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Bevezetés
N. Rózsa Erzsébet

Szíriában 2012 márciusában kezdődött az „arab tavasz”, mely hamarosan pol-
gárháborúvá fajult. Az ország a becslések szerint a világ egyik legnagyobb 
vegyifegyver-arzenáljával rendelkezik, s nem csatlakozott a vegyifegyver-tilalmi 

egyezményhez sem. 2012 decembere óta többször is vegyifegyverrel elkövetett tá-
madásokról érkeztek a hírek Szíriából. Ezek kivizsgálása érdekében utaztak az ENSZ 
ellenőrei a helyszínre. Megérkezésük után egy-két nappal, 2013. augusztus 21-én haj-
nalban, Damaszkusz egyik külvárosában az eddigieknél jóval több áldozatot követelő 
támadás történt. Az elkövetők kilétéra máig nem derült fény, a nyugati világ az Aszad-
rezsimet, míg Oroszország és Irán az ellenzéket vádolja. Tény, hogy a regionális sajtó már 
korábban közölt olyan híreket, amelyek arra utalnak, hogy a szíriai ellenzék bizonyos 
csoportjai kezében is lehetnek vegyifegyverek.

A vegyifegyverek használatának eshetősége azonban elméleti szinten már korábban 
is felmerült. Egyrészt Barack Obama bejelentette, hogy az egy olyan határ („red line”) 
lenne, melynek átlépése a nemzetközi közösség beavatkozását vonná maga után. Másrészt 
– kiszivárogtatott hírek szerint – amerikai és izraeli tervek is készültek arra vonatkozóan, 
hogy hogyan lehetne a meglevő készleteket biztosítani – akár egy Aszad utáni feltétele-
zett átmeneti időszakban, akár egy esetleges használatot követően. Ugyanakkor Bassár 
al-Aszad többször is nyomatékosan jelezte, a vegyifegyvereket nem veti be a saját népe 
ellen, azok a külső beavatkozás elrettentésére/visszaverésére szolgálnak.

Az augusztus 21-i vegyifegyver-támadás Obama red line-jának átlépését jelentet-
te, függetlenül attól, hogy az elkövető kiléte vitatott. Miközben az ENSZ Biztonsági 
Tanácsában az orosz és a kínai vétó miatt nem születhetett határozat, augusztus 31-én 
Obama korlátozott katonai akciót helyezett kilátásba, de bejelentette, hogy a kongresszus 
véleményét kikéri. A felfokozott nemzetközi hangulatban azonban egyre nyilvánvalóbbá 
vált, hogy a nyugati társadalmak elítélik ugyan a vegyifegyverek használatát, de nem 
támogatnak egy újabb, ENSZ BT-felhatalmazás nélküli katonai beavatkozást. A brit par-
lament leszavazta David Cameron miniszterelnök kezdeményezését, és az amerikai média 
is részletesen beszámolt arról, hogy a kongresszusban sincs meg a szükséges támogatás.

Ebben a helyzetben Oroszország egy olyan javaslattal állt elő – Szíriának a vegyifegy-
ver-tilalmi egyezményhez való csatlakozásának ígéretével –, amelynek non-proliferációs 
érdeme vitathatatlan ugyan, azonban sem az augusztus 21-i támadás kezdeményezői-
nek megbüntetésére, sem a szíriai polgárháború befejezésére nézve nem jelent garanciát. 
Szíria szeptember 12-én csatlakozott az egyezményhez, s ennek értelmében a vegyifegy-
ver-arzenálját 2014 közepéig kell megsemmisítenie.

Szeptember 16-án megjelent az ENSZ ellenőrei által készített jelentés is, mely sze-
rint „vitathatatlan” bizonyítékát találták annak, hogy augusztus 21-én szaringáztámadást 
hajtottak végre. Szíriának a vegyifegyver-tilalmi egyezményhez történt csatlakozása 
azonban átmenetileg háttérbe szorította az esetleges katonai büntetőakció lehetőségét, és 
az ENSZ-jelentés jelentőségét is (el)halványította.
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A jelen tanulmányban – mely a Magyar Külügyi Intézet (MKI) „Kávé és Külpolitika” 
sorozatában 2013. szeptember 23-án elhangzott előadásokra épül – az MKI munkatársai 
arra tesznek kísérletet, hogy a szíriai vegyifegyver-támadást követően kilátásba helyezett 
katonai akcióval kapcsolatos nagyhatalmi álláspontokat ismertessék. Először a nyugati 
világ vezető államainak (Amerikai Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Franciaország, 
Németország, illetve az Európai Unió) véleményét mutatjuk be (kiegészítve a nemzetközi 
jogi kérdésekkel), majd a másik oldal, Oroszország és Irán következik.

Az Amerikai Egyesült Államok döntését befolyásoló tényezőkről Balogh István 
számol be. „A szíriai intervenció körüli feszültségek amerikai szemszögből” című tanul-
mánya a Magyar Külügyi Intézet honlapján olvasható.1

A Nagy-Britannia részéről felmerült problémákat Gálik Zoltán írása taglalja. Ennek 
címe: „Menni vagy nem menni? Az Egyesült Királyság dilemmái a szíriai beavatkozás 
kapcsán”. A tanulmány szintén az MKI honlapján érhető el.2

A Szíriával kapcsolatos német döntések hátterét és általában a német külpolitikának a 
válságövezetekre vonatkozó jellemzőit Kiss J. László ismerteti. Az írás „A »tartózkodás 
kultúrája« és a szíriai válság során tanúsított német magatartás” címen található meg az 
MKI honlapján.3

1 Balogh István: „A szíriai intervenció körüli feszültségek amerikai szemszögből”. MKI-tanulmányok, 
No. 26. (2013). http://www.hiia.hu/pub/displ.asp?id=JNWPYG, 2013. szeptember 17.

2 Gálik Zoltán: „Menni vagy nem menni? Az Egyesült Királyság dilemmái a szíriai beavatkozás 
kapcsán”. MKI-tanulmányok, No. 28. (2013). http://www.hiia.hu/pub/displ.asp?id=SVQBFR, 2013. 
november 18.

3 Kiss J. László: „A »tartózkodás kultúrája« és a szíriai válság során tanúsított német magatartás”. 
MKI-tanulmányok, No. 29. (2013). http://www.hiia.hu/pub/displ.asp?id=JVWQLP, 2013. novem-
ber 27.

http://www.hiia.hu/pub/displ.asp?id=JNWPYG
http://www.hiia.hu/pub/displ.asp?id=SVQBFR
http://www.hiia.hu/pub/displ.asp?id=JVWQLP
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Franciaország és a szíriai Beavatkozás
Fejérdy Gergely

François Hollande francia elnök 2013. augusztus 27-én, kedden, a következő monda-
tokkal kezdte a huszonegyedik nagyköveti konferencián a beszédét:
Ebben a pillanatban, amikor beszélek, a világot rémület tölti el, miután kiderült, hogy 

Szíriában vegyifegyver használatára került sor. Minden jel arra utal, hogy a rezsim kö-
vette el ezt az alávaló tettet. Ez véglegesen elítélhetővé teszi a világ szemében. Hiszen 
gyalázat olyan fegyverekhez folyamodni, amelyek használatát a nemzetközi közösség 
90 éve minden egyezményében megtiltja.
Kell-e valakit is emlékeztetnem arra, hogy ez a konfliktus már több mint százezer ha-
lottat követelt, és lassan az egész régióra kiterjed. Libanonban a merényleteken ke-
resztül, Jordániában és Törökországban a menekültek áradata által, Irakban a halálos 
áldozatokkal járó erőszakos cselekmények elterjedésével. Ez a polgárháború a világ 
békéjét fenyegeti.
Egy éve már, hogy Franciaország cselekvésre szánta el magát. A kezdeményezésünkre 
tartották meg 2012 júliusában a Szíriai Nép Barátai Konferenciát, amelynek a helyszí-
ne szintén Párizs volt. Múlt szeptemberben Franciaország volt az első ország, amely 
elismerte a nemzeti koalíciót mint a szíriai nép legitim képviselőjét. Nagyon hamar 
humanitárius segítséget és anyagi támogatást nyújtott az ellenzéknek a harchoz.
Amint az ENSZ-vizsgálat lényegi része befejeződik, a mi felelősségünk lesz, hogy a 
legmegfelelőbb választ megtaláljuk a szíriai rezsim túlkapásaira. A vegyszerrel elkö-
vetett damaszkuszi mészárlás nem maradhat válasz nélkül. A nemzetközi közösség 
nem maradhat tétlen a kémiai fegyverek használatával szemben. Franciaország készen 
áll megbüntetni mindazokat, akik ártatlan emberek elgázosításáról hoztak ijesztő dön-
tést…4

Érvek a francia katonai beavatkozás mellett

Hollande beszédében gyakorlatilag minden fontosabb érv megtalálható, amelyekre 
támaszkodva Párizs a szíriai rezsimmel szembeni katonai beavatkozást sürgette. 
A francia végrehajtó hatalom mindenekelőtt morális szempontokat hozott fel a 

fegyveres beavatkozás indoklására. Elsősorban Franciaország egyetemes elhivatottságát 
hangsúlyozva, a nemzetközi jog és az emberi jogok védelme érdekében kívánt büntető 
hadjáratot indítani. Azt hangsúlyozta, hogy ha a tiltott fegyverek használata megtorlás 
nélkül marad, akkor az felbátoríthatja és további nem kívánatos akciókra sarkallhatja a 
világ más pontjain is (Észak-Korea, Irán stb.) a diktátorokat.

