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 Szalai Máté 3

Absztrakt: Az elemzés célja azonosítani az iráni–amerikai kapcsolatok jelen-
legi válságának lehetséges kifutásait és meghatározni, hogy azok milyen való-
színűséggel és milyen események bekövetkezése esetén valósulhatnak meg 
2020 júliusáig. A kutatás során felállított három forgatókönyv (a jelenlegi fe-
szült helyzet fennmaradása, egy iráni–amerikai háború kirobbanása és a vál-
ság diplomáciai rendezése) közül a legnagyobb eséllyel az első és a harma-
dik szcenárió bír, ugyanakkor – különösen harmadik szereplők provokációja 
vagy esetleges kétoldalú tárgyalások sikertelen lezárása esetén – a katonai 
konfliktus sem zárható ki. Az Európai Unió számára jelen helyzetben optimális 
intézkedést jelent a bizalomerősítő lépések kezdeményezése, valamint a tár-
gyalások időzítésének átgondolása.

Abstract: The aim of the analysis is to identify the possible outcomes of the 
present crisis of Iranian-American relations and to determine the probability 
and the necessary conditions of their realization until July, 2020. Among the 
three scenarios constructed in the paper (the endurance of the current tense 
situation, the outbreak of an Iranian-American war and the diplomatic resolution 
of the crisis), the first and the third one has the highest chances, though an 
armed conflict cannot be ruled out, especially in the case of the provocation of 
third actors or the unsuccessful conclusion of negotiations. Currently, optimal 
measures for the European Union include the initiation of trust-building measures 
and to evaluate the timing of negotiations. 

BEVEZETÉS

A Donald Trump vezette amerikai adminisztráció 2018 májusában az 
akkor majdnem két éve aláírt iráni nukleáris megállapodásból (angol 
rövidítéssel JCPOA) való kilépés mellett döntött, ami rövid időn belül 

a feszültségek gyors eszkalációjához vezetett az Egyesült Államok és Irán kö-
zött. E folyamat során a két ország vezetői nemcsak retorikailag fenyegették 
meg egymást többször, de katonai kapacitásaik átcsoportosításával, kisebb 
fegyveres atrocitásokkal, illetve a Perzsa-öbölben történt incidensekkel több 
elemzés szerint is a háború szélére kormányozták a két országot. Ennek elle-
nére Donald Trump a hivatalos narratíva szerint 2019 júniusában az utolsó pil-
lanatban lefújt egy iráni célpontok elleni légitámadást, és retorikailag mindkét 
fél elutasítja egy háború kirobbantását.  

Az elemzés célja az iráni válság lehetséges kifutásainak feltérképezése és 
valószínűségük azonosítása 2021 közepéig terjedően. A fő kérdés, amelyet 
meg kívánok válaszolni, kettős: számíthatunk-e nagyobb nemzetközi konflik-
tusra Irán és az Egyesült Államok között, vagy sikerül a krízist békés eszközök-
kel kezelni; illetve milyen feltételek mellett tudunk eljutni egyik vagy másik vég-

https://www.foreignaffairs.com/articles/iran/2019-06-28/us-and-iran-are-marching-toward-war
https://lobelog.com/the-path-to-war-with-iran-is-paved-with-sanctions/
https://www.nytimes.com/2019/05/29/world/middleeast/iran-us-war.html
https://www.newyorker.com/magazine/2019/07/01/what-will-follow-trumps-cancelled-strike-on-iran


E-2019/37.

4

KKI
E L E M Z É S E K

Az iráni–amerikai kapcsolatok válsága

kifejlethez. Az elemzés tematikailag és időben is korlátozott – nem vizsgálom 
egy iráni–szaúdi vagy iráni–izraeli háború kirobbanásának valószínűségét, és 
nem fogalmazok meg előrejelzést 2021 utáni időszakra. Ez a táv ugyanis az, 
amelyet kielégítő valószínűséggel előre tudunk jelezni.  

Az elemzés a módszertani keret leírásával kezdődik, majd az iráni válságot 
meghatározó három legfontosabb kulcsváltozó dinamikájának rövid ismer-
tetésével és a jövőre vonatkozó három forgatókönyv leírásával folytatódik, a 
konklúzióban pedig reflektálok a forgatókönyvek valószínűségére és az Eu-
rópai Unió szempontjából való kívánatosságukra, valamint meghatározom a 
válság mérföldköveit, illetve a kutatás korlátjait.

A SZCENÁRIÓELEMZÉS MÓDSZERTANI KERETE
 

A kutatáshoz használt módszertani keretet a Német Fejlesztéspolitikai In-
tézet (Deutsches Institut für Entwicklungspolitik) által kifejlesztett szce-
nárióelemzési módszer egyszerűsített változatára építettem fel. Ennek 

legfontosabb lépései:

1. a céltéma konceptualizálása, tudományosan megfigyelhető alkotóelemekre, 
vagyis változókra való bontása, amelyek összessége jelenti a kutatás 
rendszerét;

2. a változók egymásra és a rendszerre való hatásfoka alapján való 
csoportosítása, a legnagyobb jelentőségű kulcsváltozók azonosítása;

3. a kulcsváltozók jövőbeli lehetséges alakulásának azonosítása, majd azok 
forgatókönyvekké (szcenáriókká), vagyis olyan komplex jövőképekké tör-
ténő összefűzése, amelyek koherens egészként mutatnak be egy jövőbeli 
helyzetet, valamint az ahhoz vezető eseménysort;

4. a forgatókönyvek elemzése és értékelése valószínűség és kívánatosság 
szerint, valamint ún. mérföldkövek azonosítása, vagyis olyan események 
meghatározása, amelyeknek a jövőbeli be- vagy be nem következése meg-
változtatja az egyes szcenáriók megvalósulásának a valószínűségét;

5. a kutatási eredmények korlátjainak és a fekete hattyúk (olyan események, 
amelyek bekövetkezésével a kutatás nem számol, és amelyek megtörténte 
esetén az elemzés előre jelző képessége érvényét veszti) azonosítása. 

