonyait, és a 
régiót folyamatosan a világpolitika napirendjén tartja. Izrael és Irán konfliktusát az Egyesült 
Államok Izraelhez fűződő speciális elkötelezettsége és az Iránnal szembeni ellenséges viszo-
nya, valamint a korábbi iráni elnök Izrael-ellenes kijelentései és az iráni nukleáris program 
teszi  globális jelentőségűvé.

Az EU-tagországok Izraellel való viszonya a második világháború óta igen összetett. 
A P5+1 kívánja a nemzetközi közösséget a nukleáris fegyverzetkorlátozás területén megje-
leníteni. Ám Irán kapcsolatrendszere, illetve az arab közvélemény-kutatások azt mutatják, 
hogy a nemzetközi közösség az iráni nukleáris program megítélésében távolról sem (olyan) 
egységes, mint amilyennek azt az Egyesült Államok és szövetségesei láttatni szeretnék. Jelen 
tanulmány ezt a viszonyt vizsgálja, egyrészt az iráni nukleáris program kapcsán, másrészt 
Irán és Izrael közvetlen környezetében (Afganisztán, Irak és Levante).

The American–Israeli–Iranian relationship has been one of the defining elements of the 
political developments in the Middle East: it reflects the regional power balances of the 
region and it keeps it on the global agenda. The conflict of Israel and Iran is made of global 
relevance by the US’s specific commitment to Israel and hostility to Iran as well as the anti-
Israel rhetoric of the former Iranian president and the Iranian nuclear program.

The relationship of the EU member states to Israel has been very complex since World War 
II. The P5+1 wishes to represent the international community in the field of nuclear arms 
control. But Iran’s contacts as well as public opinion polls conducted in the Arab countries 
prove that the international community is far from being (that much) united over the Iranian 
nuclear program as the US and its allies would like to see. The present paper is looking 
at this relationship in the context of the Iranian nuclear program as well as in the direct 
neighbourhoods of Israel and Iran (Afghanistan, Iraq and the Levant).

* * *
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bizonyos aspektusai és témái a globális 
szintre emelik. Izrael és Irán konfliktusát 
egyrészt az Egyesült Államok Izraelhez 
fűződő speciális elkötelezettsége, illetve 
az Iránnal szembeni ellenséges viszo-
nya teszi világpolitikai jelentőségűvé. 
Másrészt pedig Mahmúd Ahmadinezsád 
iráni elnök Izrael-ellenes kijelentései, 
valamint az Izrael által a létét fenyege-
tő tényezőként értékelt iráni nukleáris 
program, amely a közvetlen térségen túl 
is visszhangra talált, és globális jelentő-
ségre tett szert.

Az Amerikai Egyesült Államok mögött 
felsorakozott az Európai Unió. A tagor-
szágok Izraellel való viszonya a második 
világháború óta igen összetett: „Izrael 
Európából származik, de nem Európában 
van. …az EU Izrael gazdasági, kulturális 
és – sok tekintetben – politikai hátorszá-
ga”,1 stb. Az iráni nukleáris vitában az 
ENSZ BT öt állandó tagja és Németor-
szág (P5+1) képezi azt a kemény magot, 
amely a nemzetközi közösséget kívánja 
megjeleníteni a nukleáris fegyverzetkor-
látozás területén. Ugyanakkor Irán orosz, 
kínai, latin-amerikai és afrikai kapcsolat-
rendszere,2 a török–brazil–iráni megálla-
podás,3 illetve a 2010-es és 2011-es arab 
közvélemény-kutatás eredményei4 azt 
mutatják, hogy a nemzetközi közösség 
az iráni nukleáris program megítélésé-
ben távolról sem (olyan) egységes, mint 
amilyennek az Egyesült Államok és szö-
vetségesei azt látni és láttatni szeretnék.

Jelen tanulmány ezt a viszonyt vizsgálja, 
egyrészt az iráni nukleáris program kap-
csán, másrészt Irán és Izrael közvetlen kör-
nyezetében (Afganisztán, Irak és Levante).

Történetileg a három ország szem-
benállása, ellenséges viszonya „nincs 
negatívan kódolva”. Mint arra gyakran 
rámutatnak, Irán (Perzsia) és Izrael (a 
zsidó nép) viszonya az ókortól kezdve ki-
fejezetten jó volt: Nagy Kürosz engedte 
haza a zsidókat a babilóniai fogságból. 
Az ókori Izraelből elszármazott zsidók 
egyik útiránya éppen Perzsia volt, ahol 
évszázadokon keresztül jelentős zsidó 
kolónia élt. Jóllehet a 20. századi po-
litikai események (Izrael Állam meg-
alakulása, az arab–izraeli háborúk, az 
iszlám forradalom) hatására a kolónia 
lélekszáma jelentősen lecsökkent, a mai 
Közel-Keleten még mindig Iránban él a 
legnépesebb (mintegy huszonötezer főt 
számláló) zsidó közösség Izraelen kívül. 
Az iráni alkotmány elismeri a zsidókat 
mint vallásos kisebbséget, akik szabadon 
gyakorolhatják a vallásukat,5 és alanyi 
jogon egy képviselőt küldhetnek az iráni 
parlamentbe.6

A 20. század elejéig az Egyesült Álla-
moknak nem sok köze volt Iránhoz vagy 
a Közel-Kelethez. Nem lévén gyarmato-
sító hatalom, mint állami szereplő7 1953-
ban jelent meg Iránban, amikor is a brit 
és az amerikai titkosszolgálatok közösen 
szervezték meg azt a puccsot, amellyel 
Mohamed Moszaddek iráni miniszterel-
nököt a hivatalától megfosztották, Mo-
hamed Reza Pahlavit pedig a trónjára 
visszahelyezték. Az Ajax hadművelet a 
brit befolyás végét, egyben az amerikai 
kezdetét jelentette Iránban.

Ismert, hogy az Egyesült Államok Kö-
zel-Kelet-politikájának az egyik legfon-
tosabb eleme Izrael biztonsága. Bár az 
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amerikai elkötelezettség fő indokát („Iz-
rael az Egyesült Államok legfontosabb 
stratégiai szövetségese a térségben”) az 
utóbbi években többen megkérdőjelez-
ték,8 ma, amikor Izrael a térség kato-
nailag legerősebb állama, az Egyesült 
Államok elköteleződése Izrael mellett 
sokkal erősebb, mint amikor még Izrael 
Állam léte volt a tét.9 Ez tükröződik a 
közel-keleti politikai elitek és a közvé-
lemény közös meggyőződésében, mely 
szerint az amerikai Közel-Kelet-politikát 
Tel-Avivból/Jeruzsálemből irányítják.10 
Ezt azáltal is igazolva látják, hogy sem 
a Bush-kormányzat, sem az Obama-
adminisztráció nem képes befolyásolni 
Izrael magatartását, sőt hajlandóak – leg-
alább hallgatólagosan – elfogadni Izrael 
álláspontját még olyan kérdésekben is, 
amelyek nemzetközi jogi szempontból 
vitathatóak (települések, nukleáris fegy-
verek stb.). Ezen a közvélekedésen, úgy 
tűnik, érdemben az sem változtat, hogy 
Barack Obama és Benjamin Netanjahu 
izraeli miniszterelnök személyes viszo-
nya közismerten nagyon feszült.