Fontos érv volt továbbá az a tény, hogy Hollande nem kételkedett a szíriai vegyifegy-
ver-használat felelőseivel kapcsolatban. Sőt, a francia hírszerzési információk alapján már 
2013 áprilisától bizonyítottnak látta, hogy a Bassár el-Aszad nevével fémjelzett rezsim 

4 „Allocution du Président de la République à l’occasion de la conférence des ambassadeur”. Elysee.fr, 
http://www.elysee.fr/declarations/article/allocution-du-president-de-la-republique-a-l-occasion-de-
la-conference-des-ambassadeurs/, 2013. augusztus 27.

http://www.elysee.fr/declarations/article/allocution-du-president-de-la-republique-a-l-occasion-de-la-conference-des-ambassadeurs/
http://www.elysee.fr/declarations/article/allocution-du-president-de-la-republique-a-l-occasion-de-la-conference-des-ambassadeurs/
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több ízben is gáztámadást hajtott végre. Párizs 2013. szeptember 2-án a titkosszolgála-
ti anyagok egy részét közzé is tette,5 hogy a katonai lépések fontosságáról még jobban 
meg tudja győzni az egyébként igencsak szkeptikus közvéleményt. François Hollande 
annál is inkább megalapozottnak tartotta a damaszkuszi hatóságok bűnösségéről szóló 
anyagokat, mivel azokat több csatornán keresztül is ellenőrizhette. Részint a térségben 
2011 óta igen aktív munkát végző francia hírszerzéstől6, részint pedig a Franciaországba 
menekült, korábban a hazájukban komoly pozíciókat betöltő szíriai politikai szereplők-
től7 különösen is jó és alapos tájékoztatást kapott a párizsi vezetés. Jól informáltságát 
François Hollande szeretné kamatoztatni és ezen keresztül a nemzetközi befolyását növel-
ni. Ráadásul Franciaország a Földközi-tenger régióját hagyományosan is különösen fontos 
érdekszféraként kezeli, gyarmatbirodalma megszűnése óta is kiemelt figyelmet szentel 
neki. Szíriának, amely az I. világháborút követően (1920–1946) francia mandátumterület 
volt, különleges a viszonya Párizzsal, s a két ország kapcsolatrendszere állandó konf-
liktusok mentén, igen hektikusan alakult az elmúlt évszázadban.8 A francia befolyásból 
Szíriában igen kevés maradt meg ugyan, de a vele szomszédos Libanonban annál több. 
Bejrút és Párizs szoros kapcsolata viszont erőteljesen rányomja a bélyegét Franciaország 
és Damaszkusz viszonyára. Ez utóbbi a konfliktus kirobbanása óta igencsak feszült. 
François Hollande 2012. májusi hatalomra jutása nem hozott jelentős változást a francia 
álláspontban.9

Párizs 2011 tavasza óta egyértelműen elítéli a Bassár el-Aszad vezette rezsimet. 
Nicolas Sarkozy idején, 2012. február 7-én, még a Damaszkuszban szolgálatot teljesítő 
nagykövetet, Eric Chevalier-t is visszahívták. Egy hónappal később, március 6-án, biz-
tonsági okokra hivatkozva, Párizs bezárta a külképviseletét Szíriában. Az Alain Juppé, 
majd pedig Laurent Fabius által vezetett francia külügyminisztérium többször is a támo-
gatásáról biztosította az ellenzéki erőket, miközben az ENSZ-ben próbált áttörést elérni 
a szíriai kérdésben.

Franciaország 2011 nyara óta a Szíriát érintő valamennyi nemzetközi kezdeményezés-
ben aktívan részt vesz. Diplomáciai erőfeszítései mind a jelenlegi rezsim megdöntésére 
irányulnak. Ebben az évben pedig már fegyverszállítással is a felkelők mellett tett hitet. 
Ez a logika hosszú távon a fegyveres beavatkozás lehetőségét sem zárta ki. Mindazonáltal, 
a líbiai beavatkozás negatív tanulságai egyfajta visszafogottságra ösztönözték François 
Hollande-ot, mindaddig, amíg az Amerikai Egyesült Államok részéről a katonai opció 
komolyan – akár az ENSZ megkerülésével is – fel nem merült.

5 „Syrie synthèse nationale de renseignement declassifié”, Gouvernement.fr, http://www.
gouvernement.fr/sites/default/files/fichiers_ joints/syrie_synthese_nationale_de_renseignement_
declassifie_02_09_2013.pdf, 2013. szeptember 2.

6 Nathalie Guibert: „L’armée française prête à intervenir avec les Américains”. Le Monde, 2013. 
szeptember 2.

7 Bassár el-Aszad gyermekkori barátja, a köztársasági őrezred tábornoka, Manaf Tlass 2012. július ele-
jén állt át a felkelőkhöz és távozott Franciaországba. 2013. szeptember elején Ali Habib, a volt szíriai 
védelmi miniszter és tábornok szintén a lázadók oldalára állt és Párizsba távozott.

8 Vö.: Fabien Goddefroy: „Retour sur les relations franco-syriennes”. Le Monde.fr, http://arcdecrises.
blog.lemonde.fr, 2012. február 28.

9 Natalie Nougayrède: „François Hollande sous la pression du dossier Syrien”. Le Monde.fr, http://
www.lemonde.fr/international/article/2012/08/09/francois-hollande-sous-la-pression-du-dossier-
syrien_1744175_3210.html. Letöltés ideje: 2013. szeptember 9.
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Franciaország számára a fegyveres beavatkozás mellett szólt a fentieken kívül a térség 
biztonságának problémája is. Párizs több esetben azzal érvelt, hogy a szíriai válság lángba 
boríthatja a környező országokat is, ami egy, a jelenleginél sokkal súlyosabb nemzetközi hely-
zetet idézhet elő. A vegyifegyver használatával Bassár el-Aszad átlépte a tűréshatárt – vélte a 
francia vezetés, ugyanakkor Franciaország konkrét érdekeinek a védelmében is a katonai op-
ció mellett kardoskodott. A Szíriát övező országokban ugyanis jelentős francia kolónia él,10 és 
esetenként a francia gazdasági érdekek is jelentősek, elsősorban Libanonban. Mindazonáltal, 
Szíria vonatkozásában sem teljesen elhanyagolható ez utóbbi tényező. A kőolaj és a földgáz 
helyi kitermelése mellett még valami különösen érdekli a francia befektetőket: egy olyan 
csomópont kiépítésének a terve, amelyen keresztül szállítanák Irakból és Szaúd-Arábiából 
Európába ezeket az energiahordozókat. De Franciaország a háború utáni újjáépítés – és azon 
belül is az infrastruktúrafejlesztés – területén is jelentősebb szerepre számít.11

Mindezeken túl, François Hollande a fegyveres fellépés hangoztatását a diplomáciai 
nyomásgyakorlásra is alkalmasnak tartotta: úgy vélte, hogy azzal ki lehet mozdítani az 
ENSZ BT-ben Szíria kérdésében zajló tárgyalásokat a holtpontról. Megjegyzendő azon-
ban, hogy erre az érvre inkább a későbbiek során, a katonai beavatkozás átmeneti elvetése 
után helyezett hangsúlyt.

Végül fontos szempont volt François Hollande számára a belpolitikai háttér is. Az 
elnök és stábja abban reménykedett, hogy az emberiség elleni bűntett megtorlásával na-
gyobb támogatottságot tud saját magának és pártjának is szerezni. Erre a 2014-es európai 
parlamenti és a helyhatósági választások fényében különösen is nagy szükség mutatkozik.

A francia katonai beavatkozással szembeni érvek

Mindenekelőtt el kell mondani, hogy a Damaszkusszal szembeni büntetőhadjárat 
napirendre tűzése nem hozta meg a párizsi vezetés nagyobb hazai elfogadott-
ságát. A várakozásokkal ellentétben, François Hollande kénytelen volt azzal 

szembesülni, hogy – a mali intervenciótól eltérően – Szíria viszonylag jelentős megosztott-
ságot szül a francia politikai elitben és a közvéleményben. Miközben a Szocialista Párton 
(PS) belül, illetve a kormányzó erőknél is disszonáns hangok hallatszottak, az ellenzéki 
politikusok zöme komoly aggályát fejezte ki, és feltételekhez kötötte az esetleges kato-
nai akció támogatását. A szélsőséges politikai formációk egyöntetűen ellenezték a francia 
hadműveletek megindítását Bassár el-Aszad rezsimje ellen.12 A párizsi vezetés szeptember 
elején kénytelen volt felismerni, hogy a francia közvélemény 68%-a elutasított minden szí-
riai katonai beavatkozást – annak ellenére, hogy a kérdéssel kapcsolatban előzőleg végzett 
felmérések mindvégig növekvő társadalmi támogatottságot állapítottak meg.13

10 Vö.: „Français inscrit à l’étranger”. Diplmotatie.gouv.fr, http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/jpg/
FRANCAIS_INSCRITS_A_L_ETRANGER_en_2012_cle81879f.jpg. Letöltés ideje: 2013. szeptember 20.

11 Mathilde Damgé: „Intervention en Syrie les intérêts économiques ne sont pas absents”. Le Monde.fr, 
http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/08/29/intervention-en-syrie-les-interets-economiques-
ne-sont-pas-absents_3468524_3234.html. Letöltés ideje: 2013. szeptember 20.

12 Vö.: Judith Weintraub et al.: „Syrie: droite et gauche tentent de se remettre en ordre”. Le Figaro.fr, 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/jpg/FRANCAIS_INSCRITS_A_L_ETRANGER_en_2012_
cle81879f.jpg. Letöltés ideje: 2013. szeptember 10.

13 Megjegyzendő, hogy 2011 márciusában, a líbiai beavatkozással kapcsolatban a közvélemény hasonló 
hozzáállása volt megfigyelhető, de a katonai akciók megindulása után a franciák többsége a hadmű-
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François Hollande mindennek fényében, illetve a brit és az amerikai példát követve, 
kísérletet tett arra, hogy a nemzetgyűlésen és a szenátuson keresztül szerezzen széles 
körű felhatalmazást a hadművelet megindításához. Az érvényben lévő alkotmány szerint 
a francia elnöknek a katonai művelet megindításához nincsen szüksége a vélemények 
ilyen előzetes kikérésére, de lehetősége van rá. 2013. szeptember 4-én azonban kiderült, 
hogy a képviselők összehívása ahelyett, hogy François Hollande pozícióit erősítette vol-
na, tovább fokozta a politikai elit megosztottságát, és csökkentette a jelenlegi francia 
végrehajtó hatalom iránti bizalmat. Az elnök népszerűsége 2013 szeptemberében meg-
közelítette az ötödik köztársaság idején elért legalacsonyabb mutatót.14 Végeredményben 
megállapítható, hogy egy esetleges katonai beavatkozás esetén a párizsi vezetésnek hosz-
szú távon súlyos belpolitikai következményekkel kell számolnia, amelyek felvállalása a 
2014-es helyhatósági és európai választások előtt túlságosan veszélyesnek tűnik, különö-
sen a szélsőséges pártok előretörésének a fényében.