 
A kutatás során figyelembe vett változókat az 1. sz. melléklet mutatja. Az 

elemzés formai korlátjai miatt nincs lehetőség mindegyik változó lehetséges 
trendjeinek azonosítására, így a továbbiakban csak arra a három kulcsváltozó-
ra koncentrálok, amely a legnagyobb befolyással bír a kutatási rendszer egyéb 
elemeire. 

https://www.die-gdi.de/uploads/media/Studies_39.2008.pdf
https://www.die-gdi.de/uploads/media/Studies_39.2008.pdf
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A KULCSVÁLTOZÓK AZONOSÍTÁSA: 
A POLITIKAI SZEREPLŐK AUTONÓM VISELKEDÉSE

A változók rendszerének induktív vizsgálata alapján arra a következtetésre 
juthatunk, hogy a kulcsváltozók politikai eredetűek, és elsődlegesen a 
válság résztvevőinek szuverén politikai döntéseire vezethetők visz-

sza. Az okváltozók nem rendszerszintűek, hanem a kormányok külső társa-
dalmi vagy gazdasági folyamatok által ki nem kényszerített döntései között 
keresendők. Ezt a megfigyelést három tényező indokolja. Egyrészt a jelenlegi 
krízis kitörése is politikai okokra vezethető vissza (Trump megválasztása és 
adminisztrációjának összetétele), amelyeket nem indokoltak szisztemikus vál-
tozások, csak belpolitikai és személyes megfontolások. Másrészt ha ceteris 
paribus megnézzük az egyes változók szélsőséges értékeinek megvalósulá-
sát,1 akkor a legnagyobb hatással az iráni válságra a politikai változók lenné-
nek. Harmadrészt a vizsgált időszakban a 2020-as amerikai elnökválasztás2 
lesz előreláthatólag az egyetlen fontosabb esemény, amely során a társadal-
mi-gazdasági folyamatok hatással lehetnek a politikai vezetés összetételére, 
addig a pillanatig nagy autonómiát élveznek a kormányok, így az egyes vál-
tozók közötti kölcsönhatás során a politikai dimenziók nagyobb mértékben 
hatnak a többi változóra, mint amennyire azok hatnak rájuk. Ennek fényében 
az elemzés során három szereplőcsoport viselkedését tekintem a három fő 
kulcsváltozónak. Ezeket (stratégiájuk rövid ismertetése után) a saját politikai 
kontextusukban értelmezem.

1.	 Az	amerikai	kormány	stratégiája,	valamint	az	azt	érintő	belpolitikai	és	adminiszt-
ráción belüli folyamatok

A jelenlegi válság elsődleges szereplője az Egyesült Államok kormánya, amely-
nek viselkedése nagymértékben meghatározta annak kirobbanását. A nukleáris 
megállapodásból való kilépés a Trump-adminisztráció „maximális nyomás po-
litikájának” keretében történt, amelynek célja az iráni kormány viselkedésének 
megváltoztatása a lehető legnagyobb politikai és gazdasági nyomás kifejtésével. 
E stratégia gyakorlati megvalósulása két fontos jellemzővel írható le: egyrészt a 
pontos végcél tisztázatlansága (rezsimváltás, a nukleáris program feladása, 
a regionális befolyás korlátozása stb.), másrészt pedig egyfajta kettős kom-
munikáció, amely egyszerre irányul a keményhatalmi erő és egy esetleges 
tárgyalásra való nyitottság projektálására. Mindeközben Washington közel-
keleti regionális stratégiájában ugyan Irán feltartóztatása célként megjelenik, 

1 Az iráni belpolitikai folyamatok esetében például az iráni rezsim megdőlését, a globális energiapiac 
esetében az olajár hirtelen bekövetkezett válságát.

2 Valamint ugyanebben az évben az iráni törvényhozási választás, amelynek korlátozott hatása lesz az iráni 
külpolitikára. 

https://www.vox.com/2019/5/20/18628977/us-iran-war-trump-oil-tanker-attacks-nuclear-program-pompeo-bolton-irgc
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-05186-0_9
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-05186-0_9
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ám az adminisztráció csak visszafogott lépéseket tett ennek érdekében a térség 
konfliktusaiban (ami részben azzal magyarázható, hogy az amerikai kormány fi-
gyelmét más világpolitikai kérdések is lekötik).

Ugyan az Egyesült Államok belső jogrendszere szerint az amerikai kormány-
nak és a törvényhozásnak is hozzá kell járulnia egy nagyobb háború elindításá-
hoz, a gyakorlatban azonban ehhez elég az előbbi szereplő döntése, így a Trump-
adminisztrációnak viszonylag széles gyakorlati mozgástere van az események 
alakításában. Ráadásul 2019 júniusában a Szenátusban megbukott egy törvény-
javaslat, amely kötelezte volna az elnököt a Kongresszustól való engedélykérésre 
egy esetleges Irán-ellenes csapás előtt. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy 
a törvényhozás feltétlenül támogatná a háború megindítását: a törvény támo-
gatóinak megvolt a többségük a testületben (százból ötven fő szavazott igen-
nel), annak elfogadásához azonban minősített többség (60 százalék) lett volna 
szükséges. A nemmel szavazó, főleg republikánus szenátorok a törvény szüksé-
gességét vitatták, illetve sokan arra hivatkoztak, hogy a törvény elfogadásával a 
Szenátus azt üzenné Teheránnak, hogy nem kell katonai akciótól tartania. Ennek 
ellenére később a Képviselőház demokrata többsége elfogadott egy hasonló ja-
vaslatot (amely megtiltaná a védelmi minisztériumnak Irán-ellenes katonai akció 
finanszírozását anélkül, hogy a Kongresszus hivatalosan hadüzenetet adna ki az 
Iszlám Köztársasággal szemben), ennek életbelépéséhez ugyanakkor szükség 
lenne a Szenátus jóváhagyására is. 