Az Egyesült Államokat, Izraelt és Iránt 
az 1979-es iszlám forradalmat megelő-
zően stratégiai szövetség fűzte össze. Az 
Egyesült Államok Közel-Kelet-politiká-
jának két fő pillére Izrael és Irán volt, 
melyek egymás közötti együttműködé-
sének alapja a David Ben-Gurion által 
megfogalmazott „periféria-doktrína” volt. 
A doktrína értelmében Izrael stratégiai 
szövetséget épített ki a Közel-Kelet nem 
arab államaival (Iránnal és Törökország-
gal) az arab országok ellensúlyozására. 
Így az iráni kapcsolat „Izrael regionális 

stratégiájának nélkülözhetetlen elemévé 
vált”.11 Mára viszont az akkoriban fel-
tartóztatandó arab tábor mind politikai, 
mind katonai, mind gazdasági szem-
pontból jelentősen meggyengült, miköz-
ben Izrael, Irán és Törökország a térség 
erőközpontjaivá vált, a közöttük lévő 
viszony pedig drasztikus átalakuláson 
ment keresztül. Izrael és Törökország 
elhidegült egymástól; Irán és Törökor-
szág ugyan látszólag, sőt látványosan jó 
kapcsolatot ápol, de nyilvánvalóak a le-
hetséges törésvonalak; Irán és Izrael kö-
zött a nyílt ellenségeskedés jellemezte az 
elmúlt évtizedet. További fontos különb-
ség, hogy ma az Egyesült Államok nem 
képes a három országot egy szövetségbe 
összefogni.

Az Amerikai Egyesült Államok, Irán 
és Izrael – de az egész térség – viszo-
nyaiban az 1979-es iráni iszlám forra-
dalom látszólag egy csapásra, valójában 
azonban különböző fázisokban, aszim-
metrikusan eltolódva új fejezetet nyitott. 
Miközben az Iráni Iszlám Köztársaság 
azonnal megszakított minden kapcsola-
tot az Egyesült Államokkal, mely a sah 
rendszerét támogatta, bátorította stb., az 
amerikai külpolitikai vezetés úgy vélte, a 
szakítás átmeneti, és a forradalmi átala-
kulás lecsengésével a majdani új vezetés-
sel folytatják a kapcsolatokat. Az 1979. 
novemberi teheráni követségfoglalás és 
túszdráma azonban az Egyesült Államok 
részéről is a kapcsolatok drasztikus és 
végleges megszakítását eredményezte. 
Az iráni–izraeli viszonyban az aszim-
metria még szembetűnőbb volt: az iráni 
végleges és végletes szakítás és az azzal 
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járó retorika ellenére Izrael a háttérben 
még sokáig támogatta Iránt,12 elsősorban 
abból a megfontolásból kiindulva, hogy 
az arab országokkal szemben mindad-
dig szüksége van az irániak jóindulatá-
ra, amíg elég erősnek nem érzi magát (és 
elég gyengének az arabokat) ahhoz, hogy 
saját biztonságát a térségben biztosítani 
tudja. Ezek a megfontolások álltak az 
Irán–kontra-ügy hátterében is.13

A kapcsolatrendszerben egy másik 
meghatározó, ám az előbbinél jelentősebb 
különbség ideológiai természetű. Az irá-
ni vezetők a retorikájukban az Egyesült 
Államokat máig a „Nagy Sátán”, míg 
Izraelt a „Kis Sátán”14 kifejezéssel ille-
tik, 2002 januárjában évértékelő, az unió 
helyzetéről mondott beszédében George 
W. Bush Iránt a „Gonosz tengelyéhez” 
sorolta.15 Miközben azonban iráni szem-
pontból az Egyesült Államokkal való 
viszony tárgyalható (vö. pl. Mohamed 
Khátami interjúja a hivatalba lépésekor, 
Mahmúd Ahmadinezsád levele George 
W. Bushhoz, Ali Khámenei ajatollah 
válasza Barack Obamának a nourúz [a 
perzsa újév] alkalmából elmondott beszé-
dére, illetve az azóta szinte rendszeressé 
vált újévi üdvözletek), az izraeli kapcso-
lat máig tabunak számít, hiszen az iráni 
vezetés tagadja Izrael létjogosultságát.

A kapcsolatrendszer és a térség re-
gionális rendje szempontjából a kor-
szakhatárt jelentő másik dátum 2001. 
szeptember 11-e volt. Az ikertornyok és 
a Pentagon ellen végrehajtott terrorcse-
lekmények következményeként Bush el-
nök által meghirdetett terrorizmus elleni 
háború, illetve a Közel-Kelet demokrati-

zálását célzó program alapja a demokra-
tikus béke (sokat vitatott) elmélete volt,16 
és tükrözte azt a politikai szándékot, 
hogy az Egyesült Államok a térséget a 
saját képére kívánja alakítani, felvállalva 
ezzel mindazon problémák kezelését is, 
amelyek „menet közben” jelentkeznek. 
A 2001-es afganisztáni, majd a 2003-as 
iraki katonai beavatkozás nemcsak Irán 
számára jelentett fenyegetést, hanem mind-
azon – akár „baráti” – államok számára is, 
melyeket egyes kérdésekben –  leginkább 
az emberi és a politikai jogok gyakorlásá-
val kapcsolatosan – az Egyesült Államok 
gyakran bírált (Egyiptom, Szaúd-Ará-
bia), mivel azt üzente, hogy ha az Egye-
sült Államok egy országban rendszervál-
tást sürget, azt kész (és képes) végre is 
hajtatni.

A 2001 után formálódó új regionális 
rend egyik – átmeneti – győztesének 
Izraelt tekinthetjük, mely a terrorizmus 
elleni harcra való hivatkozással a ko-
rábbiaknál tágabb keretek között tudta 
érvényesíteni az érdekeit, gyakorlati-
lag feltétel nélküli amerikai támogatást 
tudva maga mögött.17 Az évtized végére 
azonban kiderült, hogy Izrael egyre job-
ban elszigetelődött a térségen – elsősor-
ban a közvetlen szomszédságán – belül, 
aminek a legfőbb oka a továbbra is meg-
oldatlan palesztinkérdés volt. A másik 
győztes – minden negatív hatás ellenére – 
Irán: számára megnyílt az út arra, hogy 
regionális hatalmiságát érvényre juttas-
sa. Az afganisztáni tálib rendszer Irán 
legádázabb ellenfelének számított, mely-
nek szunnita vallásos buzgalma az iráni 
iszlám forradalom vezető szerepét (vagy 
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annak vágyát) kérdőjelezte meg. Irak pe-
dig, mellyel Irán 1980–1988 között véres 
háborút vívott, évtizedeken keresztül 
Irán regionális ellensúlyaként, az arab 
végek védőbástyájaként szerepelt, amely 
feltartóztatja a „síita eretnekek” forradal-
mának exportját. Az afganisztáni és az 
iraki rendszer megdöntése és demokrati-
zálása Irán számára lehetőséget, de egy-
ben fenyegetést is jelentett: a nagyszámú 
külföldi – főleg amerikai – csapatoknak a 
térségbe helyezése az Irán körüli katonai 
gyűrűt bezárta, és megerősítette az iráni 
vezetőket abban a hitükben, hogy az af-
ganisztáni és iraki rendszerváltás után az 
Egyesült Államok következő célpontja az 
Iszlám Köztársaság lesz.18

A 2011-ben „arab tavasz” néven elhí-
resült megmozdulássorozat közvetlenül 
ugyan nem befolyásolta az amerikai–iz-
raeli–iráni kapcsolatrendszert, azonban 
rávilágított arra a tényre, hogy a három 
ország egyike sem képes a regionális di-
namika lényegi alakítására.