A Bassár el-Aszaddal szembeni francia katonai fellépés számos további kérdést is 
felvet. Mindenekelőtt, a nemzetközi és a hazai közvélemény előtt is nehezen védhető, 
ha ENSZ-jóváhagyás nélkül kerül sor a hadjáratra. Párizs bizonyos fokú elszigetelő-
dést is megkockáztatna egy ilyen lépéssel; különösen, ha az angolszász szövetségesei 
nélkül indítana támadást Damaszkusz ellen. Ez utóbbi jelenleg kizártnak tűnik,15 de 
Párizs továbbra sem zárja ki a katonai lépéseket abban az esetben, ha bármiféle visz-
szásságra fény derülne Bassár el-Aszad vegyifegyver-arzenáljának leszerelése kapcsán. 
Franciaországnak azonban számos veszélyre kell felkészülnie egy esetleges ilyen döntés 
meghozásakor. Amellett, hogy az eddigi tervekben szereplő légitámadás várhatóan csak 
elmérgesítené a szíriai helyzetet,16 a francia vezetés nem hagyhatja figyelmen kívül, hogy 
a szélsőséges iszlám csoportok egyre nagyobb teret nyernek a felkelők oldalán. Párizsban 
e kérdés – különösen a 2012 márciusában lezajlott Mérah-ügy17 óta – egyre komolyabb 
belbiztonsági vetülettel bír. A belügyminiszter, Manuel Valls 2013. szeptember közepén 
még azt közölte, hogy 120 francia állampolgár van Szíriában a dzsihadisták kezében. Egy 
hónappal később azonban a sajtó már 400 főről írt, és arról is beszámolt, hogy a párizsi 
kormány növelte a Belföldi Hírszerzés Központi Igazgatósága (DCRI) és a Külbiztonsági 
Főigazgatóság (DGSE) költségvetési keretét, és a létszámuk bővítését kezdeményezte, a 

veletet támogatta. Lásd: „L’opinion et l’intervention en Syrie: de l’opposition au mecontentement”. 
IFOP, http://www.ifop.com/media/pressdocument/636-1-document_file.pdf. Letöltés ideje: 2013. ok-
tóber 17.

14 „Record d’impopularité pour Hollande selon un sondage”. Le Monde.fr, http://abonnes.
lemonde.f r/polit ique/ar t icle/2013/09/22/un-sondage-donne-hollande-de-plus-en-plus-
impopulaire_3482422_823448.html. Letöltés ideje: 2013. szeptember 23.

15 Több miniszter, többek között Manuel Valls, leszögezte, hogy Franciaország egymagában semmikép-
pen sem avatkozhat be katonailag Szíriában.

16 Erre a tényre jól mutat rá az IFRI kutatóinak elemzése: Corentin Brustlein et al.: „Syrie: l’option militaire 
reste-t-elle ouverte?”. Note de l’IFRI, http://www.ifri.org/?page=detail-contribution&id=7815. 
Letöltés ideje: 2013. szeptember 20.

17 Mohammed Mérah (1988–2012) francia–algériai származású, szélsőséges iszlamista terrorista, aki 
Afganisztánban, Pakisztánban is megfordult. 2012. március 11-én, majd 15-én Montobanban ölt meg 
katonákat, azt követően pedig Toulouse-ban tartott vérfürdőt egy zsidó iskolában, március 19-én. 
Március 22-én az elit alakulatok 32 órás akció után végeztek vele.
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Közel-Keletre távozó dzsihadisták jobb szemmel tartása érdekében.18 Ez utóbbiak növek-
vő száma különösen is aggasztó jelenség, ugyanis a szélsőséges nemzetközi iszlamista 
csoportok több esetben az al-Káida szervezetéhez kapcsolódva, nyílt internetes felületek 
működtetésével próbálnak újabb harcosokat toborozni.19 Franciaországban a bevándorlók 
második-harmadik generációjához tartozó, a francia társadalomba nehezen beilleszkedő 
személyek mellett általában a fiatalok válaszolnak pozitívan a felhívásokra.20 A nizzai 
repülőtérről Törökországon keresztül könnyedén, viszonylag alacsony költségből, gyakor-
latilag ellenőrizhetetlenül el lehet jutni Szíriába. 2013. szeptember 4-én éppen egy ilyen, 
Bassár el-Aszad ellen harcolni kívánó csoportot tartóztattak le Franciaországban, miután 
egy Quick éttermet kiraboltak Coignières-ben annak érdekében, hogy a zsákmányból 
fedezzék az utazáshoz szükséges pénzt.21 A legtöbbször hosszú hónapokat, esetenként 
éveket is Szíriában töltő francia állampolgárságú ellenállók a hazájukba visszatérve 
különleges veszélyt jelentenek – egyrészt a fegyvereik, harcedzettségük, másrészt a fa-
natizmusuk miatt. A Bassár el-Aszad ellen indítandó francia támadás jelentős mértékben 
fokozná a terrorveszélyt Franciaországban, s erre az illetékes hatóságok nem győzik fel-
hívni a figyelmet.

A Párizs számára amúgy is nagy fejtörést okozó túszkérdés szintén a hadjárat megin-
dítása ellen szól. 2013. október 9-én fény derült arra, hogy nem két francia újságíró tűnt 
el nyomtalanul, hanem összesen négy – illetve nem is tudható egészen pontosan, hogy 
hányan vannak és kinek a fogságában. A rendelkezésre álló publikus források alapján úgy 
tűnik, hogy a szélsőséges felkelő csoportok ejtették őket túszul.22 Az ő kiszabadításuk 
igencsak problematikus, de egy esetleges katonai támadás tovább erősítené a Nyugat-
ellenességet, és a kiszabadításuk maradék reménye is eloszlana.

Utolsó, de közel sem jelentéktelen ellenérvként merül fel egy esetleges francia hadmű-
velet megindításával kapcsolatban, hogy annak a pénzügyi fedezete különösen megterhelő 
lehet. A mali beavatkozás az előzetes szenátusi jelentés alapján 2013-ban 647 millió eu-
róba fog kerülni, s ezzel az összeggel a francia külföldi katonai tevékenységre (opex) 
előirányzott keret gyakorlatilag ki is merül. A békefenntartó és a Franciaországon kívüli 
egyéb hadügyi kiadások közel ugyanennyit tesznek ki, így 1 milliárd 257 millió euróval 
lehet számolni a 2013-as évre – ami a tervezett költségek kétszerese.23 A negatívumként 
felmerülő több mint félmilliárd euró előteremtése így is gondot okoz a megszorításokkal 

18 Jacques Follorou: „Le nombre de combattants étrangers en Syrie fort augmentation”. Le Monde, 2013. 
október 17. 4. o.

19 Ansar Al-Haqq névre hallgat Franciaország egyik leglátogatottabb, napi ezer látogatót regisztráló 
internetes honlapja.

20 Christophe Ayad: „Le nord de la Syrie, terre de djhad et de kidnapping”. Le Monde, 2013. október 17. 
4. o.

21 Christophe Cornevin: „L’inquétant profil des djihadistes français en Syrie”. Le Figaro.fr, http://www.
lefigaro.fr/actualite-france/2013/09/13/01016-20130913ARTFIG00554-volontaires-francais-en-syrie-
le-casse-tete-du-renseignement.php, 2013. szeptember 13.

22 A jelenlegi tudásunk szerint Szíriában négy újságíró tűnt el. Közülük Nicolas Hénint és Pierre Tores-t 
a L’Etat islamique en Irak et au Levant (EIIL) nevezetű, Bassár el-Aszaddal szemben álló, szélsőséges 
iszlamista csoport június 22-én rabolta el. Christophe Ayad: „Confirmation du kidnappingen Syrie de 
deux journalistes français en juin”. Le Monde, 2013. október 11. 3. o.

23 „Le Mali coutera 647 millions cette année”. Malikahere.com, http://www.malikahere.com/le-mali-
coutera-647-millions-cette-annee/. Letöltés ideje: 2013. október 19.
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és költségvetési problémákkal küzdő Párizsnak, ezért egy szíriai légi csapás súlyos pénz-
ügyi gondok elé állítaná a francia kormányt.

Összegzés, következtetések

Mindent egybevetve, úgy tűnik, hogy a francia kormány tudatában volt az eset-
leges katonai beavatkozás súlyos veszélyeinek, és megkönnyebbüléssel vette 
tudomásul a 2013. szeptember 14-i orosz–amerikai megállapodást, illetve az 

azt követő damaszkuszi reakciókat. Igaz ugyan, hogy Párizsnak egyelőre visszavonulót 
kellett fújnia, és el kellett ismernie nemzetközi befolyásának korlátait, de az egyik fon-
tos célkitűzését sikerült elérnie: a szíriai válság körüli állóvíz felkavarodott. François 
Hollande az európai külügyminiszterek által 2013. szeptember 7-én aláírt vilniusi nyi-
latkozatot is különösen nagy eredményként könyvelte el, holott a dokumentum valójában 
semmiféle katonai beavatkozást sem nevesít, jóllehet ki sem zárja azt.24

A francia külpolitika – egyfajta védekezésül – szeptember közepétől megpróbálta azt 
hangsúlyozni, hogy a hadjárattal való fenyegetés nélkülözhetetlen volt annak érdekében, 
hogy a 2011 óta polgárháborútól szenvedő közel-keleti ország ügye ki tudjon mozdulni 
a holtpontról. Párizs kénytelen beismerni ugyan, hogy döntő szerep aligha juthat neki a 
konfliktus rendezésében, de az általa elérhető eszközökön keresztül megpróbál befolyást 
gyakorolni a Szíriával kapcsolatos nemzetközi folyamatokra.

A francia kormány elsősorban a demokratikus ellenzék megerősödését próbálja előse-
gíteni. Ennek érdekében például 2013. szeptember 26-án az ENSZ közgyűlésén különböző 
módokon próbálta a Szíriai Nemzeti Koalíció nemzetközi elfogadását elérni.25 Párizsnak 
azonban egyre kevésbé vannak illúziói a Bassár el-Aszaddal szemben álló erőkkel kapcso-
latban. Míg a damaszkuszi rezsim kegyetlenkedéseiről továbbra is rendszeresen jelennek 
meg hírek, egyre gyakrabban hallani a felkelők táborát fenyegető széttagoltságról és radi-
kalizálódásról is. A francia sajtó naponta közöl cikkeket, elemzéseket a szíriai helyzetről, 
mintegy állandó napirenden tartva a kérdést.

Párizs vélhetően nagyobb óvatossággal, de továbbra is Bassár el-Aszad távozásával 
tartja csak elképzelhetőnek a konfliktus rendezését. Ezért a francia kormány – többek kö-
zött – a vegyifegyverrel elkövetett támadás felelőseinek a Nemzetközi Büntetőbíróság elé 
citálását is szeretné elérni, ami François Hollande és Laurent Fabius kijelentései alapján 
egyértelműen a damaszkuszi rezsim ellen irányuló szándéknak tekinthető.

Franciaország minden létező eszközt bevet és a jövőben is be fog vetni annak ér-
dekében, hogy a „Szíria” dosszié kapcsán a befolyása érvényesülni tudjon. A francia 
külpolitika eltökélten törekszik arra, hogy aktív szerepet játsszon ennek a nemzetközi 
konfliktusnak a megoldásában. Mindazonáltal, az elmúlt hónapok Szíriával kapcsolatos 
eseményeinek tükrében Párizs kénytelen lesz azzal is számolni, hogy lehetőségei megle-
hetősen korlátozottak.