A kormányzat és a törvényhozás közötti dinamikánál fontosabb az adminiszt-
ráción belüli erőviszonyok alakulása, a kormánynak ugyanis nincs egységes 
álláspontja Iránnal kapcsolatban (ami hozzájárul a kettős kommunikációhoz). 
A legtöbb beszámoló szerint Mike Pompeo külügyminiszter és John Bolton nem-
zetbiztonsági tanácsadó támogatja a keményebb Irán-politikát, míg Donald Trump 
elnök mérsékeltebb irányt képvisel (annak ellenére, hogy retorikájában gyakran 
radikális hangot üt meg). Utóbbi álláspontot képviseli a július 23-án beiktatott vé-
delmi miniszter, Mark Esper is, aki szenátusi bizottsági meghallgatásán a diplomá-
ciai megoldás támogatása mellett szállt síkra, ráadásul azt is kijelentette, hogy az 
adminisztrációnak szerinte nincs mandátuma a Kongresszus jóváhagyása nélkül 
háborút indítani Iránnal szemben, ezzel látványosan ellentmondva Pompeo ko-
rábbi nyilatkozatainak. Az adminisztráción belüli ellentéteket jól mutatja, hogy 
2019 júliusában Trump a katonai beavatkozást elutasító Rand Paul szenátort kérte 
fel, hogy Zaríf iráni külügyminiszternek adjon át meghívást közvetlen, szemé-
lyes tárgyalásokra. Az adminisztráció Irán-politikájában még fontos szerepet 
tölt be Brian Hook, a kormány Irán-ügyi különmegbízottja, ám ő inkább végre-
hajtói, mint döntéshozói funkciót lát el, szakértők szerint súlytalan az Irán-politika 
formálásában. 

A kormányzat döntéseire hatással lehet a közvélemény alakulása is, amely egy-
előre határozottan háborúellenes. A Hill-HarrisX júniusi közvélemény-kutatása 
szerint a megkérdezettek 19 százaléka támogatná csak a katonai beavatko-
zást, míg 58 százalékuk azt egyértelműen elutasítja. A Reuters/Ipsos május-
ban hasonló eredményeket közölt (12 és 60 százalék). A felmérések ellenére 

https://www.newyorker.com/news/news-desk/the-law-that-makes-it-easy-to-go-to-war-with-iran
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/senate-falls-short-in-vote-to-restrain-trump-on-iran/2019/06/28/92030b00-99a8-11e9-916d-9c61607d8190_story.html?utm_term=.45e5cc031afb
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/senate-falls-short-in-vote-to-restrain-trump-on-iran/2019/06/28/92030b00-99a8-11e9-916d-9c61607d8190_story.html?utm_term=.45e5cc031afb
https://www.politico.com/story/2019/06/28/senate-rejects-iran-war-powers-amendment-1390175
https://www.politico.com/story/2019/06/28/senate-rejects-iran-war-powers-amendment-1390175
https://theintercept.com/2019/07/12/trump-iran-vote-congress/
https://theintercept.com/2019/07/12/trump-iran-vote-congress/
https://www.vox.com/world/2019/6/21/18700711/iran-news-trump-john-bolton-mike-pompeo
https://www.vox.com/2019/5/20/18628977/us-iran-war-trump-oil-tanker-attacks-nuclear-program-pompeo-bolton-irgc
https://www.theguardian.com/us-news/2019/jul/16/mark-esper-defense-secretary-nominee-iran-senate-trump
https://www.newyorker.com/news/news-desk/irans-foreign-minister-invited-to-meet-trump-in-the-oval-office
https://www.newyorker.com/news/news-desk/irans-foreign-minister-invited-to-meet-trump-in-the-oval-office
https://www.commondreams.org/views/2019/07/31/expert-letter-deescalating-iran
https://www.commondreams.org/views/2019/07/31/expert-letter-deescalating-iran
https://www.aa.com.tr/en/americas/less-than-a-quarter-of-americans-want-iran-war-poll/1514686
https://www.reuters.com/article/us-usa-iran-poll/half-of-american-adults-expect-war-with-iran-within-next-few-years-reuters-ipsos-poll-idUSKCN1SR27K
https://www.reuters.com/article/us-usa-iran-poll/half-of-american-adults-expect-war-with-iran-within-next-few-years-reuters-ipsos-poll-idUSKCN1SR27K
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nem jelenthető ki, hogy a Trump-adminisztrációra a közvélemény (különösen a 
választások közeledtével) csak békéltető hatással lenne3 – egyrészt a fenti adatok 
egy amerikai kezdeményezésű háborúra vonatkoznak, ha viszont iráni katonai csa-
pás érkezne először, akkor a válaszadóknak már négyötöde támogatná a katonai 
válaszlépéseket. Másrészt az idézett közvélemény-kutatások nem tartalmaztak 
demográfiai lebontást, így elképzelhető, hogy azok a választók támogatják a kemé-
nyebb fellépést Iránnal szemben, akiknek a szavazata a 2020-as elnökválasztáson 
fontosabb szerepet tölt be, mint a többség ellenérzései.4 

2.	Az	iráni	kormány	stratégiája,	valamint	az	azt	érintő	belpolitikai	folyamatok	

Az iráni stratégia elsődleges célja az iráni nukleáris megállapodás visszaállítá-
sa további komolyabb kompromisszumok meghozatala nélkül. Ebből követke-
zően Teherán igyekszik a szankciós környezetben „ellenállási gazdaságot” épí-
teni, kommunikációban pedig (az amerikai kormányhoz hasonlóan) egyszerre 
hangsúlyozni Irán erősségét és kompromisszumkészségét.

A térség államaihoz viszonyítva az iráni belpolitikai rendszerben a külpoliti-
kai döntéshozatalban sokkal több intézményi szereplő vesz részt, így a köz-
tük lévő dinamika nagyban meghatározza az Egyesült Államok viselkedésére 
adott reakciókat. A fő különbség az amerikai és iráni belpolitikai változó kö-
zött, hogy utóbbi esetben nagyobb jelentősége van az adminisztráció és más 
intézményi szereplők közötti dinamikának, mint az adminisztráción belülinek. 