Bár látszólag az amerikai–izraeli–irá-
ni kapcsolatrendszer egy törésvonal két 
oldalán, az amerikai–izraeli, illetve az 
iráni érdekekben érhető tetten, valójában 
kisebb és nagyobb halmazok, érdekegye-
zések és érdekütközések egymást átfedő, 
illetve metsző rendszeréről van szó, be-
leértve azt is, hogy az izraeli érdekelt-
ség több kérdésben nem releváns vagy 
kimutatható. A közbeszédben a kapcso-
latrendszert leginkább az iráni nukleáris 
vita jeleníti meg, de a térség egészének 
biztonságpolitikai helyzete, az arab–iz-
raeli, illetve az arab–iráni viszonyok 
ugyanúgy a részét képezik, mint Irak és 

Afganisztán stabilizációja vagy az ener-
giahordozók szállításának biztonsága és 
a kábítószer-kereskedelem.

Az iráni nukleáris vita

Az Egyesült Államok az iszlám forradal-
mat (1979) követően, az iráni nukleáris 
program folytatásának minden fázisá-
ban annak a véleményének adott hangot, 
hogy Irán minden bizonnyal nukleáris 
fegyverek előállítására törekszik – lett lé-
gyen szó „mindössze” a búsehri atomerő-
mű építésének folytatásáról, a 2002-ben 
napvilágra hozott natanzi és araki épít-
kezésekről vagy a teljes nukleáris fűtő-
anyagkör kiépítéséről. Miközben minden 
hivatalos iráni nyilatkozat szerint a nuk-
leáris programjuk civil célokat szolgál és 
békés természetű,19 sőt Iránban a nukle-
áris fegyverek előállítását, felhalmozását 
és használatát Khámenei fatvája tiltja,20 
Izrael az iráni nukleáris programot – Irán 
Izrael-ellenes politikája, de leginkább a 
retorikája miatt – a létét fenyegető ve-
szélynek tartja.

Ez a fenyegetés nemcsak az Egyesült 
Államokat, hanem annak nyugati szö-
vetségeseit is Izrael mellé állítja az iráni 
nukleáris program megítélésében. Emlé-
kezetes, hogy nem sokkal a megválasz-
tása után Mahmúd Ahmadinezsád iráni 
elnök, Khomeini ajatollahot idézve azt 
mondta, hogy „Izraelnek el kellene tűn-
nie [törölve lennie] az idő lapjáról”, amit 
azóta is úgy idéznek és értelmeznek, 
mintha Ahmadinezsád Izrael eltörlé-
sére szólított volna fel.21 A Teheránban 
szervezett „A világ cionizmus nélkül” 
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című konferencia megerősítette az izra-
eli félelmeket, és a holokauszttagadást 
Ahmadinezsád és az Iszlám Köztársaság 
„bűnlajstromához” fűzte. Bár Haszan 
Rouháni, a 2013-ban hivatalba lépett irá-
ni elnök retorikája lényegesen visszafo-
gottabb, a beszédeiben mégis időről időre 
hasonló kifejezések jelennek meg,22 ami 
arra utal, hogy Irán számára az izraeli 
kapcsolat továbbra is tabu marad.

Annak ellenére, hogy az amerikai–iz-
raeli–iráni viszonyrendszer meghatározó 
eleme az iráni nukleáris program, a há-
rom állam nukleáris képessége jelentős 
aszimmetriát mutat. Az Egyesült Álla-
mok a nemzetközi jog által is elismert 
atomhatalom,23 azaz legitim módon24 
rendelkezik nukleáris fegyverekkel. Izra-
elről – közvetett bizonyítékok alapján – tény-
ként feltételezik, hogy nukleáris fegyve-
rek birtokában van, azonban de jure nem 
számít atomhatalomnak.25 Az Iráni Isz-
lám Köztársaság viszont atomfegyverrel 
nem rendelkező államként csatlakozott 
az atomsorompó-szerződéshez, és ezt 
a státuszát – minden, ezzel ellentétes 
iráni szándékot sejtő vélekedés ellené-
re26 – máig megőrizte. A három állam kö-
zül az atomsorompó-egyezmény egyedül 
Iránt kötelezi atomfegyver-mentesség-
re (amit egyébként a szerződéshez való 
csatlakozásával önként vállalt), hiszen a 
szerződés által elismert atomhatalmakra 
ez a kitétel nem vonatkozik, Izrael pedig 
nem csatlakozott a szerződéshez. Így az 
a furcsának tűnő helyzet állt elő, hogy az 
Egyesült Államok és Izrael jogszerűen, 
de legalábbis jogot nem sértve birtokol-
hat nukleáris fegyvereket, amelyekről 

Irán lemondott, azaz ha azokat próbálna 
szerezni, jogsértést követne el.

A nukleáris energia civil felhasználá-
sa – éppen az atomsorompó-szerződés 
által joggá kodifikálva – azonban min-
den állam számára megengedett. Sőt, a 
nemzetközi közösség e célból alapította a 
Nemzetközi Atomenergia-ügynökséget, 
melyre később a civil célú nukleáris prog-
ramok verifikálását27 is bízták. A három 
állam között azonban a nukleáris ener-
gia békés célú alkalmazását illetően is 
jelentős különbségek fedezhetők fel: míg 
az Egyesült Államokban 65 atomerőmű 
összesen 104 reaktora az éves amerikai 
áramtermelés mintegy 20 százalékát biz-
tosítja,28 addig Izrael nem rendelkezik 
atomerőművel.29 Iránban az első – és 
minden eddigi vagy jelenlegi terv mellett 
is az egyetlen – atomerőművet 2012-ben, 
Búsehrben kapcsolták rá a hálózatra.30

Az Egyesült Államok, Izrael és Irán 
alkotta háromszög további szereplőkkel 
bővült, amikor 2006-ban31 a Nemzetközi 
Atomenergia-ügynökség az ENSZ Biz-
tonsági Tanácsa elé vitte az „Irán-dosz-
sziét”. Ismert, hogy a Biztonsági Tanács 
az ENSZ alapokmányára hivatkozva hét 
határozatot fogadott el Irán ügyében, 
melyek közül négy kötelező szankciókat 
írt elő az országgal szemben,32 emellett 
az Egyesült Államok, az Európai Unió 
és más országok is további egyoldalú 
szankciókat jelentettek be. Céljuk az volt, 
hogy Iránt a nukleáris fegyverek előállí-
tása szempontjából legveszélyesebbnek 
tartott urándúsítás feladására kénysze-
rítsék. Irán azonban nemcsak ragaszko-
dott (és ragaszkodik) az atomsorompó-
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szerződésben az atomenergia békés célú 
felhasználása terén garantált joghoz, 
hanem a szankciók ellenére és hatásá-
ra mára gyakorlatilag a teljes nukleáris 
fűtőanyagkörrel rendelkezik. Khámenei 
ajatollah egyenesen arról beszélt, hogy 
a szankciók ahelyett, hogy visszafogták 
volna, még inkább ösztönözték, és ily 
módon előbbre vitték az iráni tudást és 
fejlődést, és ezért az ország tulajdonkép-
pen köszönettel tartozik.33 Dzsavád Zaríf 
külügyminiszter pedig a szankciók ha-
tástalanságára utalva több alkalommal 
is kifejtette, hogy azok kiszabása előtt az 
iráni programban kevesebb mint kétszáz 
uráncentrifuga működött, míg ma húsz-
ezer.34

Az iráni nukleáris program feletti vitá-
ban visszatérő kérdések voltak a „vörös 
vonalak”, illetve az Irán elleni háború 
vagy a nukleáris létesítményeire irányu-
ló célzott csapások. A „vörös vonalak” 
azonban nemcsak hogy mást és mást je-
lentettek Iránnak, az Egyesült Államok-
nak és Izraelnek, de az évtizedes vitában 
el is mozdultak. Míg Irán számára az 
atomsorompó-szerződésben garantált, a 
nukleáris energia békés célú felhaszná-
láshoz való „szabad hozzáférés”35 nem 
lehet alku tárgya, Izrael számára maga 
az iráni nukleáris képesség, azaz a tény, 
hogy Irán rendelkezik (rendelkezhet) a 
nukleáris fegyverek előállítására alkal-
mas infrastruktúrával és tudással, elfo-
gadhatatlan.36 Izraelnek csakis az iráni 
urándúsítás teljes feladása, minden dúsí-
tott urán iráni területről való elszállítása 
és a komi földalatti nukleáris létesítmény 
leszerelése (együttesen) lett volna elfo-

gadható.37 (A helyzet megítélését nem 
könnyítette meg az a tény, hogy iráni 
vezetők többször bejelentették, hogy 
országuk a teljes nukleáris fűtőanyag-
kör megszerzésére vagy a technológia 
elsajátítására törekszik – és mára birto-
kában is van ezeknek a képességeknek. 
Mivel azonban a fűtőanyagkör kiépítését 
lehetővé tevő anyagok, berendezések és 
technológiák jelentős része ún. kettős 
felhasználású, azaz civil és katonai cél-
ra egyaránt használhatók, önmagában ez 
nem jelent kötelezettségszegést sem, hi-
szen végső soron az adott állam politikai 
szándéka fogja eldönteni, hogy az egyes 
berendezéseket, létesítményeket milyen 
célra használják.)