24 Vö.: Consilium, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/138691.
pdf. Letöltés ideje: 2013. október 2.

25 Ahmad el-Dzsarba elnök először szólalhatott fel az ENSZ Közgyűlése előtt. Vö.: „Syrie”. La France à 
l’ONU, http://www.franceonu.org/la-france-a-l-onu/dossiers-geographiques/proche-et-moyen-orient/
syrie/article/syrie-5507. Letöltés ideje: 2013. október 5.

Fejérdy Gergely                                     Franciaország és a szíriai beavatkozás

          MKI-tanulmányok  10

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/138691.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/138691.pdf
http://www.franceonu.org/la-france-a-l-onu/dossiers-geographiques/proche-et-moyen-orient/syrie/article/syrie-5507
http://www.franceonu.org/la-france-a-l-onu/dossiers-geographiques/proche-et-moyen-orient/syrie/article/syrie-5507


az ensz Bt szerepe a nemzetközi válaszadásBan,
a szíriai vegyifegyver-támadás előtt és után

Törő Csaba

A 2013. augusztusi, Damaszkusz környéki gáztámadások miatt elmélyült szíriai 
válsághelyzet rávilágított az ENSZ Biztonsági Tanácsának mellékszereplővé vá-
lására és a központi szerepbe történő visszatérésének eseti jellegére is.

Egyoldalú vagy ENSZ-keretek közötti válaszok

A Damaszkusz külvárosában augusztus 21-én, mérges gázzal végrehajtott támadás 
elítélése általános, s az államok többsége a szíriai kormányt teszi érte felelőssé. 
A polgári lakosság ellen kirívó módon és tiltott eszközökkel elkövetett öldöklésre 

adható válaszok tekintetében azonban éles különbségek alakultak ki a magukat egyéni 
intézkedésekre is készen állónak nyilvánító és az ENSZ keretei közötti lépéseket továbbra 
is az egyetlen járható útnak tekintő országok között.

Egyelőre csak az Amerikai Egyesült Államok és Franciaország nyilvánította ki, hogy 
az elkövetett atrocitásra adandó válaszként készek katonai erőt is alkalmazni, amelynek 
célja lenne a további hasonló, megengedhetetlen bűncselekmények megakadályozása is. 
Ezek a kilátásba helyezett akciók a két állam egyéni ellenintézkedéseit jelentették vol-
na, amelyeket azok késznek tűntek multilaterális felhatalmazás és támogatás nélkül is 
alkalmazni.

Az Arab Liga 2013. szeptember eleji ülésén elfogadott nyilatkozata felszólította az 
ENSZ Biztonsági Tanácsát, hogy vállalja a ráruházott felelősséget, és tegyen meg min-
den „szükséges elrettentő intézkedést” (azok jellegét és eszközeit nem nevezte meg), és 
sürgette a mészárlás elkövetőinek felelősségre vonását. A NATO főtitkára és az EU kül-
ügyminiszterei is „határozott”, illetve „egyértelmű és erőteljes” nemzetközi válaszadást 
sürgettek, annak közelebbi meghatározása nélkül. Az uniós megegyezés azonban csak a 
szíriai válság ENSZ-keretekben történő kezelésének szükségességét hangsúlyozta, és az 
aláírók arra kérték a Biztonsági Tanácsot, hogy rövid határidőn belül, egységesen tegyen 
erőfeszítéseket a vegyifegyverrel elkövetett további támadások megelőzése érdekében.

A Biztonsági Tanács mellékszereplővé válása a szíriai konfliktusban

Az ENSZ BT korábbi szerepe a polgárháborúba torkolló szíriai felkelés kezdete 
óta egy néhány hónapos, az Arab Ligával együtt felállított tűzszüneti megfigyelő 
misszió felhatalmazására korlátozódott 2012-re. A közösen küldött megyfigyelők 

működése semmiféle eredménnyel nem járt. Lényegében csak azt tapasztalták és jelen-
tették, hogy az ottlétük idején is tovább durvultak és súlyosbodtak a szíriai polgárháború 
tragikus eseményei.
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Már 2012 augusztusára egyértelművé vált, hogy Oroszország és Kína ismételt obstruk-
ciója miatt a szíriai konfliktus során a BT gyakorlatilag bénultságra lett ítélve. Az ENSZ 
BT döntéshozatalát (határozat elfogadását) addig már három alkalommal is megakadá-
lyozta az orosz és kínai „dupla vétó” alkalmazása. A Biztonsági Tanácsban fenntartott 
állandó tagság nem csupán kiváltságot (nélkülözhetetlen támogató vagy legalább tar-
tózkodó szavazat bármilyen döntés elfogadásához), de felelősséget is jelent. Ez utóbbi 
megköveteli a rendeltetésszerű és jóhiszemű joggyakorlás kötelezettségét is. Oroszország 
és Kína, ezzel homlokegyenest ellentétes gyakorlatot követve, a szíriai válság esetében 
megakadályozta az egyre súlyosabb atrocitásokkal kísért konfliktus elmélyülésének és 
kiterjedésének megelőzését vagy megállítását. A Biztonsági Tanács döntésképtelensé-
gében megnyilvánuló nemzetközi tétlenség közvetlenül elősegítette az eredetileg békés 
politikai tüntetésekkel induló, mára azonban már véres polgárháborúba torkollt konflik-
tus egyre könyörtelenebbé és korlátlanabbá válását.

Az ENSZ különböző szervei (pl. a Közgyűlés és az Emberi Jogi Tanács) által is egy-
értelműen tarthatatlannak minősített szíriai helyzet fejleményei ellenére a Biztonsági 
Tanácsnak még azt sem sikerült határozatba foglalni, hogy a kialakult válsághelyzet a 
nemzetközi (legalábbis a regionális) békét és biztonságot fenyegeti, amelyet folyamatos, 
súlyos és tömeges emberi, illetve humanitárius jogsértések kísérnek. A vétójoggal tör-
ténő – „visszaeső módon elkövetett” – visszaélés lényegében lehetetlenné tett bármiféle, 
ENSZ BT-határozattal megalapozott, együttes nemzetközi fellépést a békés tiltakozáso-
kat kegyetlen polgárháborúig eszkaláló szíriai kormánnyal szemben. Mindaddig, amíg a 
nemzetközi kollektív biztonsági rendszer tudatos és cinikus akadályoztatása folytatódik, 
annak központi döntéshozó fóruma, a Biztonsági Tanács megbénított és használhatatlan 
intézményi mellékszereplő marad a szíriai válság nemzetközi kezelésében.

A BT döntés- és cselekvőképtelensége: súlyos tünet és következmény

Amint azt az ENSZ különböző szervei is egyértelművé tették (pl. a Közgyűlés 
több határozata), a szíriai helyzet magán hordja egy már most is nagyon súlyos 
– de még további pusztító regionális eszkalálódásra alkalmas – nemzetközi biz-

tonsági és humanitárius válsághelyzet minden jellemzőjét. Ennek ellenére, a Biztonsági 
Tanács egyes állandó tagjai – Oroszország és Kína – folyamatosan akadályozták az ENSZ 
Alapokmányában a BT-re ruházott, közös „elsődleges felelősség” gyakorlását, azaz a szí-
riai mészárlásokra és az azok egyre súlyosbodó következményeire adható bármilyen 
– fegyveres erő nélküli vagy végszükségben akár annak alkalmazásával járó – tényleges 
és kollektív válaszlépéseket.

A BT célirányos politikai megbénítása egy immár ismerős dilemmához vezetett, amely 
minden olyan válsághelyzetben kialakul, amikor a nagyhatalmak közötti megosztottság 
erkölcsi és biztonságpolitikai okokból is tarthatatlan, ezért a formálisan jogszerű viselke-
dést jelentő tétlenség vagy a nemzetközi joggal ugyan formálisan ellentétes, de legitimnek 
(igazolhatónak) tekinthető intézkedések közötti választást kényszeríti ki. A damaszkuszi 
gáztámadásra adható és kilátásba helyezett amerikai és francia válaszintézkedések mér-
legelésekor került elő ugyanez a dilemma. A magukat tettre késznek nyilvánító államok 
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előtt két lehetőség állt: vagy sikerül nekik a kollektív biztonság rendeltetésszerű műkö-
dését akadályozó orosz és kínai „útlezárást” diplomáciai kezdeményezésekkel lebontani, 
vagy azok az államok, amelyek készek válságintézkedéseket alkalmazni, akár az ENSZ 
keretein kívül is, megpróbálják a Biztonsági Tanácsot kikerülni.

Újból alkalmazott lehetséges kényszermegoldás:                                      
nemzetközi akció a BT kikerülésével

A Biztonsági Tanács lehetséges mellőzése – vagyis kikerülése – a kollektív 
biztonság ENSZ központú egyetemes rendszerének pillanatnyi blokkolását ha-
tástalaníthatja. Ez a megoldás az Alapokmányban rögzített korlátokon kívül 

végrehajtott, néhány vagy több ország koalíciójának együttes, kollektív fellépésén vagy 
bizonyos államok egyéni (egyoldalú) intézkedésein keresztül gyakorolható. Ez azonban 
az általánosan elfogadott és jogszerűséget biztosító nemzetközi eljárási rendet látványo-
san megbontó helyzetet teremt. A jelenlegi nemzetközi „engedélyezési útvonalról” letérő 
fegyveres kényszerintézkedések nem illeszkednek a hatályos előírások szövegszerűen és 
szigorúan értelmezett keretei közé.

Amint azt a NATO 1999-es koszovói katonai beavatkozása is szemléltette, egy nem-
zetközi vészhelyzetben a napjaink nemzetközi jogrendjébe ütköző, ENSZ BT által kiállított 
fegyveres műveleti felhatalmazás nélkül indított, „forma- és rendbontó” katonai akciók 
rendkívüli válaszintézkedésként alkalmazhatóak. Az akkori és a mostani, szíriai válság-
helyzetben rendelkezésre álló választási lehetőségek rávilágítanak az ENSZ intézményén 
keresztül fenntartani hivatott kollektív biztonsági rendszer súlyos és eredendő hiányos-
ságára. A hatályos nemzetközi szabályok ugyanis nem kínálnak semmilyen megoldást 
a BT egyes tagjainak rosszhiszemű és visszaélésszerű joggyakorlása következtében 
előállt rendszerszintű cselekvésképtelenségben megnyilvánuló intézményi kudarchely-
zetekre. A BT döntésképtelensége akkor válik a nemzetközi válságokat továbbsúlyosbító 
körülménnyé, amikor nyilvánvalóan cselekednie kellene, mert éppen olyan minősített 
biztonsági veszélyhelyzet állt elő, amelynek kezelése a nemzetközi közösség egészének 
egyértelmű érdeke.