A mérsékeltnek számító Haszan Róháni elnök 2013-as és 2017-es meg-
választásában is nagy szerepet játszott a politikus békülékeny, az ország 
világgazdasági integrációját támogató álláspontja, amelynek gyakorlati ér-
vényesítéséért az Egyesült Államokban tanult Mohamed Dzsavád Zaríf  kül-
ügyminiszter felel. Ahogy Obama volt amerikai elnök, úgy Róháni elnökségé-
nek is a legfontosabb sikere volt a nukleáris megállapodás, amelyre talán túl 
nagy hangsúlyt is fektetett politikai pályafutása alatt. Ebből viszont az követ-
kezik, hogy Róháni és Zaríf szinte biztosan el akarják kerülni a háborút, hiszen 
az hiteltelenítené politikai örökségüket. 

Ugyanakkor a JCPOA a létrejötte óta tárgya az iráni kormány és egyes po-
litikai intézmények –  elsősorban a legfőbb vallási vezetőnek felelős Iszlám 
Forradalmi Gárda Hadtest (angol rövidítéssel IRGC), valamint az állami mé-
diavállalat, az Iráni Iszlám Köztársaság Műsorszolgáltató (angol rövidítéssel 
IRIB) – közötti politikai harcnak. Ezek a szervezetek a nukleáris megállapodás 
megkötése előtt is bírálták már a tárgyalások tényét is, és a jelenlegi helyzetben is 
igyekeznek gyengíteni Róhánit. A Forradalmi Gárda politikai és gazdasági pozícióit 

3 Még akkor sem, ha Trump 2016-os kampányának egyik fő üzenete a közel-keleti háborúk lezárása volt.

4 Egy, a VoteVets és a Concerned Veterans for America szervezetek által készíttetett közös 
közvéleménykutatás kifejezetten az amerikai választásokat általában eldöntő ún. „swing states”-
ekben végzett közvéleménykutatást, amely szerint ezekben is többségben vannak a háborút elutasító 
szavazók. Ez azonban továbbra sem jelenti azt, hogy a republikánus szavazók mozgósítása során 
katonai eszközök használata ne lehetne politikailag hasznosítható Trump számára. 

https://www.researchgate.net/publication/330902977_The_Resistance_Economy_Iranian_Patriotism_and_Economic_Liberalisation
https://www.aljazeera.com/news/2015/07/meet-men-iran-nuclear-deal-150714091202415.html
https://www.cfr.org/event/irans-internal-challenges-and-domestic-politics
https://www.cfr.org/event/irans-internal-challenges-and-domestic-politics
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/iransource/tensions-in-the-persian-gulf-reflect-power-struggle-inside-iran
https://gulfnews.com/opinion/op-eds/conflict-between-rouhani-and-irans-revolutionary-guards-intensifies-1.2066878
https://www.politico.com/story/2019/06/25/poll-iran-military-swing-state-1380318
https://www.politico.com/story/2019/06/25/poll-iran-military-swing-state-1380318
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a nemzetközi feszültségek erősíthetik, ezért nem zárható ki, hogy az Öböl menti 
olajtankerek elleni fellépések egy részét az IRGC saját és független döntését köve-
tően hajtották végre. 

Az IRGC és az IRIB kormánykritikus tevékenysége feltételezi, hogy a legfőbb val-
lási vezető sem elégedett Róháni teljesítményével, ami nem lenne meglepő an-
nak fényében, hogy a 2013-as és a 2017-es elnökválasztáson is (hivatalos semle-
gesség mellett) gyakorlatilag más jelöltet támogatott.5 A vita fényében az elmúlt 
időszakban felmerült ismét az a javaslat, amelyet Khamenei maga már 2011-ben 
megemlített, miszerint idővel a választott elnöki pozíciót eltörölhetik, hogy vissza-
álljon a parlamentnek felelős miniszterelnök intézménye. 

A konzervatív körök és a kormány viszonyán túl az iráni belpolitikai folyamatokra 
is hatással lehet a közvélemény alakulása.6 Egy 2018-as felmérés szerint ugyan a 
JCPOA támogatása csökkent a társadalomban, de továbbra is abszolút többségben 
vannak az egyezményt pozitívan megítélők, ráadásul a megkérdezettek 61 százalé-
ka szerint van lehetőség a közös nevező megtalálására a nyugati államokkal. 

3.	Egyéb	regionális	és	globális	szereplők	döntése7 

Kisebb, de nem elhanyagolható szerepe van az iráni–amerikai kapcsolatok ala-
kulásában a két államon kívüli szereplők döntéseinek. Ők ugyan közvetlenül nem 
tudják egyik vagy másik irányban meghatározni Teherán és Washington politiká-
ját, mégis viselkedésükkel hatást tudnak gyakorolni a két állam magatartására és 
mozgásterére. A legfontosabb szereplőket, akik hatással tudnak lenni a jelenlegi 
válságra, három csoportba sorolhatjuk:

−	 Közel-keleti állami szereplők: az iráni válságban leginkább érdekelt államok 
egyike sem támogatja jelenleg a háborút Irán és az Egyesült Államok között 
(legalábbis a rendelkezésre álló információk alapján). A térség több kormánya 
(így Omán, Katar vagy Irak) is felajánlották a közvetítést, ami jelzi, hogy ők ki-
szolgáltatottnak érzik magukat a válság eszkalációjának. A három leginkább 
Irán-ellenes hangot megütő állam, Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek 
és Izrael ennél ellentmondásosabb képet fest, még akkor is, ha sokan ezen ál-
lamok kormányainak tudják be az amerikai Irán-politika változását. A három 
szereplő közül Szaúd-Arábia vezetői bírnak a legellenségesebb véleménnyel 
Iránról – ugyan Mohamed bin Szalmán trónörökös hivatalosan elutasítja a há-
borút, ugyanakkor komoly fenyegetésnek tartja az iráni befolyás terjedését a 
térségben, és egy iráni csapásra katonai akcióval felelne. Ebben az esetben az 

5 Amellett természetesen, hogy Khomenei beleegyezése nélkül Róháni nem lehetett volna elnök.

6 Ugyan Róháni kezét nem köti a népszerűsége – mivel az alkotmány szerint nem tud 2021-ben indulni, és 
mivel az iráni politikai rendszerben általános tendencia, hogy a regnáló elnökök ciklus végén veszítenek 
népszerűségükből –, de elképzelhető, hogy az ő mérsékelt irányvonalát követő politikus indulna a válasz-
tásokon.