Az Egyesült Államok (és az Európai 
Unió) számára a nukleáris fegyverek de 
facto előállítása minősülne szerződés-
szegésnek, így bizonyos feltételek mel-
lett akár a korlátozott iráni urándúsítás 
tényével szemben sem emel kifogást. 
Mindazonáltal meg kell jegyezni, hogy 
az amerikai és európai „vörös vonal” a 
nukleáris vita idősávjában bizonyos el-
mozdulásokat mutatott az urándúsítás 
teljes tilalma és a korlátozott urándúsítás 
engedélyezése között, az aktuális politi-
kai helyzetértékelésnek és szándékoknak 
megfelelően. A 2013. november 24-i, 
illetve a 2015. április 2-i részmegálla-
podások azt mutatják, hogy a civil célú 
iráni nukleáris program létét – megfelelő 
ellenőrzés és biztosítékok mellett – ma a 
nemzetközi közösség elfogadja.38

A „vörös vonalak” mellett a – gyakran 
akár hosszabb időre is elakadó – tárgya-
lásokkal párhuzamosan is alkalmazott 
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háborús retorika jellemezte diskurzust. 
Az Egyesült Államok (és Izrael) részéről 
gyakran elhangzott, hogy „minden opció 
az asztalon van”,39 azaz a háború sincs ki-
zárva. Sőt, időről időre háborús tervekről 
és gyakorlatokról is érkeztek hírek,40 me-
lyek célja – kimondva-kimondatlanul – Irán 
(az iráni nukleáris létesítmények) megtá-
madására való felkészülés volt. Mivel a 
2003-as iraki háborúban George W. Bush 
nemcsak megteremtette a „preemptív 
háború” fogalmát, de meg is valósította 
azt, a korábban soha nem tapasztalt mér-
tékben felfokozott háborús retorika és 
készülődés 2012 tavaszán valós háborús 
veszélyt jelentett. Jóllehet a politikusok 
és az elemzők a megelőző években már 
többször latolgatták egy esetleges hábo-
rú lehetőségét, 2012 nyarára úgy tűnt, az 
Irán elleni támadás valóban a küszöbön 
áll. Miközben Irán a Hormuzi-szoros le-
zárásával fenyegetőzött, és hadgyakorla-
tokat tartott a Perzsa-öbölben,41 az Egye-
sült Államok Központi Parancsnoksága, 
a CENTCOM is megkezdte a felkészü-
lést.42

A háborús veszélyt és retorikát tovább 
fokozta, hogy immár nemcsak Izrael-
ben, hanem az Egyesült Államokban is 
nyíltan zajlott a háborút támogatók és 
ellenzők vitája a politikában és a médi-
ában. A katonák és a hírszerzés vezetői 
azonban mindkét országban inkább a 
háború beláthatatlan következménye-
ire figyelmeztettek, csakúgy, mint az 
Obama-adminisztráció tisztségviselői.43 
Az izraeli katonai és hírszerző veze-
tők az esetleges akció bizonytalanságait 
hangsúlyozták (például, hogy nem állt 

rendelkezésre kellő mennyiségű és minő-
ségű információ a releváns célpontokról). 
Mivel több célpont együttes megtáma-
dásáról lett volna szó, azt csak sorozatos 
támadásokkal tudták volna megvalósíta-
ni. További problémát jelentett Irán – bi-
zonyosra vett – válaszcsapást mérő ké-
pessége, mely nemcsak Izraelre, hanem 
a Perzsa-öböl térségében lévő amerikai 
intézmények, alakulatok és az Egyesült 
Államok szövetségesei ellen is irányult 
volna. Valamint kiszámíthatatlan volt, 
hogy az Izrael szomszédságában, illetve 
az általa megszállt területeken működő 
csoportokat – elsősorban a Hezbollahot 
és a Hamászt – Irán milyen mértékben 
tudná aktivizálni.

2011-ben és 2012 első felében azonban 
ezek a vezetők lemondtak, vagy eltávolí-
tották őket, és az izraeli belpolitika erő-
teljes jobbratolódása következtében az 
Irán elleni akciónak egyre nagyobb lett 
a valószínűsége. Annál is inkább, mert 
a közel-keleti térségben bekövetkezett 
változások Izrael elszigetelődéséhez ve-
zettek a régióban: miközben egyetlen ko-
moly szövetségese, Törökország is eltá-
volodott tőle, az „arab tavasz” következ-
tében hatalomba került politikai szerep-
lők mindegyike, elsősorban Egyiptom, a 
korábbinál sokkal keményebb, gyakran 
kifejezetten Izrael-ellenes álláspontot 
fogalmazott meg. A demokratizálódás 
– ha csak a népakarat kifejeződését ért-
jük alatta – még inkább ebbe az irányba 
mutatott.44 A Netanjahu-kormány véle-
ménye az volt, hogy addig kell az iráni 
fenyegetést megszüntetni, amíg még van 
rá mód. Mindezt annak ellenére is, hogy 
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a Moszad egyik volt vezetője, Ephraim 
Halevy úgy nyilatkozott: Irán „nem fe-
nyegeti Izrael létét” („no existential 
threat”), azonban egy Irán elleni esetle-
ges izraeli támadás „százéves háborúba 
sodorná a térséget”.45

2012-ben a neokonok és Obamának az 
elnökválasztási versenyben fellépő ellen-
felei – az izraeli politikusok többségének 
az álláspontját hangoztatva – a háború 
szükségessége mellett foglaltak állást.46 
A kongresszus egy olyan törvényjavas-
latot szavazott meg, amely megtiltotta 
volna, hogy amerikai tisztségviselők 
iráni tisztségviselőkkel szóba álljanak.47 
Hamarosan egy olyan módosítás is „át-
ment”,48 melynek értelmében a nemzeti 
hírszerzési igazgatónak (DNI) 60 napon 
belül be kell nyújtania egy jelentést a 
kongresszusnak arról, hogy egy Irán el-
leni katonai csapásnak milyen következ-
ményei lennének.

Obama tulajdonképpen csapdahelyzet-
be került: ha ugyanis az Egyesült Álla-
mok, számolva egy esetleges izraeli légi 
csapással, illetve az azt valószínűleg 
követő iráni válaszcsapással, megerősíti 
a jelenlétét és a térségben levő érdekelt-
ségei és szövetségesei védelmét, az arra 
késztetheti az izraelieket, hogy – mivel 
az USA már úgyis felkészült az esetleges 
válaszcsapásokra – akár az elnök hozzá-
járulása és amerikai támogatás nélkül is 
megtámadják Iránt. Ha viszont az Egye-
sült Államok, ezt a látszatot elkerülendő, 
nem készül fel, egy esetleg mégis bekö-
vetkező támadás után nagyobb vesztesé-
geket szenvedhet el.

