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 Bahrein, az Öböl leggyengébb láncszeme? 

Összefoglalás: A 2017 őszén történt merényletek ráirányították a figyelmet a Per-
zsa-öböl (és a Közel-Kelet) legkisebb államára, Bahreinre. A szigetországban a 
meglévő társadalmi törésvonalak folyamatos instabilitást okoznak a rezsim szá-
mára, különösen 2011 óta: akkor állandósultak a kisebb-nagyobb megmozdulások, 
különösen a síita külvárosokban. A belső problémák nyitottá tették a kisállamot a 
külső befolyásra is: Irán a rendszerellenes mozgalmak, míg az Öböl Menti Együtt-
működési Tanács országai és a Nyugat a kormány támogatásával igyekszik hatást 
gyakorolni az ottani eseményekre. Oroszország pedig az elmúlt években fokoza-
tosan építette ki a kapcsolatait Bahreinnel, amely így a térségben Moszkva egyik 
legfontosabb partnerévé vált. A tanulmány célja a terrormerényletek kapcsán a 
bahreini belbiztonsági helyzet elemzése, annak belső és külső összefüggéseinek 
megvilágításával.

Abstract: The terrorist incidents occurring in the fall of 2017 raised awareness about 
the situation of Bahrain, the smallest country of the Persian Gulf and the Middle 
East. The social cleavages of the island state caused instability for the regime, 
especially since the events of 2011, after which demonstrations of different scale 
have taken place regularly, especially in the Shia suburbs. The internal problems 
exposed Bahrain to external interference – Iran tries to influence the events with 
the support of anti-establishment movements, while the members of the Gulf 
Cooperation Council and the West do the same with the support of the government. 
Meanwhile, Russia has built up its relations with Bahrain gradually in the last couple 
of years, which made the island state one of the primary partners of the Kremlin 
in the region. The aim of the study is to analyze the internal security situation of 
Bahrain and its domestic and international implications from the point of view of the 
latest terrorist attacks.

BEVEZETÉS

Tavaly ősszel két merényletet is elkövettek Bahreinben. 2017. október 27-én a 
fővárosban, Manámában, egy házi készítésű bombát robbantottak a Khalifa 
bin Szalmán autópályán. Az akció egy rendőröket szállító busz ellen irányult, s 

egy halálos áldozatot követelt. November 10-én pedig Búri faluban robbanás rázott 
meg egy, a bahreini és a szaúdi energetikai infrastruktúrát összekötő kőolajvezetéket.

A két terrorista akció felhívta a figyelmet a szigetország különleges belbizton-
sági helyzetére, valamint azokra a belső és külső feszültségekre, amelyek komoly 
kihívásokat okozhatnak a bahreini rezsim számára. Az eseményeket nem csak 
a kormány és a különböző ellenzéki csoportok párharca mozgatja: a feszültsé-
gek egy másik forrását a szaúdi–iráni ellentétek jelentik, amelyek egyre inkább 
kiéleződni látszanak a Közel-Keleten. A Bahreinben történtek azt jelzik, hogy a 
szigetország – sajátos társadalmi jellegzetességeiből adódóan – nagymértékben 
ki van téve a két regionális nagyhatalom versengésének.
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A tanulmány1 célja, hogy értelmezze az alig egy hónap leforgása alatt történt 
két merényletet, és bemutassa azok jelentőségét a bahreini belpolitika és a tágabb 
regionális összefüggések kontextusában. Az írás első részében ezért bemutatom 
a 2011-es „bahreini tavaszhoz” vezető utat, majd – az ellenzék főbb csoportjai-
nak az azonosítását követően – az azóta eltelt időszak legfontosabb eseményeit. 
Ahogy látni fogjuk, Bahrein 2011 előtt és után is a permanens és krónikus válság 
állapotában volt, és abban van a mai napig, s valószínűleg annak egy újabb intenzí-
vebb időszakát jelzik a merényleteket. A tanulmány második felében Bahreinnek a 
regionális folyamatokban betöltött szerepét mutatom be, különös tekintettel a sza-
údi–iráni vetélkedésre és az orosz befolyás erősödésére.

A tanulmánynak nem célja a bahreini politikai rendszer általános bemutatása, 
így számos, ahhoz fontos témát – így a migráns munkavállalók helyzetét vagy a 
gazdasági reformokat – nem, vagy csak korlátozottan érintem.

BAHREIN PERMANENS BELPOLITIKAI VÁLSÁGA
ÉS A „BAHREINI TAVASZ”

Körülbelül 760 négyzetkilométeres szárazföldi területével és nem egész másfél 
milliós lakosságával Bahrein2 a Közel-Kelet legkisebb állama, ám elhelyezkedé-
séből adódóan igen heterogén társadalommal rendelkezik. A szigetországban 

szunnita és síita, illetve arab és perzsa származású törzsek egyaránt megtalálható-
ak.3 A szektariánus és az etnikai törésvonal azonban nem fedi le teljesen egymást: 
Bahreinben számtalan iráni szunnita és arab síita család is él. Általánosságban 
elmondható, hogy az „őshonosnak” tekintett bahreini családok magasabb presz-
tízzsel rendelkeznek, mint a „bevándorló” famíliák.4

A bahreini politikai rendszer legfontosabb jellemzői megegyeznek a Perzsa-öböl 
(a továbbiakban: Öböl) menti monarchiák fő tulajdonságaival.5 A 18. század végén, a 
brit fennhatóság alatt kezdődött államépítési folyamatot6 1783-tól egyetlen család, 
a szunnita Al Khalifák sajátították ki (Londonnal együttműködésben), így az ország 
1970-es függetlenné válását követően ők dominálták a belpolitikai rendszert. Az 

1 A tanulmány készítése során a szerző felhasználta a 2017. október 30. és november 4. között 
Bahreinben és az Egyesült Arab Emírségekben tett kutatóútja eredményeit is. A nem lehivatko-
zott állítások az e kutatóút során folytatott bizalmas interjúkból származnak.