Az ENSZ BT időszakos aktivizálódása:                                                               
a szíriai arzenál felszámolásának megerősítése

A szíriai vegyifegyver-készletek felszámolásának módjáról, szereplőiről és kere-
teiről kidolgozott amerikai–orosz megállapodás kitételeit az ENSZ Biztonsági 
Tanácsa is határozatba foglalta. A kétoldalú egyezség multilaterális keretek közé 

illesztése, megfelelő intézményi végrehajtása a minden fél számára elfogadható kompro-
misszum széles körű nemzetközi támogathatóságát és jogszerűségét is biztosította. 
A politikai megállapodás legfontosabb elemeit részint egy megfelelő BT-határozatban 
kellett rögzíteni, másrészt pedig a vegyifegyverek felszámolásáért felelős nemzetközi 
szervezetnek (OPCW) a szíriai arzenált feltáró és megsemmisítő intézkedéseit kellett 
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megalapozni a nemzetközi szakértők számára kiállított hivatalos felhatalmazás-
sal. A szeptember végén elfogadott ENSZ BT- és OPCW-határozatok biztosították az 
elhúzódó és pusztító szíriai polgárháború tömegpusztító fegyverének kiiktatására irá-
nyuló nemzetközi lépések multilaterális keretek közé illesztését. Ez azonban a civilek és 
a hadviselők közötti megkülönböztetés nélkül folytatott polgárháborúnak csupán egyik 
eszközét vonja ki a rendelkezésre álló és bevethető arzenálból.

Habár a vegyifegyverek megszüntetését felügyelő misszió nemzetközi támogatásának 
kifejezése után az ENSZ BT elfogadott egy (elnöki) nyilatkozatot a rendkívüli mérete-
ket öltő és súlyossá váló regionális kihatású humanitárius válsághelyzetről és a harcban 
részt vevő felektől elvárt viselkedésről, a BT ilyen formában kiadott állásfoglalása is-
mételten csak az ENSZ korlátozott válaszadási képességére világított rá. A szíriai harci 
gázok megsemmisítésére irányuló nemzetközi intézkedések végrehajthatósága és ered-
ményei egyelőre még nem meghatározhatók, mivel csak az elmúlt hetekben kezdték meg 
a foganatosításukat. Az azonban bizonyosnak tűnik, hogy még tényleges és sikeres kivi-
telezésük esetén is csak a szíriai válság egyik, hirtelen sürgőssé váló és nagyon fontos, de 
összességében mégis csak az egyik szegmensének kezelésére korlátozódik az ENSZ BT 
pillanatnyilag újjáélesztett tevékenysége. A válság legsúlyosabb következményének, az 
egyre veszélyesebb méreteket öltő humanitárius válságra adható hathatós válaszintézke-
désekre egyelőre továbbra sem terjed ki a Biztonsági Tanács felelősségének gyakorlása.

Változatlan morális és biztonsági kihívás:                                                           
a szíriai humanitárius válság folytatódik

A két és fél éve zajló, egyre erőszakosabbá és kiterjedtebbé váló szíriai konflik-
tusnak jól ismert jellemzőjévé váltak – a mind nagyobb méreteket öltő pusztítás 
mellett – a polgári lakosság által elszenvedett súlyos veszteségek. A tragikusan 

nagyszámú polgári áldozat tudatos megfélemlítő és megtorló akciók vagy katonai szük-
ségszerűséggel nem igazolható (szándékosan vagy gondatlanul végrehajtott) támadások 
és hadműveletek során veszti életét. Az immáron hivatalosan is több mint 110.000 ha-
lottra becsült veszteséglista túlnyomó részét a harcokban részt nem vállaló, de azokat 
elszenvedő civil áldozatok jelentik. A külföldre (legfőképpen a szomszédos országokba) 
menekült szíriai lakosság száma eléri a 2 millió főt, míg az országon belüli (tehát jo-
gilag nem is menekült) elűzött, földönfutóvá tett és kiszolgáltatott lakosság (Internally 
Displaced People, IDP) létszáma a nemzetközi szervezetek becslései szerint megközelí-
tőleg ennek a kétszerese.

A humanitárius célú nemzetközi intézkedések kérdése

A Szíriában tomboló erőszak az elmúlt évtizedek legnagyobb humanitárius vál-
sághelyzetét eredményezte. A közvetlenül fenyegetett polgári lakosság egy része 
(nagyjából kétmillió fő) a szomszédos országokban keresett menedéket. A me-

nekülttáborokba kerültek legalább a közvetlen életveszélyt jelentő, a civil lakosság és 
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lakóhelyek ellen irányuló, megkülönböztetés nélküli erőszak elől oltalmat találtak kül-
földön. A Szírián belül elüldözött vagy elmenekült lakosság, valamint a lakóhelyükön 
maradt, illetve ott rekedt civilek rendszeresen és egyre nagyobb számban válnak az elle-
nük irányított erőszak és a mind súlyosabb életkörülmények áldozataivá.

A polgári lakosságot sújtó erőszak túlnyomó része a szíriai központi kormány el-
lenőrzése alatt, támogatásával vagy jóváhagyása mellett működő reguláris és irreguláris 
fegyveres erők tevékenységének a következménye. Ennek megfékezése és a rászoruló 
polgári lakosság megvédése, illetve humanitárius ellátásuk biztosítása lehetne a töme-
gessé váló, rendszeresen ismétlődő és súlyos emberi jogsértések megállítására indítható 
nemzetközi fegyveres beavatkozás közvetlen célja.

A szíriai lakosság megvédése érdekében nincs és belátható időn belül nem is lesz 
ENSZ BT-mandátum. Továbbá, az ENSZ Közgyűlése sem fogadott el (ha ezt jogilag 
megteheti egyáltalán) olyan határozatot, amely pótolhatná a nemzetközi védelmező be-
avatkozásra szóló, ma még hiányzó nemzetközi felhatalmazást.

Ennek hiányában a lehető legmeggyőzőbb és leghitelesebb kollektív intézkedé-
si keretet egy olyan regionális szervezet kínálhatná, amely azon államokat tömöríti, 
amelyeket a vérfürdővé vált szíriai felkelés következtében gyorsan mélyülő és bővülő, 
komplex regionális biztonsági, politikai és emberiességi válság a legközvetlenebbül érint. 
A legalkalmasabb ilyen keretet az Arab Liga jelenthetné, amely az egyetemes szinten köz-
pontosított monopóliumát és felhatalmazását használni képtelen, lebénított ENSZ helyett 
regionális szinten biztosítaná egy kollektív válaszadás lehető legszélesebb támogatottsá-
gát a multilaterális döntéshozatali eljárásban és a mind szélesebb körű végrehajtásban. 
Az Arab Liga keretében meghozott szükséges kiinduló politikai döntést követően egy 
cselekvésre kész és képes alkalmi koalíció – arab és más államok (pl. Törökország) köz-
reműködésével – hajthatná végre a humanitárius katonai műveleteket.

Ezek közvetlen, de korlátozott eredménye lehetne a civil lakosság számára menedéket 
nyújtó, védett, határ közeli zónák, valamint a humanitárius szállítmányok és az ellátáshoz 
szükséges, a határtól a nagyobb városokig vezető folyosók létrehozása és fenntartása. 
A harcoló felek távol tartása, illetve a védett humanitárius térségek és összeköttetések 
fenntartása azonban jelentős és ütőképes katonai erők Szíriába küldését kívánná meg. 
Még ha sikeresen kialakítanák és meg is tudnák védeni ezeket a helyeket, azok akkor is 
csupán a lakosság kis részének tudnának védelmet és ellátást biztosítani. A polgári lakos-
ságra leselkedő fenyegetések és az elszenvedett súlyos veszteségek csak a polgárháború 
lezárulásával és a biztonság helyreállításával hárulhatnak el véglegesen.
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oroszország és a szíriai helyzet

a genFi megállapodás tükréBen
Rácz András

Ahhoz, hogy megértsük, milyen magatartást követ az Oroszországi Föderáció a 
jelenleg zajló szíriai konfliktus kapcsán, és miért teszi ezt, szükséges röviden 
kitekinteni az orosz diplomácia általános céljaira és működésére.

Oroszország a saját nagyhatalmi identitásával összefüggésben, a hidegháború befeje-
ződése és a Szovjetunió felbomlása után is fenntartja az igényét arra, hogy beleszólhasson 
a világ jelentős kül- és biztonságpolitikai kérdéseinek eldöntésébe. Ennek legfonto-
sabb intézményes eszköze: Moszkva állandó tagsága és vétójoga az ENSZ Biztonsági 
Tanácsában.

Az utóbbi két-három évtizedből több olyan orosz kezdeményezés is említhető, amely 
Oroszország biztonságpolitikai megkerülhetetlenségének további intézményes biztosítá-
sát célozta. Ez a szándék ugyanúgy megjelent már Mihail Gorbacsovnak „a mi közös 
európai otthonunk” koncepciójában – melynek értelemszerűen Oroszország is tagja lett 
volna –, mint ahogy a kozirjevi külpolitikának is volt ilyen vetülete. Az 1993-as, első orosz 
külpolitikai koncepció is tükrözi a nagyhatalmiság fenntartásának szándékát, melyhez az 
ENSZ és az EBESZ megerősítését tekinti az elsődleges eszköznek. Az intézményesített 
beleszólás és a vétójog szándékának garantálása jelen volt a Dmitrij Medvegyev elnök 
nevéhez fűződő, új európai biztonsági szerződés tervezetében is.

A nagyhatalmisághoz és az intézményesített beleszóláshoz való ragaszkodásból 
következik, hogy Moszkva mereven ellenez és illegitimnek tart minden olyan külső 
– jellemzően a nyugati államok által végrehajtott vagy tervezett – beavatkozást bármely 
szuverén állam belügyeibe, amelyre az ENSZ BT jóváhagyása nélkül kerül sor. Ezekre 
ugyanis úgy tekint, mint amik megfosztják Oroszországot az akarata érvényesítésének 
lehetőségétől. Ha pedig Moszkva beleegyezése nem szükséges, az magában hordozza an-
nak az eshetőségét is, hogy éppenséggel akár Oroszország vagy az orosz érdekek ellen is 
megtörténhet egy nyugati beavatkozás.