Miközben az Obama-kormányzat óva-
tosan igyekezett a kiélezett helyzetet ol-
dani, és a nyomást Iránon fenntartani, az 
amerikai közvéleményben egyre erőtel-
jesebben érvényesült a „háborúba való 
belefáradás” („fatigue of war”). A P5+1 
és Irán tárgyalásai új szakaszba léptek, 
ami nemhogy csökkentette, hanem in-
kább növelte az izraeli aggodalmakat. 
Bár az isztambuli, bagdadi, moszkvai, 
almati tárgyalások nem hozták meg az 
– óvatosan remélt – áttörést, a Netanjahu-
kormány számára maga a tény, hogy sor 
került rájuk – de még inkább a 2013. 
november 24-i, majd 2015. áprilisi genfi 
megállapodás –, fenyegetést jelentett.

Ezért az izraeli politikusok részéről 
egyre komolyabb formában jelentkezett a 
fenyegetés, hogy Iránra, annak nukleáris 
létesítményeire – akár egyedül is – meg-
előző csapást fognak mérni.

A háború ugyan elmaradt, sokak sze-
rint azonban az Egyesült Államok és/
vagy Izrael már évekkel korábban egy 
hadüzenet nélküli háborút indított Irán 
ellen, amikor az iráni „atomtudósok”, 
pontosabban az iráni nukleáris program-
hoz kapcsolható személyek ellen követ-
tek el merényleteket,49 amelyek hátteré-
ben általában Izraelt lehetett sejteni. De 
ennek az akciónak a részét képezték a 
különösen nagy károkat okozó Stuxnet 
és Duqu, illetve legújabban a Flame(r) 
vírusokkal iráni számítógépek ellen el-
követett támadások is.50 Ezek mögött az 
Egyesült Államok és Izrael összehan-
golt kiberháborúját feltételezik, amelyre 
egyenesen Obama elnök adott volna pa-
rancsot.51 Bár az első támadások tényét 
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és az általuk a nukleáris létesítmények 
számítógépes rendszerében okozott káro-
kat az irániak csak késve és vonakodva 
ismerték el, hamarosan nyilvánvalóvá 
vált, hogy Irán megpróbál védekezni, sőt 
maga is kibertámadást indítani az Egye-
sült Államok ellen.52

Mivel a tárgyalásokat mégsem sikerült 
megakadályozni, egyes amerikai körök 
és Izrael taktikát változtattak: óva intet-
ték a nemzetközi közösséget attól, hogy 
vég nélküli, öncélú tárgyalássorozatot 
folytasson Iránnal, ami – az ő értelme-
zésükben – mindössze időhúzás, és lehe-
tőséget jelent Irán számára ahhoz, hogy 
nukleáris fegyvereket állítson elő. Az 
izraeli kormányzat egyre kevésbé bízott 
abban, hogy az Egyesült Államok képes 
a válságot megoldani, és úgy érezték, 
mind közelebb kerül a pillanat, amikor 
az iráni programot már nem lehet meg-
állítani. Ezért egyrészt a kezükbe vették 
a kezdeményezést, s folyamatosan igye-
keztek a világ köz- és politikai vélemé-
nyét meggyőzni az iráni fenyegetésről; 
másrészt az amerikai zsidólobbi támoga-
tását felhasználva megpróbálták a kong-
resszust és a szenátust is meggyőzni, 
még az Obama-kormányzattal szemben 
is (l. fentebb). Ebben váratlan szövetsé-
gesre találtak Szaúd-Arábiában, amely a 
saját regionális hatalmi törekvéseinek az 
akadályát és egyre inkább ellenfelet lát 
Iránban. Mind Izrael, mind Szaúd-Ará-
bia számára fontos szempont, hogy úgy 
értékelik, egy esetleges amerikai–iráni 
kiegyezés az ő pozíciójukat gyengítené. 
Azonban az izraeli szövetség mindad-
dig nem vállalható nyíltan Szaúd-Arábia 

számára, amíg a palesztinok helyzete 
nem rendeződik. Ennek ellenére zárt aj-
tók mögött gyakoriak és rendszeresek az 
egyeztetések, amire izraeli politikusok és 
szakértők gyakran hivatkoznak.

A 2013 januárjában második elnöki 
ciklusát megkezdő Obama az iráni nuk-
leáris kérdésben így egyre inkább szem-
bekerült az amerikai törvényhozással, 
melyben mind a kongresszus, mind a 
szenátus többsége – az Izraelt és a nem-
zetközi közösséget érő iráni fenyege-
tésre való hivatkozással – változatlanul 
az iráni program teljes leállítása mellett 
érvelt.53 Ráadásul miközben az ENSZ 
Biztonsági Tanácsának öt állandó tagja 
és Németország (P5+1), valamint Irán kö-
zötti 2013-as tárgyalások eredményekép-
pen megszületett a genfi megállapodás, a 
Netanjahu-kormány fokozta az erőfeszí-
téseit az amerikai szövetségesei körében, 
hogy megakadályozza, hogy „rossz alku” 
(bad deal) szülessen.54 Igyekezetének 
egyik látványos eleme volt Netanjahu 
2012. szeptemberi, az ENSZ Közgyűlése 
előtti felszólalása.55 Azonban az amerikai 
adminisztráció és a Netanjahu-kormány 
viszonyának mélypontja egyértelműen 
az izraeli miniszterelnöknek az amerikai 
törvényhozás előtt mondott 2015. februá-
ri beszéde volt, melyre a Fehér Ház tud-
tán kívül került sor.56 Mindezek azt az 
általános közel-keleti konspirációs elmé-
letet látszottak bizonyítani, hogy Izrael 
valóban képes befolyásolni az Egyesült 
Államok Irán-politikáját, miközben az 
USA ma nincs abban a helyzetben, hogy 
Izraelre érdemben nyomást gyakorolhas-
son.
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A lassan a második elnöki ciklusának 
befejezésére készülő és talán a történel-
mi hagyatékán gondolkodó Obamának 
azzal kell szembenéznie, hogy az izra-
eli–palesztin kérdésben kudarcot val-
lott,57 a Közel-Keleten ma több fegyveres 
konfliktus és polgárháború zajlik, mint 
amikor először hivatalba lépett, és hogy 
vezetése alatt az Egyesült Államok több 
régi szövetségesét „cserben hagyta”, mi-
közben a térségben megindult grass-root 
demokratizációt sem tudta végleges győ-
zelemhez segíteni. Ebben a helyzetben az 
iráni nukleáris tárgyalások sikere maradt 
Obama számára az egyetlen olyan ügy 
a Közel-Kelettel kapcsolatban (de talán 
globálisan is), amelyben még esélye van 
pozitív eredmény felmutatására.

Az iráni nukleáris program körüli vi-
ták, tárgyalások és háborús fenyegetések 
sokáig elfedni látszottak a tényt, hogy ép-
pen azért, mert Irán az elmúlt évtizedben 
a Közel-Kelet egyik regionális hatalmává 
vált, számos kérdésben megkerülhetet-
len. Az egyre több közel-keleti konflik-
tussal szembenézni kénytelen Egyesült 
Államok számára a megegyezésre hajló 
iráni vezetéssel való megállapodás annak 
a lehetőségét nyújtja, hogy miközben egy 
sok évtizedes konfliktust lezár (amelynek 
következtében pl. új piacok nyílhatnak az 
amerikai cégek számára), biztosíthatja 
Irán támogatását a térség más konfliktu-
sainak a kezelésében.