2 Diwan, 2014, 144. o.

3 Crystal, 2014, 169–171. o.

4 Uo.

5 Lásd Brichs és Lampidri-Kemou, 2013; Crystal, 2014; Szalai, 2013.

6 A modern állami intézmények csak a 20. században épültek ki ugyan, de az államépítés folya-
matát a britek megjelenéséhez, valamint a hozzájuk kötődő ún. szerződések rendszerének a 
bevezetéséhez kötöm. Ez utóbbiak azok a London és a helyi vezetők közötti megállapodások, 
amelyek a későbbi Perzsa-öböl menti államok alapjait jelentették.
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állami intézmények és az uralkodócsaládhoz kötődő elit összeolvadásával létrejött 
ún. rezsim különböző eszközökkel – a rivális társadalmi csoportok kooptálásától a 
korlátozott liberalizációs lépéseken és gazdasági engedményeken át az erőszakos 
karhatalmi fellépésig, nagyon sokféle technikával – tartja fenn az egyeduralmát.

A társadalom heterogén szerkezetéből adódóan a 20. században nagy nyomás 
alá került az uralkodócsalád, hogy a különböző társadalmi csoportokat is bevonja 
a politikai folyamatokba: az 1920-as és az 1970-es évek között összesen hét (!) 
nagyobb (szervezett és több hónapig/évig tartó) tüntetéshullám söpört végig az 
országon.7 A szektariánus feszültségek mellett a Khalifa-család legitimitását az is 
csökkentette, hogy a lakosság egy része külföldi hódítóként tekintett rájuk, hiszen 
törzsük – a Bani Utub – csak viszonylag későn jelent meg a szigeten.8

Mindezek következtében az uralkodócsalád 1973-ban felállította az egykama-
rás, választott nemzetgyűlést, hogy kielégítse a társadalmi igényeket. A politikai élet 
„liberalizálása” azonban ismét folyamatos tüntetésekhez és rezsimellenes mozgal-
makhoz vezetett. Az alig két évig tartó kísérlet az uralkodói jogkörök megerősítésével 
és a nemzetgyűlés feloszlatásával ért véget.

A szakirodalomból kiderül, hogy szunniták és síiták egyaránt részt vettek a 
Khalifa-család elleni tüntetéseken, és ez adta az igazi erejüket. Az 1979-es iráni isz-
lám forradalom következtében azonban regionális szinten is felerősödtek a szunnita 
és síita csoportok közötti feszültségek, így a szektariánus táborokon átívelő mobi-
lizáció egyre nehezebbé vált, ezért nagyobb tüntetéshullám nem vette kezdetét két 
évtizeden keresztül, egészen 1994-ig.9

A 21. század első éveiben komoly politikai reformfolyamat zajlott le Bahreinben, 
amelynek elsődleges oka az 1999-ben történt uralkodóváltás volt.10 Az országot 
már 1961 óta – azaz a függetlenné válás előtt is – Ísza bin Szalmán Al Khalifa 
emír irányította, egészen az 1999-ben bekövetkezett haláláig. Akkor fia, Hamad bin 
Ísza Al Khalifa került a trónra. Hatalomra jutását követően Hamad alkotmánymódo-
sítások sorát kezdeményezte, s azokat 2001-ben népszavazáson erősíttette meg. 
Az akkori változtatások következtében vált Bahrein abszolút monarchiából alkot-
mányos monarchiává, amit szimbolikusan az emíri cím királlyá történt átnevezése 
jelzett. A reformok eredményeként 2002-ben ismét felállt a négyévenként újravá-
lasztott nemzetgyűlés, amely a mai napig működik.

Az új vezetés számos gazdasági és munkaerőpiaci reformot is végrehajtott, 
amelyek hatással voltak a szunnita–síita együttélésre is. 2002-ben például, az Öböl 
menti monarchiák közül elsőként, a bahreini kormány engedélyezte a független 
szakszervezetek megalapítását, amelyek az általában rosszabb körülmények között 

  7 Ulrichsen, 2014, 334. o. A szerző 1921–1923-ra, 1934–1935-re, 1938-ra, 1947–1948-ra, 1953–
1956-ra, 1965-re és 1975-re vonatkozóan azonosított ilyen tüntetéssorozatot.

  8 Diwan, 2014, 144. o.

  9 Ulrichsen, 2014, 334–335. o.

10 Emellett fontos megemlíteni az Öböl menti monarchiákban az 1990-es években tapasztalt re-
formkedvet, amely elsősorban az iraki–kuvaiti háború, valamint az amerikai katonai jelenlétből 
fakadt biztonság következménye. Diwan, 2014, 155. o.
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élő síitáknak jelentették a legnagyobb lehetőséget az érdekeik artikulálására. Az 
ellenzéki szervezetek ki is használták a lehetőséget, s vezetőik számos szakszerve-
zetei pozíciót megszereztek.11

A bahreini rövid „reformkor” idején a király kifejezett hangsúlyt igyekezett fek-
tetni a nemzetépítésnek a felekezetek feletti jellegére, ugyanakkor a retorikán és a 
gazdasági reformokon túl kevés konkrét lépés történt az inkluzívabb politikai rend-
szer megteremtése irányába, így a szunnita és a síita társadalmi csoportok közötti 
megbékélés megteremtésének terén érdemi előrelépésről nem beszélhetünk.