7 A két változó összevonását az indokolja, hogy önmagában egyik sincs akkora jelentőséggel a folyamat 
alakulására, mint az első két kulcsváltozó. 

https://www.theguardian.com/world/iran-blog/2013/jul/04/iran-ayatollah-ali-khamenei-election
https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/ebrahim-raisi-cleric-iranian-hopes-change-190101105530417.html
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/03/iran-irgc-saffar-harandi-jafari-hajizadeh-rouhani-election.html
https://www.iranpoll.com/publications/state2018
https://www.thenational.ae/world/mena/oman-confirms-mediation-effort-to-reduce-us-iran-tensions-1.865805
https://www.efe.com/efe/english/portada/qatari-leader-ready-to-mediate-between-us-and-iran/50000260-4019552
https://www.apnews.com/1a77fc00ca5f42afa806207474046d52
http://www.german-times.com/are-the-us-israel-and-saudi-arabia-preparing-for-regime-change-in-iran/
http://www.german-times.com/are-the-us-israel-and-saudi-arabia-preparing-for-regime-change-in-iran/
https://aawsat.com/english/home/article/1769696/mohammed-bin-salman-asharq-al-awsat-we-don%E2%80%99t-want-war-we-won%E2%80%99t-hesitate-dealing
https://aawsat.com/english/home/article/1769696/mohammed-bin-salman-asharq-al-awsat-we-don%E2%80%99t-want-war-we-won%E2%80%99t-hesitate-dealing
https://www.cfr.org/event/irans-internal-challenges-and-domestic-politics
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Az iráni–amerikai kapcsolatok válsága

Egyesült Államok nagy nyomás alá kerülne, hogy katonai eszközöket alkal-
mazzon. Ezzel szemben az Egyesült Arab Emírségek tárgyalódelegációt kül-
dött Teheránba, ami mutatja a szaúdi keményvonalas külpolitikától való egy-
re látványosabb eltávolodást. A politikai feszültségek ellenére az EAE és Irán 
között szoros kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok állnak fenn. Ugyan az 
amerikai szankciók nem kedveztek közvetlenül ennek a kapcsolatnak, még-
sem állítható, hogy az EAE számára negatív lenne a jelenlegi helyzet, két ok-
ból kifolyólag: egyrészt a Dubaj és Irán közötti kereskedelem jelentős része a 
feketepiacon történik, másrészt pedig a térségben komoly versengés látható 
a különböző kikötők között a Perzsa-öböl logisztikai központjának betölté-
séért. Izrael ugyan támogatja a keményvonalas fellépést Iránnal szemben, 
ugyanakkor kormányzati források szerint a háború kitörését el akarják kerül-
ni. Ennek fő oka Irán szíriai és libanoni befolyásának növekedése, amelynek 
következtében Teherán egy háborús helyzetben könnyen destabilizálhatná 
Izrael biztonságát. 

−	 A Közel-Keleten kívüli állami szereplők: a térségen kívüli globális nagyhatalmak 
kevés befolyással vannak az eseményekre, ők gyakorlatilag csak minimálisan 
tudják befolyásolni Irán és az Egyesült Államok mozgásterét. Ezen a szinten is 
elmondható, hogy a szereplők közül nem látunk olyat, aki egyértelműen érdekelt 
lenne a háború kirobbanásában – a Biztonsági Tanács tagjai, Németország és 
az Európai Unió a nukleáris megállapodás túlélését támogatják, Japán pedig 
közvetíteni is igyekezett Irán és az Egyesült Államok között. 

−	 Nem állami szereplők: a közel-keleti és transznacionális nem állami szereplők 
jelentik a leginkább kiszámíthatatlan csoportot, amelyek ugyanakkor nagy 
hatással lehetnek az iráni–amerikai kapcsolatok alakulására. Ezek közül ki-
emelhető kétfajta szereplő. Egyrészt a háború kirobbanásában érdekeltek 
lehetnek a különböző terrorista hálózatok, elsősorban az al-Káida és az Isz-
lám Állam,8 hiszen számukra a háborús instabilitás kiterjedése lehetőséget 
jelentene a terjeszkedésre. Ráadásul egy ilyen katonai konfliktus a szektariá-
nus feszültségek növekedésével járna (az iráni politikai rendszer síita alapja 
miatt), amit a szunnita dzsihádista csoportok Szíriában, Irakban és Jemen-
ben is könnyen ki tudtak használni. Hasonló motivációval bírnak az iráni rezsim-
mel szemben álló szervezetek, például a Trump-adminisztráció egyes tagjaihoz 
is köthető Mudzsáhedín al-Khalk. Másrészt nem becsülhető le azon szereplők 
fontossága, amelyek egyik vagy másik fél szövetségesei vagy annak tekin-
tett erők (pl. a jemeni húszik vagy az iraki népi mobilizációs erők iráni, a kurd 
többségű Szíriai Demokratikus Erők amerikai partnerekként jelennek meg 
a nemzetközi közbeszédben). Szerepük nemcsak azért fontos, mert rajtuk 
keresztül a két fél közvetett támadást intézhet a másik ellen, hanem azért is, 

8 A két szervezet a jelenlegi látszólagos gyengesége ellenére is képes lenne csapást mérni a Közel-Keleten, 
ahogy arra a nemrégiben nyilvánosságra hozott ENSZ-jelentés is felhívja a figyelmet.