Irak és Afganisztán
Nagy általánosságban az Egyesült Ál-
lamok és Irán érdekei alapjaiban azono-
sak az iraki és az afganisztáni helyzetet 

illetően, de a részletekben – a profitáló 
ország kérdésének, illetve a befektetett 
energia, a költségek, az elszenvedett 
áldozatok és a presztízs tekintetében is – 
jelentős különbségek mutatkoznak.58 
Mindkét állam érdeke, hogy mind Irak-
ban, mind Afganisztánban stabil, a saját 
lábán tartósan megállni képes kormány-
zat alakuljon, ami lehetővé teszi az ame-
rikai (és más nemzetközi) erők kivoná-
sát. Ugyanakkor Irak és Afganisztán 
egyben „hadszíntér” is, ahol az ameri-
kai és az iráni érdekek egymásnak fe-
szülnek, és ahol az Egyesült Államok és 
Irán egyaránt igyekszik egyre nagyobb 
befolyásra szert tenni.

Irán számára az afganisztáni tálib 
rendszer, majd az iraki elnök, Szaddám 
Huszein megbuktatása egyértelműen po-
zitív fejlemény volt, hiszen megszüntette 
azokat az ellenséges rezsimeket, amelyek 
az iráni regionális hatalmi törekvések 
gátjai és ellensúlyai voltak. Ezért Irán 
mindkét esetben konstruktív magatartást 
tanúsított az idegen beavatkozással kap-
csolatban,59 sőt Afganisztánban közvetett 
módon az Egyesült Államok szövetsége-
se is volt, hiszen szintén az Északi Szö-
vetséget támogatta a tálibokkal szemben. 
Az Irakban 2011, Afganisztánban pedig 
2014 végéig tervezett idegen katonai je-
lenlét azonban nemcsak hogy ellentétes 
volt az iráni szándékokkal, hanem a vég-
letekig fokozta azt a meggyőződést, hogy 
az Egyesült Államok célja valójában az 
iráni rendszer megdöntése. Ezt az érzést 
egyes amerikai lépések – például, hogy 
George W. Bush elnöksége alatt az ame-
rikai költségvetésben 95 millió dollárt 
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különítettek el ilyen célokra,60 vagy hogy 
Irakban, a Camp Ashrafban az amerika-
iak hallgatólagos jóváhagyásával Szad-
dám Huszein rendszerének a megdöntése 
után is meghúzódhattak az iráni ellenzé-
ki fegyveres szervezet, a Mudzsáhedín-e 
Khalk harcosai – tovább fokozták. 
(A szervezetet 2012-ig az Egyesült Álla-
mokban is terrorista alakulatként tartot-
ták számon, de akkor, éppen az Irán elle-
ni háborús készülődés részeként, levették 
a terrorszervezetek listájáról.)61

Az iraki kivonulás, illetve az Afga-
nisztánban állomásozó NATO-erők 2014 
végére tervezett kivonása egybeesett Irán 
biztonságpolitikai érdekével és annak a 
követelésével, hogy a külföldi csapatok 
távozzanak a közvetlen szomszédságá-
ból. Azonban a nagy kérdés az volt, hogy 
a kivonulást követő rend milyen lesz 
Irakban, illetve Afganisztánban, azaz 
a nyugati szövetségesek által kiképzett 
nemzeti hadseregek képesek lesznek-e 
országuk biztonságának a megvédésére 
és fenntartására. Az új iraki hadsereg el-
tűnt az Iszlám Állam elleni harcban, és 
jelenleg az ismételt felállítása és kikép-
zése folyik. És kérdés, hogy a mintegy 
háromszázötvenezer afgán katona képes 
lesz-e felvenni a harcot a mára ismét elő-
retörő tálibokkal szemben. Míg az Egye-
sült Államok által támogatott afgán kor-
mány programján szerepel a tálibokkal 
való egyeztetés,62 annak ellenére, hogy 
a tálibok a NATO-erők kivonása után 
megpróbálják a biztonságpolitikai űrt 
kihasználni,63 addig Irán – a korábbi ta-
pasztalatai alapján – nem szívesen látná 
őket ismét a hatalomban. Irak területén 

pedig a korábbi Iraki al-Káida romjain, 
egy ultrakonzervatív iszlámértelmezés és 
Szaddám Huszein híveinek egy csoportja 
találkozásából 2014-ben megszületett az 
Iszlám Állam, amely Irak északnyugati 
és Szíria északkeleti részén kikiáltotta a 
kalifátusát.64 A tálibok erősödése, illetve 
az Iszlám Állam fenyegetése olyan té-
nyezők, melyek akarva-akaratlan ismét 
együttműködésre kényszerítik Iránt és az 
Egyesült Államokat. Miközben azonban 
Irakban már zajlik az egyeztetés, sőt irá-
ni katonák is harcolnak az Iszlám Állam 
ellen, Afganisztánban mind az Egyesült 
Államok, mind Irán biztonsági megálla-
podásokat próbálnak kipréselni a helyi 
vezetőkből.

Az Egyesült Államok afganisztáni 
és iraki tevékenységének a megítélése 
a Közel-Keleten egyértelműen negatív, 
elsősorban a helyi lakosság köréből – a 
harci cselekményeken kívül is – áldoza-
tul esettek igen nagy száma miatt. Az 
iraki és az afganisztáni kivonulás – kü-
lönösen utólag – vereségnek tűnik fel a 
térségben, miközben a demokratikus 
államépítés elméletének a gyakorlatba 
ültetésével kapcsolatban is számos kér-
dés merül fel. (Ennek egyik mutatója az 
emberáldozatok és az anyagi ráfordítás 
nagysága. Az iraki háborúban, a kezdet-
től a kivonulásig 4484 amerikai katona 
vesztette életét, a hivatalos adatok sze-
rint 33.184, a becslések szerint több mint 
százezer sebesült meg. A háború össz-
költségvetése meghaladta a 823 milliárd 
dollárt.65 A NATO afganisztáni misszi-
ójában a koalíciós erők vesztesége 3487 
fő volt, közülük 2258 amerikai,66 míg 
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az összköltség 700 milliárd dollárnál is 
nagyobb  volt.67) Mindez nemcsak a civil 
lakosságban, hanem a politikai elitben is 
komoly dilemmákat generál és ellenér-
zéseket kelt.68 Ráadásul az „arab tavasz” 
megmutatta, hogy az Egyesült Államok 
befolyása a térségben drasztikusan csök-
kent, és immár nem tudja az egyes orszá-
gokban zajló eseményeket befolyásolni. 
Presztízsét kikezdte a volt szövetségesek 
„magára hagyása”, illetve az a tény, hogy 
csak későn állt a demokratikus tünteté-
sek mellé.

Irán számára Irak és Afganisztán 
nemcsak a szomszédság okán tételez 
közvetlen érdekeltséget, hanem a tör-
ténelmi, etnikai, kulturális, vallási stb. 
kapcsolatok következtében is. Irak a sí-
ita iszlám bölcsőjének tekinthető, mivel 
a 7. században oda vonult vissza Ali ibn 
Abí Tálib, aki ott is halt meg és van el-
temetve (Nedzsef). Ott halt mártírhalált 
a fia, Huszein, akit Kerbelában temettek 
el, s ott van a síita imámok többségének a 
sírja, amelyek egyben jelentős zarándok-
helyek, illetve Irakban alakultak ki az 
első síita vallási-oktatási intézmények, 
a hauzák (Nedzsefben és Kerbelában). 
A mai Irak lakosságának mintegy 60-
65 százaléka síita, ami eleve különleges 
kapcsolatrendszert feltételez Iránnal, kü-
lönösen azóta, hogy a két ország közöt-
ti határokat megnyitották. Ily módon az 
iráni (síita) lakosság számára megnyílt a 
lehetőség a legszentebb síita zarándokhe-
lyek felkeresésére, ami évente több mil-
lió zarándokot jelent. (Számos, a síita za-
rándokok vallásos turizmusát kiszolgáló 
létesítmény – pl. reptér, szálláshelyek 

stb. – épült iráni beruházás keretében.) 
A tömeges zarándoklatok egyben azt is 
jelentik, hogy a „szabad vallásivezető-
választás” szellemében egyre több iráni 
választ(hat)ja vezetőjének az Irakban élő 
Ali Szísztáni nagyajatollahot, aminek 
nemcsak a pénzügyi vonatkozásai figye-
lemreméltóak (a hívő annak a vezetőnek 
az alapítványába fizeti be a zakátot, aki-
nek a tanításait elfogadja, követi), hanem 
vannak politikai vonzatai is.