A 2000-es évek második felében ráadásul éppen a szektariánus ellentétek nö-
vekedéséhez vezetett az uralkodócsaládon belüli rivalizálás. Addigra ugyanis egyre 
jobban megerősödött a Khalifa família ún. Khaválid ága, amelynek élén az 1920-as 
években Khalíd bin Ali Al Khalifa állt. Ők bírálták a britek által irányított államépí-
tési folyamatot, amelyben a síiták megerősödésének a lehetőségét látták. Ezzel 
ellentétbe kerültek az akkori uralkodóval, aki különböző országokba (pl. Katarba) 
száműzte őket. A család tagjai az 1960-as években kezdtek visszatérni, de az igazi 
lehetőséget az 1999-es uralkodóváltás és Hamad bin Ísza hatalomra jutása jelen-
tette számukra, hiszen az ő anyja is ehhez a vérvonalhoz tartozott. A legfontosabb 
politikusuk jelenleg Khalifa bin Ahmed, a hadsereg főparancsnoka, illetve Khálid bin 
Ahmed, a királyi udvarért felelős miniszter.12

Az uralkodócsalád Khaválid tagjai is kifejezetten síita-ellenesek. A szektariánus 
ellentétekre nem politikai kérdésként, hanem biztonsági fenyegetésként tekintenek,13 
különösen a 2003-as iraki háború óta, amelynek következtében ott egyre jelentő-
sebb lett a síita előretörés. Mivel az iraki síita hálózatok jelen vannak Bahreinben is, 
a Khaválidok kifejezett fenyegetésnek érzékelték az iraki demokratikus átmenetet és 
a síita erőcsoportok hatalomra kerülését.14 A 2000-es évek reformfolyamatát nem 
támogatták, hiszen abban a bahreini síiták megerősödésének a veszélyét látták.

A Közel-Keleten 2011-ben végigsöpört „arab tavasz” tehát nem volt előzmény 
nélküli Bahreinben. A február 14-én kirobbant tüntetések apropóját – amelyek 
beleillettek az évtizedek óta tartó dinamikába – az említett 2001-es alkotmá-
nyos népszavazás tizedik évfordulója adta, amelyre a tüntetők egy befejezetlen 
alkotmányozási folyamat első lépéseként tekintettek.15 A fővárosban zajlott, Pearl 
Roundabout [Gyöngy körönd] központú tüntetések az elején békések voltak ugyan, 
de egyre szélsőségesebbé váltak a regionális események és az ellenzék összetételé-
nek változása miatt (lásd később): március 7-én például már megalakult a „Koalíció 
a Köztársaságért” nevű csoport, amely a monarchia eltörlését tűzte ki célul.16

11 Uo. 159. o.

12 Uo. 162. o.

13 Gengler, 2013.

14 Diwan, 2014, 164. o.

15 Kinninmont, 2012, 1. o.

16 Matthiesen, 2013, 48. o.
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A Khalifa-rezsim eleinte nyitottnak mutatkozott a reformokra, ám március kö-
zepétől az erőszakos fellépést választotta.17 A tüntetők ellen – különösen miután 
azok Manáma szunnita negyedét is elérték – fegyveresen léptek fel, március 14-én 
pedig a kormány hívására Szaúd-Arábia felől egy külföldi fegyveres alakulat érke-
zett, hogy segítse stabilizálni a belbiztonsági helyzetet. A tüntetők emiatt kiszorultak 
Manámából, és a főváros környéki síita településekbe vonultak.18 Az ottani rendőr-
ség (a lakosság többségéhez hasonlóan) szintén síita összetételű volt, így a rezsim 
nem bízott bennük, ezért a hadsereget, illetve az emírségi rendőröket is bevetették 
ellenük. A társadalmi feszültségek azonban nem csitultak: a biztonsági erőknek az 
egyes síita negyedekből történt kivonulása után rendszerint újrakezdődtek a zavar-
gások, s azok újabb beavatkozásokat vontak maguk után.

A kormány a társadalmi feszültségek oldása végett több kísérletet tett a nemzeti 
megbékélés szándékának demonstrálására.19 Még 2011-ben felállították a Bahreini 
Független Vizsgálóbizottságot (BFVB), amelynek célja a visszaélések és a külföl-
di szereplők befolyásának a feltárása volt. Emellett az ellenzéki pártok egy részét 
meghívták az ún. Nemzeti Párbeszéd nevű fórumra, a nemzetgyűlési választáso-
kat pedig rendszerint megrendezték. E lépések azonban nem nyerték el a lakosság 
szimpátiáját, és a legtöbb intézkedést az ellenzék csak látszatmegoldásnak te-
kintette, nem a tényleges politikai akarat megnyilvánulásának. A BFVB jelentése 
például nem állapított meg politikai felelősséget egyetlen vezető részéről sem, és 
minden jogsértésért gyakorlatilag az eljáró rendőröket hibáztatta.20 Ráadásul civil 
szervezetek 2011 óta többször is megvádolták a bahreini kormányt a fogva tartott 
bűnözők kínzásával, ám azt a hatóságok konzekvensen tagadják.21

Mindezek következtében drasztikus különbségek alakultak ki a manámai belvá-
ros és a síita külvárosok és települések között. Az Öböl menti országok urbanizációs 
folyamataival foglalkozó Al Manakalh kezdeményezés keretében Digby Lindstone 
az alábbiakban foglalta össze ezeket:

Nagyon erős a kontraszt [Manáma belső része, valamint] a Sífen túli északi 
parti síita falvak [között]. A kátyús utak mentén kormányellenes graffitikkel tar-
kított, kopottas blokkházak találhatóak. A Dirázhoz és Karbabadhoz hasonló 
települések útjain fekete, perzselt csíkok mutatják az égő autógumikból épített 
barikádokat. A legtöbb hétvégén a belügyminisztérium rendőrei vigyázzban 
figyelnek a falvak határainál, éjszaka pajzsokkal, gumibotokkal és könnygázzal 
felfegyverkezve. A fiatalok szemeteskukák felgyújtásával provokálják őket.22

17 Uo. 50–71. o.

18 Bahrein a főváros, Manáma mellett több, kisebb-nagyobb közösségből áll, melyeket a helyi-
ek „településnek” neveznek, ám azok a városfejlődés során nagyrészt egybe- és összenőttek 
egymással és Manámával. Diráz a szigetország északnyugati részén található, európai mércé-
vel inkább negyednek, városrésznek nevezhető.