Ezért jelentett vízválasztót az orosz biztonságpolitikai gondolkodásban a NATO 
1999-es, ENSZ-felhatalmazás nélkül végrehajtott koszovói akciója, és e logika mentén 
ellenzi Moszkva mereven a Nyugat szíriai katonai beavatkozását is. A 2013 elején elfoga-
dott új orosz külpolitikai stratégiában konkrétan szerepel is – bár Szíria említése nélkül –, 
hogy Oroszországnak a közel-keleti rendezés érdekében tett erőfeszítéseit a szuverenitás 
és a területi integritás tiszteletben tartása, valamint a belügyekbe való be nem avatkozás 
elve vezérli.26

26 Angol nyelven elérhető: „Concept of the Foreign Policy of the Russian Federation”. Министерство 
иностранных дел  Российской Федерации, http://www.mid.ru/bdomp/ns-osndoc.nsf/1e5f0de28
fe77fdcc32575d900298676/869c9d2b87ad8014c32575d9002b1c38!OpenDocument, 2013. február 12. 
88. pont.
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A fenti általános megfontolások mellett természetesen Oroszországnak nagyon konk-
rét biztonságpolitikai és katonai érdekei is fűződnek a szíriai rezsim fennmaradásához. 
Egyrészt a Kaddáfi-rezsim bukása óta Szíria maradt Oroszország egyetlen térségbeli szö-
vetségese. Így Moszkva régiós befolyásának fenntartásához létfontosságú, hogy Szíria 
ne „essen el”, azaz ne bukjon meg az Aszad-rendszer. Másrészt a regionális befolyása 
megtartásának integráns eszköze a Tartuszban működő haditengerészeti bázisa, amely 
a posztszovjet térségen kívüli egyetlen orosz katonai támaszpont, amely a Szovjetunió 
idejéből még megmaradt. Bár vannak, akik alábecsülik a bázis jelentőségét,27 a folya-
matban lévő orosz flottafejlesztési program (Mistral támadóhajók beszerzése, a második 
Kirov osztályú rakétás cirkáló modernizálása,28 stb.) fényében a támaszpont a jövőben 
még komoly stratégiai szerephez juthat, különösen akkor, ha megvalósul a bázis tervezett 
bővítése.

Harmadrészt Szíria az orosz védelmi ipar és a fegyverexport jelentős felvevőpiaca. 
A Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) adatai szerint29 Oroszország 
messze a legjelentősebb fegyverszállítója Szíriának. A 2006–2010-es időszakban 
Oroszország adta a szíriai fegyverimport 48%-át, és a szállítások a konfliktus kitörése 
után is folytatódtak. Pieter Wezeman a 2013-as SIPRI-évkönyvben megjelent tanulmá-
nyában azt írja, hogy bár az orosz hivatalos források többször hangsúlyozták, hogy csak 
védelmi fegyverekkel látják el a kormányerőket, számos jel mutat arra, hogy Moszkva 
támadóeszközöket is szállít.30 A fegyverszállítások mögött az üzleti érdekek mellett a 
szövetséges Aszad-rezsim védelmének a szándéka is meghúzódik – mind a lázadóktól, 
mind pedig (a szállított modern légvédelmi és hajó elleni fegyverek révén) egy esetleges 
nyugati fegyveres beavatkozástól.

Negyedrészt, a szíriai válság orosz kezelését minden bizonnyal kiemelt figyelem-
mel követi Moszkva minden katonai és politikai szövetségese – gondolhatunk itt akár a 
Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetének tagjaira vagy akár Iránra, Venezuelára, 
stb. A kérdés számukra az, hogy Oroszország vajon képes-e megvédeni a szövetségeseit 
egy esetleges külső katonai beavatkozástól. Ebből adódóan Moszkva számára a tét az 
egész szövetségesi politikája alapvető hitelessége.

Ötödrészt, Oroszország és az iszlám kapcsolatáról sem lehet megfeledkezni. Az 
Oroszországi Föderáció területén jelentős muszlim vallású népcsoportok élnek, elsősor-
ban az Észak-Kaukázusban és a Volga mentén.31 Az, hogy Moszkva hogyan kezeli a 

27 Florence Gaub – Nicu Popescu: „Russia and Syria – the Odd Couple”. ISS Alert, No. 28. (2013). http://
www.iss.europa.eu/uploads/media/Alert_Russia-Syria.pdf. Letöltés ideje: 2013. október 11.

28 „Nuclear-Powered Cruiser’s Upgrade: When Economy Is Pointless”. Voice of Russia, http://
voiceofrussia.com/2012_09_04/Nuclear-powered-cruisers-upgrade-when-economy-is-pointless/, 
2012. szeptember 4.

29 „Trade Registers”. SIPRI Arms Transfers Programme, http://portal.sipri.org/publications/pages/
transfer/trade-register. Letöltés ideje: 2013. október 20.

30 Pieter D. Wezeman: „Arms Transfers to Syria”. In: SIPRI Yearbook 2013, http://www.sipri.org/
yearbook/2013/files/sipri-yearbook-2013-chapter-5-section-3. Letöltés ideje: 2013. október 20.

31 Magyar nyelven lásd erről Dobrovits Mihály kiváló tanulmányát: Dobrovits Mihály: „Valaki mások 
Oroszországa”. MKI-tanulmányok, No. 32. (2011). http://www.hiia.hu/pub/displ.asp?id=LJWDTS, 
2011. október 21.
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szíriai válságot, az orosz szövetségi kormány és az oroszországi muszlim közösségek 
vonatkozásában is kiemelten fontos.32

Az oroszországi muszlimok kérdésköréhez kapcsolódik a döntő többségében szun-
nita muszlim cserkesz népcsoport ügye. Bár számuk nehezen meghatározható – Szergej 
Markedonov 30.000 és 100.000 közöttire teszi33 –, tény, hogy a cserkeszek alapvetően az 
Aszad-rendszerhez kötődnek, a rezsim bukása tehát igen hátrányosan érintené őket. 
A cserkesz kérdés a szocsi olimpia miatt különösen érzékeny Moszkva számára,34 így az 
ügyük kiéleződése, beleértve az oroszországi cserkeszek radikalizálódását, ugyancsak 
hátrányos volna az orosz kormányzatra nézve.

Orosz elemzők feltették azt a kérdést is, hogy ha a Nyugat beavatkozása esetleg meg-
dönti Aszad hatalmát, akkor vajon milyen rendszer jönne utána. Tekintettel a radikális 
iszlamistáknak a felkelő szervezeteken belüli egyre növekvő erejére, egyáltalán nem zár-
ható ki, hogy a posztaszadi Szíria radikális iszlám erők vezetése alatt jönne létre – ez 
pedig a Nyugatnak sem lehet érdeke.

Az augusztus 21-i vegyi támadásra adott orosz reakciók

Az augusztus 21-én, Damaszkusz egyik külvárosában történt vegyi támadásra 
Moszkva szkeptikusan reagált. Amint bizonyossággá vált, hogy vegyifegyvert 
vetettek be, az orosz diplomácia határozottan szembehelyezkedett az Amerikai 

Egyesült Államok és az azonnali beavatkozást követelő nyugati államok álláspontjával. 
Moszkva elutasított mindenfajta feltételezésen alapuló, megalapozott bizonyítékok nél-
küli döntést, és többször is emlékeztetett a 2003-as iraki háború megindításául szolgáló, 
állítólagos vegyifegyverek ügyére.

Moszkva azzal érvelt, hogy a támadást valószínűleg a felkelők követték el, azzal a cél-
lal, hogy kiprovokálják a Nyugat fegyveres beavatkozását. Oroszország szerint Aszadnak 
a legkevésbé sem állt érdekében éppen akkor bevetni a vegyifegyvereit, amikor az 
ENSZ-ellenőrök az országban tartózkodtak, ráadásul úgy tűnt, a hadi helyzet is épp a 
kormányerők javára változott. Elhangzott érvként az is, hogy Aszad bizonyosan tudatá-
ban volt annak, hogy a vegyifegyverek bevetése „red line”-t jelent az Egyesült Államok 
számára. Ezen a ponton pedig egy olyan vegyi támadás végrehajtása, amely mind mére-
tében, mind hatásában erősen korlátozott volt, a szűken vett katonai értelemben véve is 
kifejezetten logikátlan lépés lett volna a rezsim részéről. A támadás ugyanis még helyi 
szinten sem gyakorolt érdemi hatást a harcok menetére, viszont magában hordozta annak 
a veszélyét, hogy kiváltja az Amerikai Egyesült Államok fegyveres akcióját.

Ugyanakkor egy nyugati fegyveres támadás minden bizonnyal roppant éles reakció-
kat váltott volna ki Oroszországból. Ennek fő oka – a nemzetközi beavatkozások fentebb 
már említett, roppant óvatos kezelése mellett – a Moszkva és Damaszkusz közötti, 

32 A kérdéskör részletes ismertetéséhez lásd: Alexey Malashenko: „Russia and the Arab Spring”. 
Carnegie Moscow Center Paper, http://www.carnegie.ru/2013/10/01/russia-and-arab-spring/goq4#, 
2013. október 1.

33 Szergej Markedonov: „Сирийский кризис и Россия – кавказское измерение”. www.natpress.ru, 
http://www.natpress.ru/index.php?newsid=7161, 2012. február 20.

34 Lásd például: „Circassians’ Anger at Sochi Games”. International Relations and Security Network, 
http://www.isn.ethz.ch/Digital-Library/Articles/Detail/?lng=en&id=113972, 2010. március 22.
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kifejezetten szoros kapcsolat. Fjodor Lukjanov orosz elemző, a Russia in Global Affairs 
folyóirat főszerkesztője szerint Szíria sokkal közelebbi szövetséges Oroszország számára, 
mint a több szempontból is távoli és furcsa Líbia volt.35 Emiatt hiba volna arra számítani, 
hogy az orosz diplomácia ugyanúgy közvetítőként, illetve moderáló tényezőként lépne fel 
Szíriában, mint tette azt 1999-ben a koszovói háború idején. Akkor Viktor Csernomirgyin 
jelentős szerepet játszott Szlobodan Milosevics szerb elnök meggyőzésében, hogy vo-
nuljon vissza Koszovóból, így a NATO elkerülhette a szárazföldi beavatkozást. Szíria 
kapcsán viszont nem valószínű, hogy Moszkva segítene.

Figyelembe véve az Oroszország és Szíria közötti, kifejezetten szoros biztonsági és 
katonai kapcsolatokat, megalapozottan feltételezhető, hogy Moszkvának részletes infor-
mációk álltak és állnak a rendelkezésére az Aszad-rezsim szándékairól és tevékenységéről. 
A felkelők oldalát illetően ez nem feltétlenül van így. A kormányerők vonatkozásában 
azonban Oroszország valószínűleg kiemelkedően jó információszerzési lehetőségekkel 
rendelkezik.