Azt is meg kell jegyezni, hogy az 1979 
óta tartó baászista rendszer alatt iraki síi-
ta vezetők és követőik egy csoportja Irán-
ban lelt menedékre, és az ottani politikai 
elittel máig szoros kapcsolatot ápol, ami 
már az amerikai kivonulást megelőző-
en is rámutatott az iráni befolyás jelen-
létére. Ismert, hogy Szísztáni ajatollah 
nem hajlandó fogadni az Irakba látogató 
amerikai vezetőket, miközben az iránia-
kat (és más muszlim országok vezetőit) 
igen.69 Ez azonban távolról sem jelenti 
azt, hogy Irak vagy akár az iraki síiták az 
iráni modellt kívánnák magukévá tenni, 
hiszen az iráni rendszer alapját képező 
velájat-e fakíh elméletet a legtöbb iraki 
síita csoport elutasítja, így bár Irán meg-
próbál közvetlenül beleszólni az iraki 
belpolitikába, hatásának és befolyásának 
megvannak a korlátai.

Afganisztánban Irán hagyományos, 
vallási és kulturális kapcsolatai elsősor-
ban az ország nyugati tartományában, 
Heratban érvényesülnek, illetve az azok-
ra építendő befolyásolási lehetőségek a 
síita, de nem iráni hazara népcsoporttal 
kapcsolatban fogalmazódnak meg. Irán és 
Afganisztán között az éves kereskedelmi 
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forgalom meghaladja a kétmillió dollárt, 
és Irán az egyik legnagyobb befektető 
az infrastruktúra (út- és villanyvezeté-
kek stb.) és az oktatási intézmények fej-
lesztése terén. Irán az egyik legnagyobb 
donor is Afganisztánban: a donorkonfe-
renciákon egymilliárd dolláros támoga-
tást ajánlott fel, ami az Afganisztánnak 
nyújtott összes támogatás mintegy 12 
százalékát teszi ki.70 De az iráni–afgán 
viszonynak olyan kétoldalúnak mondha-
tó biztonságpolitikai elemei is vannak, 
mint az egymillió afgán menekült és az 
ismeretlen számú afgán vendégmunkás 
jelenléte Iránban, illetve az évszáza-
dosnak mondható vízmegosztási vita a 
Helmand folyón.71

Izrael közvetlenül nem érintett sem az 
afganisztáni, sem az iraki helyzetben. 
Számára az Afganisztánban és Irakban 
tapasztalható iráni politikai és gazdasá-
gi terjeszkedés az, ami – elsősorban Irán 
regionális hatalmi pozíciójának az erő-
södése szempontjából – szerepet játszik. 
Ebben az értelemben az Egyesült Álla-
mok iraki kivonulásának a tapasztalatai 
nemcsak hogy negatívak Izrael számára, 
de előrevetítenek egy esetleges hasonló 
helyzetet Afganisztánra vonatkozóan is. 
Kérdés, hogy lesz-e tálib visszarendező-
dés, mert az korlátot szabhatna az iráni 
terjeszkedésnek, viszont még inkább 
megkérdőjelezné az Egyesült Államok 
és szövetségesei, illetve a NATO elmúlt 
évtizedben folytatott afganisztáni tevé-
kenységét. Következésképpen Izrael in-
kább érdekelt lenne egy tálibok vezette 
Afganisztánban, mint egy demokratizá-
lódó, az elmúlt évtized ideái alapján fej-

lődő Afganisztánban, ugyanis ez utóbbi 
kereteiben Irán tovább erősíthetné soft-
power befolyását. (Más kérdés, hogy Irán 
befolyása elsősorban Afganisztán nyuga-
ti részére, a hagyományosan Perzsiához/
Iránhoz tartozó területekre terjed ki.)

Bár az Iszlám Állam fenyegetése Izra-
elt is elérheti, az eddigi tapasztalatok azt 
mutatják, hogy az inkább Izrael közvet-
len környezetében jelenthet biztonsági 
fenyegetést a zsidó állam számára.

Izrael közvetlen környezete:
Levante

Az Egyesült Államok–Izrael–Irán-há-
romszög alkotta viszonyok vizsgálatának 
másik releváns színtere a térségben Le-
vante, azaz Izrael közvetlen szomszéd-
sága.72 Bár Izrael és Irán nem határosak 
egymással, történelmi, politikai, kulturá-
lis és érzelmi alapon Irán számos közvet-
len érdekeltséget tud felmutatni a zsidó 
állam közvetlen környezetében. Levante 
síita közösségeihez Iránt erős történel-
mi és érzelmi szálak fűzik, hiszen on-
nan érkeztek azok a síita mollák, akik a 
16. század legelején Iránt az iszlám síita 
ágára térítették. Politikailag a libanoni 
Hezbollah részben ennek a kapcsolatnak 
is köszönheti a létezését,73 és így máig 
különleges szálak fűzik Iránhoz. Ezért 
általában azt feltételezik, hogy ha Iránt 
megtámadnák (vagy ha Irán céljai azt 
követelnék), a Hezbollah támadást intéz-
ne izraeli célpontok ellen. Ugyanakkor 
a 2006-os libanoni háború azt mutatta, 
hogy a Hezbollah Irántól függetlenül, a 
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saját érdekei mentén cselekszik.74 Bár a 
szervezet elsődleges politikai programja 
ma is a megszállt területek felszabadítá-
sa az izraeli megszállás alól – ami mára 
gyakorlatilag elvesztette a jelentőségét –, 
fegyveres tevékenysége mára a szíriai 
polgárháborús területekre korlátozódik, 
amennyiben Bassár al-Aszad erőit támo-
gatja.

Irán másik szövetségese Izrael szom-
szédságában Szíria. Az országot évti-
zedes szoros kapcsolat fűzi Iránhoz, 
melynek gyökerei az „ellenségem ellen-
sége a barátom” elv alapján a Szaddám 
Huszein vezette Irakkal szembeni ellen-
séges viszonyig nyúlnak vissza. Szíria a 
baászista ideológia és politikai irányzat, 
illetve az arab világ vezetőjének a sze-
repéért zajló versengés, Irán pedig az 
1980–1988-as iraki–iráni háború miatt 
került végletesen szembe Irakkal. Később 
az iráni–szíriai szövetséget tovább erősí-
tette a két országnak a nemzetközi rend-
szerben betöltött páriastátusza. A szíriai 
kapcsolat bizonyos korlátozott jelenlétet 
és beavatkozási lehetőséget biztosít Irán 
számára a Földközi-tenger keleti me-
dencéjében, amit szimbolikusan az iráni 
hadihajóknak a szíriai Tartusz kikötőjé-
ben való megjelenése jelenített meg.75 Az 
Egyesült Államok és Izrael ezt a kapcso-
latot a zsidó állam ellen irányuló fenye-
getés egyik elemeként értékeli, miközben 
Irán számára egyrészt a regionális hatal-
miság jele, másrészt az elrettentés – az 
imperialista hatalmak elrettentésének – 
eszköze. Ez utóbbit fejezi ki a dzsabhat 
al-mukávama (az ellenállás frontja) kife-
jezés, mellyel az iráni–szíriai–Hezbollah 
összefogást emlegetik.