19 Matthiesen, 2013, 68–69. o.

20 A jelentés elérhető: BICI, 2011.

21 In Homeland Security, 2015.

22 Digby Lidstone szavait idézi Beekmans, 2011.
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Összességében tehát kijelenthető, hogy 2011 után a kormány nem volt képes a 
tüntetések megszüntetésére, csak korlátozni tudta azokat. Ennek – a karhatalmi fel-
lépésen túl – a legsikeresebb módja a szektariánus feszültségek tudatos gerjesztése 
volt: a szaúdi és néhány más Öböl menti kormány által használt módszer alapján a 
demonstrációkat tudatosan síita kezdeményezésekként írják le, és így tántorítják el 
a szunnitákat a csatlakozástól.23 Az „arab tavasz” többi tüntetéséhez hasonlóan, a 
bahreini esetében is lehetetlen különválasztani a szektariánus okokból tüntetőket a 
liberálisabb szervezetektől és a gazdasági reformokat követelőktől, hiszen a három 
cél jelentősen fedi egymást. A bahreini és a térségbeli többi kormány ugyanakkor 
kizárólag az első, a síita–szunnita ellentétekre épülő narratívára egyszerűsíti le a 
folyamatot, és ez az elmúlt években sikeres stratégiának bizonyult.

A BAHREINI ELLENZÉK ÖSSZETÉTELE ÉS ÁTALAKULÁSA

A bahreini belpolitikai folyamatok és azok nemzetközi jelentőségének megér-
téséhez elengedhetetlen a helyi ellenzék megosztottságának a bemutatása. 
Ahogy azt látni fogjuk, nem beszélhetünk egységes bahreini ellenzékről, így 

általános kijelentések (például az iráni kapcsolataikról vagy a rendszerellenességük 
mértékéről) csupán korlátozottan tehetők.

A szakirodalom a bahreini síita közösségen belüli folyamatokat történelmileg 
két nagyobb hálózathoz vagy „hullámhoz” kötődő személyek és csoportok kö-
zötti vetélkedésként értelmezi:24 az egyik a Vifák Nemzeti Iszlám Közösség nevű 
párthoz kötődő ún. Dava-hálózat, a másik pedig a Hádi al-Mudarriszíhez tartozó 
Mudarriszí-(vagy sirázi) hálózat. Mindkét csoportosulás iraki és iráni kapcsolatokkal 
és ideológiai gyökerekkel rendelkezik (az előbbi a nedzsefi, az utóbbi a kerbalai síita 
iszlamista elitekkel tart kapcsolatot),25 ideológiai karakterük azonban eltérő. Míg a 
Vifák párt elsősorban a kormányzattal való párbeszédet fontosnak tartó, mérsékel-
tebb irányvonalat képviseli, addig a sirázi hálózat a radikálisabb, a kormányzattal 
szemben tettlegesen is fellépő csoportokat foglalja magában (például az Iszlám 
Akció Társaságát vagy a már megszűnt Bahrein Felszabadításának Iszlám Front-
ját).26 Ráadásul a kettő között megjelenik a síita közösségen belüli etnikai törésvonal 
is: a Dava az arab származású, „őslakos” eliteket, a Mudarriszí a perzsa származá-
súakat tömöríti inkább.

Az 1980-as években egy harmadik szereplő is megjelent a szigetországban, 
mégpedig a libanoni Hezbollahhoz köthető hálózat.27 Neve ellenére a csoport lét-
rejötte elsősorban nem a libanoni párt tevékenységének az eredménye, hanem a 

23 Matthiesen, 2013.

24 Wehrey, 2014, 127. o.

25 Alfoneh, 2012.

26 Kinninmont, 2011, 43–45. o.

27 Matthiesen, 2013, 44–45. o.
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Dava azon kuvaiti csoportjaié, amelyek az iráni iszlám forradalmat követően köze-
lebb kerültek a teheráni vezetéshez.28 E csoportok 1983-ban több merényletet is 
végrehajtottak Kuvaitban, majd az évtized végén Szaúd-Arábiában.29

A Hezbollah-hálózat jelenti a legnagyobb biztonsági fenyegetést, mind radika-
lizmusa, mind az Iránhoz való közelsége miatt. A 2011 utáni instabilitást könnyen 
ki tudta használni, és így megerősítette a jelenlétét a Perzsa-öböl országaiban is: a 
sajtóhírekből, valamint különböző bírósági ügyekből és kormányzati fellépésekből 
arra következtethetünk, hogy Jemen mellett az Egyesült Arab Emírségekben, Kuva-
itban és Bahreinben egyre nagyobb erőt képviselnek.30 

Az, hogy e hálózatok tagjai milyen kapcsolatban állnak egymással vagy az elne-
vezésüket adó politikai erőkkel, vitatott kérdés a szakirodalomban. Az például, hogy 
az egyes csoportok bármilyen konkrét összeköttetésben lennének az iráni vezetés-
sel, illetve a Hezbollahról elnevezett csoportok a libanoni szervezettel, legalábbis 
kétségesnek nevezhető. Ennek ellenére az egyszerűség kedvéért a továbbiakban is 
megtartjuk a három kifejezés használatát.