Ezen a ponton érdemes végiggondolni azt a lehetőséget, hogy mit jelent, ha 
Moszkvának igaza van, és a támadást valóban a felkelő erők követték el. A bevetett szarin 
gázt feltételezhetően egy vagy több elfoglalt fegyverraktárból vagy hadiüzemből szerez-
ték. Azt viszont túlzott optimizmus volna feltételezni, hogy az összes kezükre került 
vegyifegyvert elhasználták augusztus 21-én – ami tehát azt jelenti, hogy jelenleg is van 
a kezükben. Szeptember közepén egyébként a sajtóban megjelent, azóta sem cáfolt hí-
rek szerint az orosz titkosszolgálatok arra vonatkozó információkat adtak át a nyugati 
partnereiknak, hogy felkelő csoportok kezében vegyifegyverek vannak.

Mivel pedig a felkelő erők között mára meghatározó szerepet játszanak a kü-
lönféle radikális iszlamista csoportok, ez valószínűleg azt jelenti, hogy – a 2001-et 
követően megindított terrorizmusellenes háború történetében először – egy terrorszer-
vezet tömegpusztító fegyverhez jutott. Méghozzá nem valamiféle házilag vagy kisipari 
körülmények között barkácsolt eszközhöz, hanem eredetileg is katonai célra kifejlesztett 
vegyifegyverhez. Ennek következményei jelenleg, a pontosabb információk hiányában, 
még nehezen felmérhetőek, jelentőségét alábecsülni azonban semmiképp sem volna cél-
szerű. Annyi azonban már most biztosra vehető, hogy egy ilyen fenyegetés megjelenése 
akár egy platformra is hozhatja Washingtont és Moszkvát, azaz új lendületet kaphat majd 
az amerikai–orosz terrorizmusellenes együttműködés.

A genfi megállapodás lehetséges orosz szempontú értékelése 

A szíriai vegyifegyverek ellenőrzött megsemmisítéséről szóló, 2013. szeptember 
14-én elért genfi megállapodást érdemes a bevezetőben felsorolt orosz érdekek 
mentén elemezni. A nagyhatalmi státus – külföldi és belföldi! – demonstrálása 

szempontjából kétségtelenül jelentős presztízsgyőzelem, hogy a megjelent hírek szerint 
az Amerikai Egyesült Államok egy orosz javaslatra bólintott végül rá. Azzal együtt is, 
hogy – mint azt Fjodor Lukjanov megjegyezte – a javaslat segített elkerülni egy olyan 

35 Fyodor Lukyanov: „US–Russia Diplomacy Could Be Casualty of Attack on Syria”. www.al-monitor.
com, http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2013/08/us-syria-russia-military-action.html, 2013. 
augusztus 27.
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háborút, amit igazából senki sem akart.36 Emellett Moszkva aktív részt tud vállalni a ve-
gyifegyver-ellenőrzések lebonyolításában is. Ráadásul Oroszország, amely eddig gyakran 
a szíriai rendezés kerékkötőjeként, Aszad feltétlen támogatójaként szerepelt a hírekben, 
most a vegyifegyverek problémájának egyik megoldójaként tűnik fel.

A genfi megállapodás a szövetségesi presztízs szempontjából is jelentős Moszkva szá-
mára. Azzal ugyanis, hogy a fegyveres beavatkozás helyett közös megállapodást tudott 
elérni, Oroszország demonstrálni tudja a katonai és a politikai szövetségesei – Belarusz, 
Örményország, Venezuela stb. – felé, hogy képes őket diplomáciai eszközökkel megvédeni 
a külső támadástól. Emlékezetes, hogy a líbiai konfliktus idején Moszkva végül jóváhagyta 
a fegyveres akciót lehetővé tévő ENSZ BT-határozatot – gyaníthatóan azért, mert belátta, 
a támadásra mindenképpen, tehát orosz jóváhagyás nélkül is sor kerülne, így kisebb vesz-
teség volt hozzájárulni az akció megindításához. Ezúttal viszont Oroszország el tudta érni, 
hogy a katonai megoldás helyett a diplomáciai eszközökre helyeződjön a hangsúly.

Ami a szűken vett katonai és védelmi export szempontjait illeti, a hagyományos fegy-
veres konfliktus folytatódása minden bizonnyal továbbra is jövedelmező üzletet jelent 
az orosz hadiipar számára, és amíg Aszad hatalmon van, addig nem kerül veszélybe a 
tartuszi flottabázis sem.

A genfi megállapodással nyert idő Szíria védelmi képességeinek erősítése szempont-
jából is fontos. A korábban már leszállított modern légvédelmi és hajó elleni fegyverek 
rendszerbe állítása a legjobb esetben is hónapokba telhet a Szíriába való megérkezésüket 
követően, hiszen össze kell őket szerelni, ki kell képezni a kezelőszemélyzetet, illeszteni 
kell őket a meglévő radar- és fegyverrendszerekhez, gyakorlatozni kell velük, 
stb. A genfi megállapodásnak köszönhetően a nyugati fegyveres beavatkozás veszélye 
egyelőre elhárult, s ez biztosíthatja az Aszad-rezsim számára az új fegyverek rendszer-
be állításához szükséges időt. Az új védelmi fegyverrendszerek üzembe helyezése pedig 
tovább csökkenti egy nyugati katonai akció esélyét, hiszen bár egy, az Egyesült Államok 
aktív részvételével indított támadást Szíria biztosan nem tudna elhárítani, de képes lehet 
az elfogadhatónál súlyosabb veszteségeket okozni.

Azt még korai volna megítélni, hogy Moszkva és az oroszországi muszlim közösség 
viszonyában hoznak-e elmozdulást a Genfben elért eredmények. Valószínűbb, hogy nem, 
hiszen egyrészt a polgárháború folytatódik, másrészt az oroszországi muszlimokkal ösz-
szefüggő belpolitikai problémák nyilvánvalóan nem szűnnek meg egy mégoly látványos 
külpolitikai eredménnyel sem. Ha ezen a téren lehet elért eredményről beszélni, az legfel-
jebb ott jelenhet meg, hogy a Szíriában harcoló iszlamisták – akik között szép számmal 
akadnak észak-kaukázusiak is – lekötve maradnak délen, és addig sem veszélyeztetik pl. 
a szocsi téli olimpia biztonságát, illetve az észak-kaukázusi térség stabilitását.

Ami a genfi megállapodás hosszú távú értékelését illeti, nem lehet egyetérteni azokkal 
a kezdeti, erősen russzofil – vagy éppen russzofób – megállapításokkal, hogy íme, vissza-
tértünk a bipoláris korszakba, hiszen Washington és Moszkva újra együtt dönti el a világ 
vitás kérdéseit. Szíria esetében sokkal inkább arról van szó, hogy a multipolárissá vált 
világ többi megkerülhetetlen aktora – Kína, India, Brazília stb. – szándékosan nem kívánt 
komolyabb részt vállalni a konfliktusban. Genf tehát csak azért tűnik a bipolaritás pilla-
natnyi diadalának, mert a multipoláris világ többi szereplője ezt passzívan lehetővé tette.

36 Fyodor Lukyanov: „Uncertain World: Grand Diplomacy is Back”. Russia in Global Affairs, http://eng.
globalaffairs.ru/redcol/Uncertain-World-Grand-Diplomacy-Is-Back-16130, 2013. szeptember 22.
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irán és szíria: mítosz vagy valóság?
N. Rózsa Erzsébet

A szíriai válság jelenlegi szakaszában, amikor Barack Obama légitámadással fe-
nyegette meg az országot, a szíriai–iráni viszony ismét a napirendre került. 
Jóllehet a Nyugat időről időre, elsősorban az iráni nukleáris program kapcsán, 

kisebb vagy nagyobb intenzitással megpróbálta Szíriát Iránról „leválasztani”, a két ál-
lam kapcsolata most a szíriai rezsim utánpótlásának elvágása szempontjából került a 
politikai törekvések előterébe. Ezt a szövetséget számos feltételezés övezi, és mivel 
komoly szakítópróbának eddig nem volt kitéve, a nemzetközi köznyelv tényként kezeli 
azokat. Mégis, jobban megvizsgálva ezt a köteléket, azt látjuk, hogy a valóság a feltéte-
lezett összképtől igen messze áll.

Az Iráni Iszlám Köztársasággal kapcsolatban számtalan feltevés forog közszájon, me-
lyek valós tartalmát azonban felületes vizsgálódással, vagy éppen vizsgálódások nélkül, 
igen nehéz megállapítani. A legáltalánosabb feltételezés tényként fogadja el, hogy az irá-
ni külpolitikát az ideológia határozza meg, mely felülírja a praktikus megfontolásokat. 
Azonban ez így, önmagában, túlságosan is leegyszerűsítés, hiszen az iráni kül- és bel-
politikát valójában egyetlen motívum uralja, s ez: a rezsim túlélése. Igaz ugyan, hogy 
az állami berendezkedés alapja a Khomeini ajatollah által kidolgozott iszlám kormány-
zás elmélete, mely viszont arra a síita meggyőződésre épül, hogy a hívőknek szükségük 
van egy, a vallásban jártas, csalhatatlan személyre, aki az isteni törvényeket számukra a 
kor körülményeinek megfelelően interpretálja. Azaz a síita iszlám ideológiája az Iszlám 
Köztársaság meghatározó eleme ugyan, mely az állam felépítésében is állandóan, több 
intézmény formájában (a Legfőbb Vezető, az Őrök Tanácsa, a Szakértők Gyűlése) is jelen 
van, magának a rendszernek a politikai és fizikai túlélése határozza meg egy-egy konk-
rét esetben a követendő politikát. Így a gyakori hangzatos, ideológiai alapú kijelentések 
általában retorikai elemek maradnak, miközben az iráni vezetés pragmatikusan, a rezsim 
túlélése szempontjából legkedvezőbb megoldást választja.

Hasonlóképpen, az iráni–szíriai viszonyt övező számos, tényként elfogadott feltétele-
zés a közelebbi vizsgálatkor más megvilágításba kerül. Irán és Szíria kapcsolatát általában 
stratégiai partnerségnek tételezik. A stratégiai szövetség, melynek gyökerei évtizedek-
re nyúlnak vissza, formális elemekben is megjelenik (pl. a két ország közötti védelmi 
megállapodásban, melyet 2006 júniusában írtak alá37). Mégis, sok szempontból inkább 
„érdekházasságnak” tekinthető, amely olyan, mindkettőjükre jellemző körülmények mi-
att jött létre, mint az Irak-ellenesség (a Szaddám Huszein vezette rezsimmel való súlyos 
ellentétek),38 az elmúlt években kialakult „elszigetelődésük” vagy a pária státusz. Iránnak 
szüksége volt Szíriára Szaddám Huszein rendszerével szemben, míg Szíria az Irakkal 
folytatott vetélkedése során talált Iránban szövetségesre. Bár a 2003-as iraki háborút 

37 „Iran and Syria Sign Defense Agreement”. Space War, http://www.spacewar.com/reports/Iran_And_
Syria_Sign_Defense_Agreement.html, 2006. június 16.