https://www.reuters.com/article/us-mideast-iran-emirates/rivals-iran-and-uae-to-hold-maritime-security-talks-idUSKCN1UP184
https://www.reuters.com/article/us-mideast-iran-emirates/rivals-iran-and-uae-to-hold-maritime-security-talks-idUSKCN1UP184
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-07-31/iran-crisis-forces-u-a-e-rethink-of-its-regional-entanglements
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-07-31/iran-crisis-forces-u-a-e-rethink-of-its-regional-entanglements
https://thenewturkey.org/us-sanctions-on-iran-and-their-impact-on-the-united-arab-emirates
https://thenewturkey.org/us-sanctions-on-iran-and-their-impact-on-the-united-arab-emirates
https://carnegieendowment.org/files/dubai_iran.pdf
https://carnegieendowment.org/files/dubai_iran.pdf
https://www.nytimes.com/2019/05/16/world/middleeast/israel-iran-netanyahu-war.html
https://forward.com/opinion/426267/the-last-thing-netanyahu-wants-is-a-war-with-iran/
https://forward.com/opinion/426267/the-last-thing-netanyahu-wants-is-a-war-with-iran/
http://www.xinhuanet.com/english/2019-07/29/c_138265285.htm
http://www.xinhuanet.com/english/2019-07/29/c_138265285.htm
https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-48578314
https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-48578314
https://english.mojahedin.org/
https://undocs.org/S/2019/570
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mert ezek a játékosok önálló mozgástérrel is rendelkeznek, amelynek mértékét 
a harmadik fél gyakran lebecsüli. Így ezen aktorok meglepően nagy hatással 
lehetnek az amerikai–iráni kapcsolatokra, hiszen könnyen tudnának provokálni 
katonai akciót, akár csak félreértésből adódóan is. 

HÁROM FORGATÓKÖNYV AZ IRÁNI–AMERIKAI 
KAPCSOLATOK ALAKULÁSÁRA

A fenti kulcsváltozók alakulása határozza meg legnagyobb mértékben az iráni vál-
ság kimenetelét. Ezzel kapcsolatban a vizsgált időtávban három forgatókönyvet 
állítok fel: a kulcsváltozók változatlansága által kijelölt „business as usual” szce-
náriót, egy amerikai–iráni háború kirobbanását, valamint a tárgyalásos vitaren-
dezés forgatókönyvét. Mindhárom esetben definiálom a szcenárió végkifejletét, 
bemutatom, hogy melyek a legvalószínűbb utak az adott végkifejlethez, majd 
pedig értékelem a forgatókönyv bekövetkezésének esélyeit és az arra ható té-
nyezőket. 

Az elemzés során a vizsgálat elsődleges aktoraira, vagyis az amerikai és az 
iráni kormányra úgy tekintünk, mint amelyek döntései határozzák meg a jövőt. 
Számukra minden egyes pillanatban a szükséges egyszerűsítést követően há-
rom döntési irány merül fel: a tárgyalások előmozdítása,9 nagymértékű kato-
nai erő használata vagy egyéb, a két „szélsőség” közötti lépés meghozatala10. 
Ezekre a lépésekre a másik fél reagál, és ellenintézkedést foganatosít ugyaneb-
ből az eszköztárból merítve. A két szereplő döntése együttesen határozza meg 
a döntések folyamatát és az események végkimenetelét (lásd 2. sz. táblázat).

A forgatókönyvek leírása két alapvetésből indul ki: egyrészt egyik fél sem kí-
ván a jelenlegi helyzetben, minden változó változatlansága esetében háborút 
kezdeményezni. Másrészt pedig, ugyanakkor, a két fél magatartását a másikkal 
szembeni nagyfokú bizalmatlanság határozza meg. E két tényező kettőssége 
alakította ki a háború és béke közötti nehezen leírható status quót. 

Feszült eszkaláció – a status quo fennmaradása

A végkifejlet: Az első számú forgatókönyv, amely a jelenlegi körülmények változat-
lansága esetén következne be, azt a jövőképet mutatja, amely szerint két év alatt 
nem sikerül tárgyalásos úton rendezni a jelenlegi válságot, ugyanakkor a feszültsé-
gek nem vezetnek háborús helyzethez. Ez nem jelenti azt, hogy a felek ne tennének 
aktív lépéseket – előfordulhat, hogy az egyik fél tárgyalni kíván, de a másik azt 
elutasítja, vagy az egyikük intenzív diplomáciai tevékenységet folytat a térségben.  

9 A másik fél követeléseinek egyoldalú elfogadását a „tárgyalások előmozdítása”  kategóriában kezelem. 

10 Ez utóbbiba tartozik minden egyéb feszültségkeltő és feszültségnövelő intézkedés, beleértve a háborúhoz 
nem vezető korlátozott katonai akciókat is. 
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Az iráni–amerikai kapcsolatok válsága

A végkifejlet bekövetkezéséhez vezető utak: Ahhoz, hogy 2021 júliusáig fennma-
radjon a jelenlegi helyzet, a játék két alapelvének (a bizalmatlanságnak és a status 
quo változatlansága esetén a háború elkerülése szándékának) a fennmaradására 
van szükség. Ehhez három út vezethet a legnagyobb valószínűséggel. Egyrészt le-
hetséges, hogy Irán és az Egyesült Államok kormánya nem bocsátkozik közvetlen 
tárgyalásba egymással a fennálló bizalmatlanság és a tárgyalási napirendben való 
nézeteltérések miatt, ennek ellenére háborús helyzet nem alakul ki a két fél között. 
A második legnagyobb valószínűségű út szerint a két fél tárgyalásokba bocsát-
kozik egymással, de a belpolitikai folyamatok vagy a két fél közötti nézeteltérések 
miatt nem sikerül megállapodniuk egymással a következő két évben, a tárgyalá-
sokat azonban nem zárják le. A harmadik megvalósulása a forgatókönyvnek, ha 
a kétoldalú egyeztetés elindul, de megbukik a folyamat, a felek így visszatérnek a 
tárgyalásokat megelőző állapotba.  

A forgatókönyv bekövetkezésének valószínűségére ható tényezők: Minden olyan 
intézkedés növelheti a status quo fennmaradásának esélyeit, amely a tárgyalás 
és a háborúindítás szélsősége közötti eszközkészletet használja, hiszen minden 
ilyen intézkedés normalizálja a jelenlegi helyzetet. Mivel jelenleg mindkét fél kettős 
stratégiát folytat (egyszerre jelez nyitottságot a párbeszédre és tesz keményebb 
intézkedéseket), a stratégia változatlansága újratermeli a bizalmatlanságot és a 
háború elutasítását is. A forgatókönyv megvalósulásának lehetőségét csökkenti 
az Egyesült Államokban egy demokrata elnökjelölt megválasztása, növeli viszont 
a republikánus párt és Trump elnök közötti viszony megromlása és az adminiszt-
ráción belül meglévő ellentétek fennmaradása. Az iráni belpolitikai folyamatok te-
kintetében a konzervatív körök és a kormányzat közötti viszony elmérgesedése 
ugyanakkor csökkenti a valószínűségét e forgatókönyvnek, hiszen ez esetben a 
Forradalmi Gárda nagyobb motivációval bírna egy háború kiprovokálására (ameny-
nyiben képes önállóan cselekedni). 