Ebből kifolyólag, bár nem tudjuk egyértelműen „mérni” az e hálózatok közötti 
erőviszonyt, több tényező is arra enged következtetni, hogy 2011 után a hagyo-
mányos síita csoportok visszaszorultak. Az „arab tavasz” előestéjén a legnagyobb 
síita ellenzéki párt a Vifák volt,31 amely a 2010-es választásokon a negyventagú 
nemzetgyűlésbe tizennyolc főt delegálhatott.32 Ezt követően azonban, mivel tagjai 
részt vettek a 2011-es tüntetésekben, a kormányzat célkeresztjébe került: májusban 
felfüggesztették a tevékenységét, és a vezetőit börtönbe csukták.33 2016-ban egy 
bírósági ítélet véglegesen feloszlatta a pártot.34

Különleges figyelem övezte Iszá Kászim ajatollah esetét. Az arab síita vallási 
vezető és politikus a közössége egyik legfontosabb tagja, az ellenzéki Vifák párt 
egyik szellemi vezetője, akit a közéleti tevékenysége miatt 2016-ban megfosztottak 
a bahreini állampolgárságától.35 A döntés ellen a jogvédő szervezetek mellett még 
az Amerikai Egyesült Államok is tiltakozott.36 A bahreini kormány nem hallgatott a 

28 Valamint a libanoni Hezbollahhoz is.

29 Levitt, 2016.

30 Uo.

31 Továbbá érdemes megemlíteni a Muszlim Testvériség helyi politikai szervezetét, az al-
Minbárt, amely – az Egyesült Arab Emírségektől és Szaúd-Arábiától eltérően – Bahreinben 
nem tekinthető rendszerellenes politikai mozgalomnak, hiszen a síitákkal szemben gyakran 
együttműködtek a kormányzattal. Mindenesetre a szavazati arányuk és a befolyásuk 2002 óta 
folyamatosan csökken: az első választásokon még nyolc mandátumot szerezték meg (ami a 
nemzetgyűlés egyötödét jelentette), azóta viszont négyévente feleződik a képviselőik száma: 
2014-ben már csupán egyetlen politikusuk jutott be a parlamentbe. Freer, 2016, 7. o.

32 Gulf News, 2010.

33 Freer, 2016, 9. o.

34 Al Jazeera, 2016 b.

35 Al Jazeera, 2016 a.

36 Al Hurra, 2016.
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kritikákra, sőt 2017 májusában egy nagyszabású és látványos rendőri fellépés so-
rán le is tartóztatták Kászimot. Az akció során a rendőrség megostromolta37 Diráz 
települést, hogy elfogja a politikai vezetőt, akit a helyi síita lakosság igyekezett meg-
védeni velük szemben. Ennek következtében a hatóságok Kászim mellett összesen 
286 (!) főt vettek őrizetbe.

Kászim személye és megítélése jól mutatja az egymás mellett élő és megfigyel-
hető, párhuzamos „valóságok” létét. Vele kapcsolatban két eltérő narratíva létezik:38 
sokan az „elnyomott” közösségek védelmezőjeként és reformerként tekintenek rá, 
mások azonban az Iránnal együttműködő síita forradalmárt látják benne. Kászim 
valóban kapcsolatba került és ma is kapcsolatban áll nemzetközi síita hálózatokkal, 
ám elsősorban nem az Irán-pártiakhoz, hanem a Dava-körökhöz áll közel.

A Vifák és vezetői kriminalizálása azért különösen fontos, mert más – például 
az egyiptomi – példákból kiindulva szoros fordított összefüggést feltételezhetünk a 
mérsékeltebb iszlamista csoportok mozgástere, valamint a radikálisak társadalmi 
támogatottsága között. Míg az előbbiek legálisan tudnak működni és a politiká-
ra hatni – akár csak szociális feszültségek artikulálásával, azaz nem feltétlenül a 
törvényhozásban vagy a kormányban való részvétellel –, addig a szélsőségesebb 
mozgalmaknak kisebb a vonzerejük. Amint azonban a mérsékelt formációk mű-
ködését az állami szervek jogi és egyéb eszközökkel ellehetetlenítik, a terrorista 
szervezetek könnyen megerősödhetnek.

Ráadásul nemcsak a kormányzati fellépés miatt szorult vissza a párt, hanem a 
síita lakosság felől érkező nyomás miatt is. Az „arab tavasz” során ugyanis sokan 
megkérdőjelezték a Vifák politikai teljesítményét, illetve azt, hogy a kormányzattal 
való párbeszéddel sikerült-e bármilyen módon is növelnie a lakosság életszínvona-
lát.39 A 2011-es tüntetések során alakult meg a bahreini rezsimmel és a Vifákhoz 
kötődő síita elitekkel szemben például a Február 14. Ifjúsági Koalíció, amely egy 
nagyon laza, radikálisabb fiatalokból álló mozgalomként jött létre.40

Mindezek a folyamatok az elmúlt években hozzájárultak az erőszakos me-
rényletek számának jelentős növekedéséhez:41 a Vifák kriminalizálása és a lazább, 
radikálisabb mozgalmak elszaporodása következtében egyre több spontán és szer-
vezett fellépés tapasztalható a szigetország síita negyedeiben. A Gulf Daily News 
2017. október 31-ei összefoglalója szerint 2011 óta huszonegy rendőr vesztette éle-
tét különböző merényletek és a hatóságok elleni akciók során (1. ábra). A statisztika 
évenkénti lebontásából jól látszik, hogy évente két-három rendőr életét követelik az 
ilyen akciók, legalábbis a hivatalos adatok szerint. Kiugró értéket 2014 mutat, ami-
kor három merényletben (február 14., március 3. és július 4.) összesen hat rendőr 
halt meg, jellemzően bombarobbanást követően.