38 „Syria–Iran Foreign Relations”. Iran Tracker, http://www.irantracker.org/foreign-relations/syria-iran-
foreign-relations, 2011. augusztus 15.
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követően az iraki ellenség eltűnt, a két ország közötti együttműködés elmélyült. Azonban 
ez a szövetség ideológiai szempontból Irán számára egyáltalán nem volt egyértelmű, hi-
szen bár a nemzetközi közösségben igen elterjedt fogalom a „síita félhold”, melyhez Irán 
és a Hezbolláh mellett az alavita kisebbséghez tartozó Aszad klán vezette Szíriát is so-
rolják, az Aszad-rendszer (az apa és a fia alatt is) szekuláris rendszer volt és maradt, s az 
alavita kisebbség muszlimsága, majd síitasága körül is évtizedeken át folyt a vita.39 Az 
1970-es években Músza Szadr ajatollah kiadott ugyan egy fatvát, melyben az alavitákat 
síitának ismerte el,40 az iráni és a szíriai retorika mégis inkább „az ellenállás frontjá-
nak” nevezte ezt a politikai formációt, amelynek összetartó ereje az Izrael-ellenesség, 
azaz nincs vallási színezete. Habár az Aszad-rezsim hosszabb-rövidebb ideig folytatott 
tárgyalásokat Izraellel, nem jutottak el a békekötésig, viszont stabil status quót sikerült 
kialakítaniuk. Az Iszlám Köztársaság Izrael-ellenessége pedig nemcsak hogy máig meg-
maradt a retorikánál, de 2013 szeptemberében Haszan Rouháni köztársasági elnök és 
Dzsavád Zaríf külügyminiszter is újévi üdvözletet küldött a zsidó népnek.41

Ha azonban a stratégiai szövetségre vonatkozó feltételezés tartalma megkérdőjelez-
hető, kérdésessé válik az a vélemény is, hogy Irán szívesen viselne háborút Szíriáért és/
vagy az Aszad-rezsim megmentéséért. Egyrészt Irán évszázadok óta nem indított hadjá-
ratot, csak akkor hirdetett hadiállapotot más államokkal szemben, ha azok megtámadták 
(1980–1988: az iraki–iráni háború). Távolmaradt a Hezbollah 2006-os libanoni háború-
jától, és nem vett részt a 2009-es gázai háborúban sem, annak ellenére, hogy Khamenei 
beszédét követően („mindenki a paradicsomba jut, aki ma meghal Gázáért”) sok iráni 
fiatal jelentkezett a harcra. Másrészt az Iszlám Köztársaság vezetői a békés szándékukat 
hangoztatják, Haszan Rouháni pedig kifejezetten gyengeségnek nevezte, ha egy állam 
háborút indít. Azaz Irán nem kíván nyíltan háborúzni, mindez azonban nem akadályozza 
abban, hogy a szíriai kormányzatot más módon támogassa. A nemzetközi sajtóban több 
hír is megjelent arról, hogy iráni fegyveresek harcolnak Szíriában,42 és bizonyos, hogy 
a libanoni Hezbollah katonái is megjelentek a szíriai kormányzat oldalán. (A november 
8–9-i genfi nukleáris tárgyalások előtt Dzsavád Zarif bejelentette: Irán támogatja, hogy 
az idegen fegyveresek hagyják el Szíriát.)43

Arról is jelennek meg feltételezések, hogy Irán kitart-e Aszad mellett, vagy hajlandó 
lenne egy Aszad nélküli Szíriával folytatni a kapcsolatait. A 2013. augusztus 21-i vegyi-
fegyver-támadás híre – a korábbi, kevesebb áldozattal járó ilyen akciói után – nagyon 
nehéz helyzetbe hozta Iránt. Bár a hivatalos iráni álláspont szerint a vegyifegyvereket 
az ellenzék bizonyos csoportjai használták, nagy sajtóvisszhangot váltott ki Ali Akbar 
Hásemi Rafszandzsáni nyilatkozata, melyben egy olyan kormányról beszélt, 

39 Martin Kramer: „Syria’s Alawis and Shi‘ism”. Sandbox, http://www.martinkramer.org/sandbox/reader/
archives/syria-alawis-and-shiism/. Letöltés ideje: 2013. november 12.

40 Uo.
41 Meir Javdeanfar: „Rouhani’s Rosh Hashana Greeting and Its Potential Impact”. The 

Iran–Israel Observer, http://iran-israel-observer.com/2013/09/05/rouhanis-rosh-hashana-greeting-
and-its-potential-impact/, 2013. szeptember 5.

42 „Footage Emerges of »Iranians Fighting in Syria«”. BBC, http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-
east-24062629, 2013. szeptember 12.

43 „Iran Ready to Call for Withdrawal of Foreign Fighters in Syria – FM”. Reuters, http://www.reuters.
com/article/2013/11/05/syria-iran-fm-idUSL5N0IQ41P20131105, 2013. november 5.
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amely a népét vegyifegyverekkel támadja.44 Jóllehet a nyilatkozatot visszavonták, és 
Rafszandzsáni a támogatásáról biztosította az Aszad-vezetést, az Iránban is kibontako-
zó vita egyértelműen tükrözi az iráni–szíriai esetleges nézeteltérések mértékét. Iránban 
ugyanis a mai napig elevenen él az iraki vegyifegyver-támadások és azok áldozatainak 
emléke. Ezért az iráni vezetés semmiképp sem engedheti meg, hogy elnézőnek mutat-
kozzon a vegyifegyverek kérdésében. Ezért az orosz javaslatot, hogy Szíria csatlakozzon 
a vegyifegyver-tilalmi egyezményhez és szerelje le a vegyifegyvereit, Irán is támogatja.

Irán tehát – a legrosszabb esetben – készen áll egy esetleges poszt-Aszad helyzetre is, 
ami egy másik feltételezés cáfolatához is elvezet: a nyugati nemzetközi közösségben évek 
óta rendszeresen felmerülő politikai cél Szíria „leválasztása” Iránról. Bár önmagában ez 
a cél szintén az iráni–szíriai „stratégiai szövetség” mibenlétének elemzését támasztja alá, 
mégis erőteljesen kétségbe vonható, hogy egy szíriai rendszerváltás és/vagy kormány-
váltás véget vetne a szíriai–iráni kapcsolatoknak. A 2003-as iraki háborút követő évek 
során az is kiderült, hogy még az idegen katonai jelenlét sem tudta megakadályozni, hogy 
Irak és Irán kapcsolatai a több évtizedes rossz viszony és a hosszú háború ellenére is ro-
hamosan javuljanak és erősödjenek. Irán minden bizonnyal ragaszkodni fog a Szíriában 
megszerzett pozícióihoz (kijárat és jelenlét a Földközi-tengeren, Izrael szomszédságá-
ban: akár regionális hatalmi státuszának szimbólumaként, akár utánpótlási vonalként a 
Hezbollah felé), és mindent megtesz majd annak elkerülésére is, hogy radikális szunnita 
muszlim csoportok vegyék át a hatalmat. A szíriai oldalról a jelenlegi kormány a jövő-
ben is számít Iránra, ugyanakkor az ellenzék (legalábbis egy része) Aszad bukása esetén 
szintén kész lenne továbbra is együttműködni az országgal, és elfelejteni az Aszadnak 
nyújtott támogatását.45

A szíriai kapcsolat azonban még egy Iránnal összefüggő feltételezést megcáfol. Az 
Iráni Iszlám Köztársaságot ugyanis gyakran olyan országnak tartják, amelyben politikai 
vitának, ellenvéleménynek helye nincs. Ezzel szemben az iszlám köztársaság nyújtot-
ta kereteken belül komoly viták folynak. Szíria kérdésében is két különböző vélemény 
csapott össze. Haszan Rouháni és Dzsavád Zarif elítélte a vegyifegyver-támadást, huma-
nitárius segítségnyújtást helyezett kilátásba, és ellenezte a Szíria elleni háborút. Az iráni 
héják, a parlament és az Iszlám Gárda vezetőinek egy része ezzel szemben a „végsőkig” 
támogatná Szíriát, sőt delegációt is küldtek Damaszkuszba, hogy helyrehozzák kormá-
nyuk „hibáját”, hogy az nem támogatja kellően a szíriai vezetést. Az iráni fenyegetések 
azonban többnyire az általánosság szintjén maradtak: „ha az USA megtámadja Szíriát, 
számíthat válaszra Szíria határain túlról is”, „ha Szíriát megtámadják, lángba borul az 
egész térség”, stb. Ez egyébként megfelel az iráni külpolitika stílusának, mely a konk-
rét fenyegetéseket általában kerüli – még akkor is, ha a világsajtó ezt gyakran másként 
értelmezi.

Rouháni és Zarif álláspontja egyben az iráni kormányzat véleményét és az ország 
megváltozott hozzáállását is tükrözi. A szíriai válság az iráni diplomácia számára több 
lehetőséget is jelent. Egyrészt rámutat arra, hogy Irán regionális hatalom, amely nélkül 

44 „Iran Ex-President Says Syria Government Launched Gas Attacks: News Agency”. Reuters, http://
www.reuters.com/article/2013/09/01/us-syria-crisis-iran-rafsanjani-idUSBRE98007R20130901, 
2013. szeptember 1.

45 Előadás a Pugwash 60. éves konferenciáján, 2013. november 1–5. között, Isztambulban.
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a szíriai kérdést nem lehet megoldani. Ezt támasztja alá az a vita is, hogy a terve-
zett Genf-2 tárgyalásokon Irán részt vegyen-e. Másrészt tükrözi azt a megváltozott 
belpolitikai környezetet, melyben az új iráni kormány – Khamenei ajatollah felhatal-
mazásával – tárgyalásokat folytat(hat) a világ vezető hatalmaival. Bár nagy vita zajlik 
arról, hogy a a tárgyalásokra vonatkozó felhatalmazás pontosan meddig is terjed, és 
általában az az álláspont, hogy az mindössze a nukleáris kérdésre szól, a Szíriáról folyó 
tárgyalások Irán pozícióját erősítik – közvetve vagy közvetlenül – a nukleáris tárgya-
lásokon is. Annál is inkább, mert Szíriában az iráni és a nyugati/nagyhatalmi érdekek 
számos ponton egybeesnek: egyik félnek sem érdeke, hogy az országban egy radikális 
iszlamista rezsim kerüljön hatalomra, közös érdek a vegyifegyverek leszerelése, és mind 
Rouháninak, mind Obamának szüksége van arra, hogy a tárgyalásokon sikert tudjon 
felmutatni, s így otthon a héjákat háttérbe tudja szorítani.
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