A szíriai elhúzódó véres események 
azonban mind az Egyesült Államok, 
mind Izrael és Irán érdekeit és befolyását 
megkérdőjelezik. A hírek szerint az iráni 
vezetők a konfliktus elején még biztosan 
adtak tanácsokat Bassár al-Aszad elnök-
nek, hogy hogyan kezelje a „zavargáso-
kat”, de kérdéses, hogy Iránnak mekko-
ra lehet a valós befolyása Szíriára azon 
túl, hogy a két ország közötti különleges 
kapcsolat változatlanul adottnak vehe-
tő. Izrael, paradox módon, szintén érde-
kelt lenne a már ismert és kiszámítható 
Aszad-rendszer fennmaradásában, mivel 
attól tart, hogy ha az ellenzék kerül hata-
lomra, a minden bizonnyal jelentős sze-
repet játszó radikális szunnita erők Izra-
ellel szembeni politikája a zsidó államra 
nézve még kiszámíthatatlan veszélyeket 
rejthet. Nem véletlen, hogy az izraeli 
politikai elit véleménye – a sokáig egy-
hangú Aszad-pártiság után – még ma is 
megosztott, annak ellenére, hogy elsődle-
ges izraeli cél lenne Szíria „leválasztása” 
Iránról. Az Egyesült Államok évek óta 
próbálkozik a szíriai–iráni szövetség fel-
bontásával, azonban a nemzetközi rend-
szerben elfoglalt helyük és az események 
a két országot ma is erősen – valószínűleg 
minden ideológiai és politikai megfonto-
lásnál jobban – összetartják.

Izrael környezetében a harmadik olyan 
tényező, amely sokáig jó kapcsolatokat 
ápolt Iránnal – amik egy időre megsza-
kadni látszottak –, az a Hamász, a Gázai 
övezetben.76 Bár e kapcsolat ideológiai 
gyökerei az iráni iszlám forradalom-
hoz és Khomeini ajatollah politikájához 
nyúlnak vissza, Mahmúd Ahmadinezsád 
2005-ös elnökké választása, a Hamász 
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2006. januári választási győzelme, majd 
a Gázai övezetben történt hatalomátvé-
tel 2008 nyarán, illetve a 2009. januári 
gázai háború új helyzetet teremtett. Irán 
a palesztin ügy élharcosává vált, leg-
alábbis retorikailag, bár mindez inkább 
a Hamásznak nyújtott anyagi támogatás-
ban, mintsem konkrét katonai segítség-
ben nyilvánult meg. Emlékezetes, hogy 
Khámenei ajatollah 2009 januárjában 
mondott beszédét követően („ma min-
denki mártír lesz, aki meghal Gázáért”) 
iráni fiatalok ezrei jelentkeztek, hogy Gá-
zába menjenek harcolni. Khámeneinek 
újabb beszédben kellett őket hazakülde-
nie, mondván, hogy most nem tehetnek 
semmit a területért.77

2012 tavaszán azonban olyan hírek lát-
tak napvilágot, melyek szerint a Hamász 
immár nem kap/nem fogad el iráni tá-
mogatást.78 A változást leginkább a tér-
ségben végbement folyamatok okozták, 
nevezetesen az, hogy a Muszlim Test-
vérek több országban is bekerültek a 
hatalomba, mivel maga a Hamász is a 
Muszlim Testvérek családjába tartozik. 
A Murszi-kormány bukása óta azonban 
olyan új helyzet látszik körvonalazód-
ni Egyiptomban, melyben ismét óvatos 
közeledés tapasztalható a Hamász és 
Irán között. Egyelőre nem világos, hogy 
mindez mekkora iráni befolyást jelent, 
az azonban bizonyosnak látszik, hogy 
Irán valós befolyása Izrael közvetlen 
szomszédságában sokkal inkább az adott 
helyzetekre és eseti érdekegybeesésekre, 
mintsem állandó és stabil szövetségekre 
épül. Még azokban az esetekben is, ha 
ezek a kapcsolatok évtizedeken keresztül 
fennállnak.

Izrael a közvetlen közelében megjelent/
kiépített iráni „hídfőállások” felszámo-
lására törekszik, mert azokat egy ellene 
irányuló – támadó jellegű – háborúra való 
felkészülésként értelmezi. Azonban az 
iráni fenyegetés valós tartalma csökkenni 
látszik. Úgy tűnik, a Hezbollah a 2000-
ben végrehajtott izraeli kivonulás óta – 
minden határon átcsapó akció és a 2006-
os libanoni háború ellenére – tartja magát 
az eredeti céljához, az izraeli megszállás 
visszaszorításához, a harcosai pedig jelen-
leg Szíriában vannak lekötve. Szíria nem 
jelent közvetlen veszélyt Izrael számára, 
bár a polgárháború végkimenetele min-
denképpen döntő fontosságú lesz. A Ha-
mász pedig ma már kevéssé támaszkodik 
Iránra. Ebben a pillanatban tehát úgy tű-
nik, hogy Irán a formális kapcsolatok el-
lenére sem jelent komoly veszélyt Izraelre 
nézve annak közvetlen szomszédságában.

Az Egyesült Államok számára Levan-
téban (is) Izrael biztonsága a meghatáro-
zó elem, az egyes felmerülő kérdéseket 
ennek a prizmáján keresztül figyeli és ér-
tékeli. Az iráni befolyás visszaszorítása 
így elsődleges fontosságú. Ugyanakkor 
az Egyesült Államoknak globális hata-
lomként olyan kötelezettségei is vannak, 
melyek időnként ellentmondanak a regi-
onális vagy éppen bilaterális kötelezett-
ségeinek: miközben el akarja választani 
Iránt és Szíriát, immár nem hagyhatja 
szó nélkül a Szíriában eszkalálódó konf-
liktust, különösen az Iszlám Állam je-
lenlétének stabilizálódása óta. Ugyanígy 
állást kell foglalnia a palesztinkérdésben 
is, miközben a világ közvéleménye, va-
lamint saját szövetségeseinek a politikai 
véleménye is elmozdulást mutat.79
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Konklúzió

Bár az Egyesült Államok–Izrael–Irán 
közötti kapcsolatrendszer látszólag adott 
viszonyokból épül fel, mégsem statikus, 
hanem egy folyamatos mozgásban lévő 
dinamikus rendszer. Jóllehet az Egyesült 
Államok és Izrael egy éles törésvonal 
egyik oldalán, míg Irán a másik oldalon 
helyezkedik el, a Közel-Kelet regionális 
rendjében számos olyan kérdés és/vagy 
részkérdés található, mely akár ezen a 
törésvonalon átívelve is közös érdekeket 
eredményezhet. Bár a percepciók mind-
két (mindhárom) fél politikáját alapja-
iban határozzák meg, az – Izraelben és 
az Egyesült Államokban a fenyegetettség 
karakterét illetően nyíltan, míg Iránban 
az Egyesült Államokhoz és általában a 
nemzetközi rendszerhez való hozzáál-
lásról zárt ajtók mögött – egyre erősödő 
viták folyamatosan alakítják a három or-
szág egymáshoz való viszonyát, csakúgy 
mint a térség és a nemzetközi közösség 
napirendjét. Az iráni nukleáris program 
feletti vita – akár önmagában, akár egy 
nagyobb, összefüggő kérdéskör szimbó-
lumaként – nemcsak az amerikai–izra-
eli–iráni kapcsolatrendszer, hanem az 
egész térség jövőjét is meghatározza.
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