37 Bloomberg, 2017.

38 Alfoneh, 2012.

39 Wehrey, 2014, 128. o.

40 Uo., Matthiesen, 2013, 47–48. o.

41 Al-Monitor, 2017.
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Ilyen szempontból a 2017. október 27-én, a Sejk Khalifa Bin Szalmán autópályán 
elkövetett merénylet beleillett a bahreini trendekbe. Az akció során egy távirányí-
tású, házi készítésű bombával és gépfegyverekkel támadtak meg egy rendőröket 
szállító konvojt, ami egy fő – Szalmán Andzsúm – halálát okozta.42 A merényletért 
a Va’ad Allah [Allah Ígérete] Brigád vállalt felelősséget.43 Ez egy 2015-ben feltűnt 
terrorista csoport, amelynek nem ez volt az első akciója a szigetországban. Két év-
vel korábban, 2015. július 28-án is rendőröket támadtak meg, és akkor az akcióban 
felhasznált robbanóanyag minősége, a merénylet tervszerűsége és professzionális 
végrehajtása váltott ki komoly figyelmet.44 A bahreini kormány akkor Iránt vádolta 
meg a csoport támogatásával, arra hivatkozva, hogy néhány nappal korábban egy, 
a bahreini síita ellenzéki szervezeteknek Iránból küldött fegyverszállítmányt foglal-
tak le, amelyben ugyanolyan típusú robbanószereket találtak. Később a Va’ad Allah 
vállalta magára a 2017. október 2-án elkövetett akciót is, amelyben öt rendőr sérült 
meg.45

1. ábra
A hatóságok elleni támadások során meghalt rendőrök száma Bahreinben,

2011–201746

Az olajvezeték elleni november 10-ei akciót egyik csoport sem vállalta magára, a 
bahreini kormány szerint azonban az elkövetők az Iránhoz hű milíciák tagjai voltak.47 

42 News of Bahrain, 2017.

43 Az eredeti felelősségvállaló levél megtekinthető itt: Live Map, 2015.

44 Stratfor, 2015.

45 Al Arabiya, 2017 a.

46 Gulf Daily News, 2017.

47 Arab News, 2017 b.
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A merényletet követően a Bahreinbe tartó olajszállítás átmenetileg valóban leállt,48 
a robbantás azonban inkább a szaúdi–bahreini kapcsolatok elleni szimbolikus tá-
madásként vált fontossá.

A BAHREINI HELYZET NEMZETKÖZI ÖSSZEFÜGGÉSEI

A Bahreinben zajló belpolitikai folyamatok hatása nem áll meg az állam ha-
tárainál: bár a szigetország a kis méretéből adódóan nagyrészt elkerüli a 
nemzetközi közvélemény figyelmét, a fontosságát mégsem szabad megkér-

dőjeleznünk. Jelentőségét négy tényező határozza meg.
Egyrészt az, hogy geopolitikai helyzete miatt – Szaúd-Arábiától mindössze egy 

16 kilométeres híd választja el – a szaúdi vezetést érzékenyen érintené Bahrein sta-
bilitásának elvesztése. A két országot politikai, gazdasági és társadalmi kötelékek 
is összefűzik, így nem véletlen, hogy Rijád számára Manáma stabilitása mindig is 
elsődleges jelentőségű volt.

Másrészt az ország társadalma törzsi és családi kapcsolatok révén ezer szállal 
kötődik a szaúdi, az iraki és az iráni társadalomhoz. Az ilyen mértékű konnektivitás 
azt jelenti, hogy a bahreini történések közvetlen hatással vannak az említett álla-
mok belső viszonyaira (és viszont). Különösen kényes ez a kérdés a síita társadalmi 
csoportok közötti kapcsolatok szempontjából: a bahreini ellenzéki erők egy része 
a szaúdi síita területeken is rendelkezik kapcsolatokkal, ami jól tetten érhető volt a 
Nimr al-Nimr szaúdi síita vezető kivégzését követő feszültségekben.49

Harmadrészt Bahrein, mint arról már szó volt, a régió szektariánus törésvonalán 
helyezkedik el, ami komoly szimbolikus értékkel is felruházza Manámát: ha esetleg 
a szunnita uralkodócsaládot egy síita csoport buktatná meg, az komoly félelme-
ket szülne az Arab-félsziget monarchiáiban. Mivel Bahrein egyike az Öböl Menti 
Együttműködési Tanács (GCC) országainak, a monarchia destabilizálódása komoly 
hatással lenne a GCC működésére és a tagok biztonsági percepcióira.

Negyedrészt, Bahrein permanens válsága nyitottá tette az országot a külföl-
di beavatkozás előtt.50 A belső törésvonalakat kihasználva a különböző regionális 
középhatalmak (elsősorban Szaúd-Arábia és Irán) és nem állami szereplők is meg-
jelentek az országban, és igyekeznek a maguk javára fordítani az események 
alakulását.

A GCC tagjai a kormánnyal való kapcsolataikon keresztül építették ki a befo-
lyásukat az országban. Bahrein együttműködése Szaúd-Arábiával a legszorosabb, 
amelytől politikailag és gazdaságilag is függő viszonyban van. A GCC tagállamai 
számára a Khalifa-család hatalmon tartása és az iráni befolyás korlátozása jelenti 
a legfontosabb célt az országgal kapcsolatban, ezért 2011-ben azonnal a rezsim 

48 Al Arabiya, 2017 b.

49 Al-Monitor, 2017.

50 Mabon, 2012.
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segítségére siettek. Márciustól kezdve kb. ezer szaúdi katona, valamint emírségi (és 
kis részben katari) rendőri erők érkeztek az országba.51 A csoport – amely hivata-
losan az integráció katonai alakulatának, a Peninsula Shield Force-nak a részeként 
tevékenykedett – meghatározatlan ideig marad(t) Bahreinben. Hivatalosan 2011 
júniusában Szaúd-Arábia megkezdte a kivonulást,52 egyes hírek szerint azonban a 
GCC tagállamainak katonái/rendőrei még évekig ott maradtak a szigetországban, 
és akár a mai napig jelen lehetnek.53