A forgatókönyv bekövetkezésének valószínűsége: A status quo fennmaradásának 
forgatókönyve nagy valószínűségi értékkel bír, különösen az első két megvalósulá-
si formájában (hiszen egy bukott tárgyalási sorozat után a status quóhoz való visz-
szatérés esélye nagyban csökken). A feszültségek eszkalációja (ahogy a háborús 
forgatókönyvét, úgy) e szcenárió bekövetkezésének esélyeit sem csökkenti. 

Háború	kirobbanása	Irán	és	az	Egyesült	Államok	között

A végkifejlet: A második számú forgatókönyv a háború bekövetkezését jelenti az 
Egyesült Államok és Irán között. A háború szcenáriójához – G. Sorel, B. Russel és 
L. Bernard definíciójára építve – három elemnek kell teljesülnie: 1) olyan államközi 
fegyveres konfliktus robban ki, 2) amely során mindkét fél erőszakos eszközö-
ket használ annak érdekében, hogy 3) a válságot véglegesen megoldja a saját 
céljainak elérése érdekében. Ennek következtében nem feltétlenül jelenti e for-
gatókönyv bekövetkeztét egy egyirányú, korlátozott beavatkozás valamelyik fél 

https://www.rug.nl/research/portal/files/14552049/UNESCO.pdf
https://www.rug.nl/research/portal/files/14552049/UNESCO.pdf
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részéről, csak abban az esetben, ha arra a másik fél is erőszakosan válaszol. 
Továbbá, természetesen, nem jelentik a háború kirobbanását az elmúlt hóna-
pok eseményei, amelyek során akár Irán, akár az Egyesült Államok erőszakos 
eszközöket használt, hiszen azok önmagukban még nem irányultak a válság 
végleges megoldására.

A végkifejlet bekövetkeztéhez vezető utak: Egy nagyobb fegyveres konflik-
tus kirobbanásának feltétele, hogy a bizalmatlanság fennmaradjon, és vagy a 
status quo, vagy a háború elutasítása változzon meg legalább az egyik félben. 
A jelenlegi helyzetben a legnagyobb valószínűséggel három módon robbanhat 
ki háború az Egyesült Államok és Irán között:

−	 Szándékos háború a jelenlegi helyzetben: ez esetben a két fél saját politikai 
számítása szerint dönt a fegyveres konfliktus felvállalása mellett. Mivel jelenleg 
egyik főszereplő sem kívánja megindítani a katonai konfliktust, így ez három 
esetben képzelhető el. Egyrészt a status quo radikális megváltozása esetén (pl. 
a közel-keleti stratégiai helyzet átalakulása), másrészt a szereplők stratégiájának 
megváltozása (pl. az amerikai adminisztráción belüli vagy az iráni hatalmi körök 
közötti erőviszony felbomlása következtében), harmadrészt pedig a konfliktustól 
független politikai számítás eredményeként. A háború diverziós elmélete szerint 
például egy kormány akkor robbant ki háborút, ha el akarja terelni a figyelmet egy 
belpolitikai kérdésről. Az empirikus vizsgálatok alapján ez elsősorban a végrehajtó 
hatalom fejének alacsony támogatottsága esetén szokott bekövetkezni. Ez Trump 
elnök esetében sokkal nagyobb valószínűséggel megtörténhet, mint Róháni 
esetében, hiszen utóbbi politikai platformja inkább a békés vitarendezést erősíti, 
ráadásul Khamenei nélkül ilyen döntést nem tudna meghozni.

−	 Véletlen háború: a fogalom alatt olyan konfliktus kirobbanását értjük, amely 
félreértés, tévedés vagy kommunikációs hiba miatt robbanna ki. Egy ilyen 
konfliktus kirobbanásának esélyét nagyon nehéz meghatározni az esemény 
jellege miatt, ugyanakkor minél feszültebb a helyzet, annál jobban növekszik a 
valószínűsége. Egy véletlen háború kirobbanásának elkerülését Esper védelmi 
miniszter is hangsúlyozta, ami mutatja, hogy a döntéshozók is tisztában vannak 
a jelenlegi eszkalációs folyamat ilyen irányú veszélyeivel, különösen a közvetlen 
kommunikációs kapcsolat hiánya miatt. Ilyen véletlen háború történhet akkor, ha 
az egyik fél nem kívánt következményekkel járó döntést hoz, amivel úgy provokálja 
a másik felet, hogy az megindítsa a támadást (pl. túlzott megszégyenítés 
esetén), vagy egy harmadik fél magatartása következtében. Ilyen szereplő lehet 
egy független aktor, amelynek tevékenységét az egyik fél a másik szereplőnek 
tudja be (pl. iraki milíciák vagy terrorista hálózatok provokációja). 

−	 Szándékos háború sikertelen tárgyalásokat követően: Ha megindulnak a 
tárgyalások a két fél között, azok a bizalmatlanság következtében könnyen 
sikertelenül végződhetnek, ezt követően a szándékos háború kirobbanásának 
esélye növekszik. Ahogy arra már utaltam az előző forgatókönyvnél, nehéz 

https://www.journals.uchicago.edu/doi/pdfplus/10.1017/S0022381609990879
https://foreignpolicy.com/2019/05/21/how-to-prevent-an-accidental-war-with-iran/
https://www.justsecurity.org/64956/what-did-we-learn-about-mark-esper-and-how-he-views-the-world/
https://www.justsecurity.org/64956/what-did-we-learn-about-mark-esper-and-how-he-views-the-world/
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elképzelni, hogy egy ilyen elbukott kommunikációt követően a felek a status quóba 
térnének vissza, hiszen a bizalmatlanság mélyülne, a háború alternatíváinak 
haszna pedig csökkenne. A forgatókönyv bekövetkezésének valószínűségét 
növelő és csökkentő tényezők: Belpolitikai változások, sikertelen tárgyalások, 
terrorista csoportok fokozódó aktivitása, az eszkaláció fennmaradása, a közvetlen 
kommunikáció hiánya mind olyan tényező, amely növeli a szándékos vagy véletlen 
háború kirobbanásának esélyeit, ugyanakkor a közvetítők tevékenysége, minden 
bizalomépítő retorikai vagy tényleges lépés csökkenti. 