Mivel Bahrein jellemzően a szaúdi és az emírségi külpolitikát követi, részt vett 
a 2017. júniusi, Katar-ellenes embargóban is, ami a bahreini–katari kapcsolatok 
drasztikus megromlását vonta maga után. Ugyanakkor hozzá kell tennünk, hogy a 
két ország között sosem volt felhőtlen a viszony. Ennek oka jóval régebbre, még a ve-
zetők közötti törzsi vetélkedésekre vezethető vissza. 2017. október 30-án a bahreini 
külügyminiszter volt az első, aki Katar GCC-tagságának az év végi csúcstalálkozót 
megelőző „befagyasztását” javasolta.54 Ráadásul a hatóságok a 2011 után elfogott 
ellenzéki vezetőkkel kapcsolatban is a Katarnak való kémkedés vádjára kezdtek hi-
vatkozni: ilyen vád érte Ali Szalmánt, a Vifák párt egyik vezetőjét is.55

Irán a különböző síita hálózatok révén igyekszik hatást gyakorolni a bahreini 
eseményekre és destabilizálni a monarchiát. A síita köztársaságnak a bahreini síita 
csoportok feletti pontos befolyása nem ismert, ugyanakkor több jel is arra mutat, 
hogy az elmúlt időszakban megnőtt az iráni–iraki–bahreini hálózatok közötti szer-
vezettség szintje. A Washington Institute of Near East Policy kutatása56 szerint Irán 
a 2011-es események óta egyre nagyobb hangsúlyt fektet Bahrein destabilizálá-
sára, ami két konkrét formában történik: egyrészt katonai kiképzést nyújt bahreini 
ellenzékieknek az általa támogatott iraki síita milíciákon keresztül (amelyeket aztán 
tengeri úton szállítanak vissza a szigetországba), másrészt pedig bombagyártó lé-
tesítmények sorát hozta létre. Ez a narratíva, ha nem is bizonyított, de magyarázná 
a bahreini terrorista merényletekben használt bombák eredetét. A szervezettségre 
utaló további jel, hogy körülbelül 150 bahreini állampolgár harcol(t) Irakban az Iszlám 
Állam elleni csatákban, jellemzően a nem állami síita milíciákhoz csatlakozva. Egy 
ilyen csoport, a Dzsaís al-Muammal arról beszélt, hogy Bahreinbe is küld majd ka-
tonákat, és maga Kasszem Szulejmáni is megfenyegette már a Khalifa-családot.57

Az iráni kormány a Közel-Kelet más országaiban is megfigyelhető stratégiát 
alkalmazza Bahreinben, amelynek értelmében a (jellemzően rossz gazdasági és 
társadalmi körülmények között élő) síita közösségek tagjai közül igyekszik népi milí-
ciákat szervezni, vagy már meglévőket támogat. Ilyen volt a (Mudarriszí-hálózathoz 

51 Mabon, 2012.

52 Reuters, 2011 b.

53 Al Jazeera America, 2014.

54 Al Jazeera, 2017.

55 Arab News, 2017 a.

56 Levitt és Knights, 2017.

57 Weiss, 2017 a.
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kötődő)58 Bahrein Felszabadításának Iszlamista Frontja (BFIF) is, amelyet a hatósá-
gok 1981-ben egy puccskísérlettel vádoltak meg. A BFIF állítólag ideológiai, vezetői, 
média-, logisztikai és kiképzési támogatást is kapott Teherántól, egészen 2002-ig, 
a csoport feloszlásáig.59

A hatóságok és a nemzetközi szakirodalom az elmúlt években leginkább két 
csoportot vádolt az Iránnal való kapcsolatok miatt. Az egyikük a Szarájat al-
Mukhtár, amely a 2013 óta a szigetországban elkövetett merényletek közül többet 
is magára vállalt, logójában pedig a több iráni kötődésű csoportéban is használt 
Kalasnyikov-szimbólum is szerepel (2. ábra). A csoport retorikája az elmúlt években 
egyre Irán-barátabbá vált: számos alkalommal nyilatkozott pozitívan a Forradalmi 
Gárda által támogatott iraki csoportokról, egyes hírek szerint ráadásul Szíriában is 
aktív tevékenységet folytat az Aszad-kormány szövetségeseként.60

2. ábra
A Szarájat al-Mukhtár logója61

A nagyobb figyelmet kiváltó másik, szintén Kalasnyikov-szimbólumú logót (3. 
ábra) választott csoport a Szarájat al-Astar, amelyet a bahreini hatóságok kapcso-
latba is hoztak a korábban említett Va’ad Allahhal.62 Ez a milícia rendelkezik talán 
a Hezbollahhal és a Forradalmi Gárdával való legegyértelműbb kapcsolatokkal: a 
hírek szerint tagjai megjárták az iraki síita kiképzőtáborokat, a hatóságok által 2016 
elején letartóztatott két vezetője – Ali és Mohamed al-Fakhrávi – pedig a vádak szerint 

58 Wehrey, 2014, 30. o.

59 Alhasan, 2011, 603. o.

60 Middle East Eye, 2015; Weiss, 2017 b.

61 Weiss, 2017 b.

62 Al-Arab, 2016.
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többször is járt Iránban, hogy logisztikai és pénzügyi támogatást szerezzen.63 
A Szarájat al-Astar két tagját az Egyesült Államok 2017 márciusában terroristának 
minősítette, az erről szóló hivatalos nyilatkozatban pedig a szervezetet az iráni kor-
mány által támogatottnak nevezte.64 Bár a Szarájat al-Astar egy ideje nem vállalt 
felelősséget egyetlen merényletért sem, a hatóságok vádja szerint éppen arra hasz-
nálja a Va’ad Allah csoportot.

3. ábra
A Szarájat al-Astar csoport logója

A regionális szereplők mellett a globális nagyhatalmak is jelen vannak Bahrein-
ben. A Nyugat számára a geopolitikai elhelyezkedéséből adódóan a szigetország 
kiemelkedő jelentőségű: ott található például az Egyesült Államok Központi Pa-
rancsnokságának Tengerészeti Központja (NAVCENT), valamint az 1995-től az 
ötödik flottának is otthont adó „Naval Support Activity – Bahrein” nevezetű léte-
sítmény is.65 Az amerikai–bahreini védelmi kapcsolatok az iraki–kuvaiti háborút 
követően erősödtek meg, majd 2001 után – a terrorizmus elleni háború, valamint 
Irán feltartóztatásának keretében – mélyültek el.66 A többek között a 2003-as iraki 
beavatkozáshoz, illetve az Iszlám Állam ellen 2014 óta folytatott harcokhoz logisz-
tikai támogatást biztosító Bahrein cserébe az amerikai védőhálóban részesül:67 az 

63 Al Araby, 2016.

64 U. S. Department of State, 2017. Ez volt egyébként az első eset, hogy a Trump-adminisztráció 
az iráni támogatottságú csoportokat és szervezeteket terroristának minősítette. Toumaj és 
Weiss, 2017.

65 Katzman, 2012, 19–20. o.

66 Uo. 24–26. o.

67 NPR, 2011.
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első kétoldalú védelmi egyezményt 1991-ben kötötték, s azt tízévenként meghosz-
szabbítják. Az Egyesült Államok mellett Nagy-Britannia számára is kiemelt partnert 
jelent Bahrein: London 1971-ben az első állandó közel-keleti bázisának helyszínéül 
választotta a szigetországot. A haditengerészeti bázis építése 2015-ben kezdődött el.68

A nyugati nagyhatalmak számára tehát az elsődleges érdek Bahreinben a stabili-
tás fenntartása. Éppen ezért elsősorban a Khalifa-rezsimmel építik a kapcsolataikat, 
és csak korlátozott mértékben bírálják azt emberi jogi és politikai kérdésekben.

E hozzáállásban a nyugati percepció megegyezik Oroszországéval,69 amelynek 
az utóbbi időben drasztikusan megnőtt a befolyása a szigetországban. Moszkva 
történelmi okokból (valamint az Iránnal való kiterjedt együttműködése miatt) kor-
látozott kapcsolatokkal rendelkezett a Perzsa-öböl arab országaiban, ám az elmúlt 
években extenzív diplomáciai tevékenységgel igyekezett megvetni a lábát a régi-
óban. Ebben a folyamatban Bahrein játszotta a főszerepet:70 2011 után, amikor a 
britek és az amerikaiak átmenetileg leállították a manámai fegyverszállításaikat, 
Moszkva feltétel nélkül kisegítette a Khalifa-családot. Ezt követően Bahrein kvázi 
„közvetítő” szerepet töltött be Oroszország és a GCC-tagállamok között.

Összességében tehát elmondható, hogy míg a globális nagyhatalmak számára 
eltérő okokból, de fontos Bahrein stabilitása, és így egyetértés van Manáma tá-
mogatásában, addig regionális szinten komoly versengés folyik a bahreini helyzet 
befolyásolásáért. Szaúd-Arábia a Khalifa-család, Irán pedig a különböző ellenzéki 
csoportok segítőjeként van jelen az országban. Teherán az amerikai, orosz és sza-
údi támogatású rezsimmel szemben is képes komoly destabilizáló erőt kifejteni. 
A katari konfliktus egyelőre nem hatott Bahreinre, ám Doha kritizálása még visz-
szahathat a biztonsági helyzetre.

KONKLÚZIÓ

A bahreini biztonsági helyzet már 2011 óta instabil. Ahogy e tanulmányból is 
kiderült, a szigetország gyakorlatilag a létrejötte óta belső feszültségekkel ter-
helt, amelyek intenzitása a különböző időszakokban eltérő. Úgy tűnik, 2017 

végén ismét aktivizálódni kezdtek a különböző síita csoportok, ami a következő 
években tovább destabilizálhatja az országot.

A bahreini válság kettős gyökerű: belpolitikai szinten a szektariánus jelleget öltő 
társadalmi és gazdasági feszültségek mozgatják, regionális szinten pedig az Irán és 
Szaúd-Arábia közötti vetélkedés is komoly hatással van rá. Annak ellenére, hogy a 
nyugati nagyhatalmak, Oroszország és Szaúd-Arábia is a Khalifa-rezsim mellett áll, 
Teherán hozzá tud járulni a belső helyzet stabilizációjának a megakadályozásához.

A bahreini válság megoldásához mély strukturális reformokra, valamint egy 
inkluzívabb politikai és társadalmi rendszerre lenne szükség, ez azonban középtávon 

68 BBC, 2015.

69 Katz, 2012.

70 Smagin, 2017.
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nehezen elképzelhető. A kormányzati retorika, amely a szigetország problémáit 
kizárólag Iránra vezeti vissza, rövid távon biztosítja ugyan a rezsim túlélését, de kö-
zéptávon kontraproduktív lehet: bár Teherán szerepe valóban megkérdőjelezhetetlen, 
a társadalmi problémák negligálására azonban nem jelent alapot. A trónörököshöz, 
Szalmán bin Hamad Al Khalifához sok reményt fűznek az országban, de a lehető-
ségei 2011 óta számottevően romlottak.71

A tanulmány nem terjedt ki a bahreini gazdaság elemzésére, azonban e kérdés 
is meghatározó lesz a következő években. A kormányzatnak komoly reformokat kell 
végrehajtania az országban, hogy fenntarthatóvá tegye az állami költségvetést, és 
megfelelő életszínvonalat tudjon biztosítani a lakosság számára. A megtett lépé-
sek azonban mindezidáig korlátozott eredményességűek voltak.72 Bahrein a saját 
társadalmi és politikai problémái miatt is az Öböl Menti Együttműködési Tanács 
leggyengébb láncszeme – reformok nélkül pedig az olaj utáni kor első áldozata 
lehet.
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