A forgatókönyv bekövetkezésének valószínűsége: Jelen pillanatban a szándékos 
háború kirobbanásának esélye alacsony, a véletlen háborúé közepes. Sikertelen 
tárgyalásokat követően a szándékos háború esélye megnövekedne. 

A válság tárgyalásos megoldása

A végkifejlet: A harmadik szcenárió szerint az iráni és amerikai kormánynak a kö-
vetkező két éven belül békés módon, a tárgyalóasztalnál sikerül megoldania a vál-
ságot. A forgatókönyvbe beletartozik minden olyan eshetőség, amely eleget tesz 
ennek a kritériumnak, függetlenül a megbeszélés pontos tartalmától (pl. a JCPOA 
visszaállítása, új megállapodás megkötése, egyéb kompromisszumos javaslatok). 

A végkifejlet bekövetkeztéhez vezető utak: E végkifejlet elérése két lépésben tör-
ténne: először tárgyalásokba kell bocsátkozniuk a feleknek, majd pedig ezeket si-
keresen le kell zárniuk. Előbbihez bizalomépítő intézkedésekre, utóbbihoz kompro-
misszumkészségre van szükség. 

A tárgyalások megkezdése önmagában kockázatokkal jár, hiszen azok végki-
menetele egyáltalán nem törvényszerű, eredménytelen lezárásuk vagy látványos 
bukásuk pedig könnyen a háborús forgatókönyv esélyét növelné (ráadásul minden 
megkezdett és elbukott tárgyalási forduló után csökken a tárgyalások melletti dön-
tések esélye). A deeszkalációs és bizalomépítési lépések a legnagyobb valószínű-
séggel a következők lehetnek:

−	 az amerikai szankciók részleges vagy teljes felfüggesztése;
−	 fogolycsere;11

−	 közvetlen kommunikációs csatornák létrehozása;
−	 új amerikai Irán-megbízott kinevezése vagy személycsere a keményebb Irán-

politikát képviselő vezetők körében;
−	 a „nukleáris fatva”12 törvénybe foglalása Iránban;
−	 megegyezés egy, a Perzsa-öböl menti incidensek elkerülését szolgáló 

mechanizmusról;

11 Jelenleg legalább öt amerikai állampolgárt tart fogva Irán, az Egyesült Államok pedig minimum tizenkettőt. 

12 Ali Khamenei 2005-ös és 2011-es vallási utasítása, amely a nukleáris fegyverek bevetését vallásilag tiltott-
nak minősítette. 

https://www.commondreams.org/views/2019/07/31/expert-letter-deescalating-iran
https://www.commondreams.org/views/2019/07/31/expert-letter-deescalating-iran
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−	 önkorlátozó intézkedések a Közel-Kelet egyes konfliktusaiban;
−	 látványosan javuló kapcsolatok és diplomáciai közeledés Irán és a Perzsa-öböl 

arab országai között;
−	 helyi szintű együttműködés a két fél szövetségesei között (pl. Irakban az amerikai 

és iráni kötődésű erők között);
−	 békülékenyebb retorika.  

 
A tárgyalások tartalma valószínűleg nem a JCPOA visszaállítására, hanem az 

annak módosításával kapcsolatos kompromisszumokra vonatkozna, amelynek ér-
telmében az Egyesült Államok a szankciók egy részét vagy egészét felfüggesztené 
bizonyos iráni lépésekért cserébe. Ilyen lépés lehet az ún. kiegészítő jegyzőkönyv 
ratifikálása,13 amely időbeli hatály nélkül hozna létre tágabb megfigyelési jogosult-
ságot az iráni atomprogrammal kapcsolatban a Nemzetközi Atomenergia-ügynök-
ség számára, vagy az ún. 123-as megállapodás megkötését az Egyesült Államok-
kal, amely amerikai–iráni atomenergetikai együttműködést alakítana ki közvetlen 
amerikai monitoring mellett. Kompromisszumként elméletileg szóba kerülhet még 
az iráni rakétaprogram korlátozása vagy a jemeni, iraki és szíriai eseményekkel 
kapcsolatos önkorlátozó lépések az egyik (vagy mindkét) fél részéről. 

A forgatókönyv bekövetkezésének valószínűségét növelő és csökkentő tényezők: 
A mediátorok tevékenysége, az iráni kormány belpolitikai pozícióinak erősödése, 
az amerikai adminisztráción belüli erőviszonyok megváltozása mind növelik e vég-
kimenetel esélyeit. Paradox módon egy jól kivitelezett katonai csapás vagy kemé-
nyebb retorika is erősítheti a tárgyalások valószínűségét (hiszen ezek növelik a tár-
gyalás elutasításának költségeit), ugyanakkor bizalomépítő lépések nélkül az ilyen 
intézkedések önmagukban inkább a status quo fennmaradása irányába hatnak. 
A forgatókönyv valószínűsége akkor a legmagasabb, ha a jövő évi amerikai elnök-
választásokon demokrata jelölt győzne; közepes, ha a választások előtt indulnak 
meg a tárgyalások, és alacsony, ha a jövő évi elnökválasztáson Trump győzni tud.14

A forgatókönyv bekövetkezésének valószínűsége: A rendelkezésre álló informáci-
ók alapján a következő két évben a tárgyalások megkezdésének esélye a közepes 
és a magas közé becsülhető, a vitarendezés végletes lehetősége árnyalatnyival kor-
látozottabb, több okból kifolyólag. Egyrészt jelen pillanatban az iráni kormány utasítja 
el a tárgyalásokat, mivel nem bízik az amerikai fél szándékának komolyságában, ami 
mutatja, hogy Teherán érzékeli a tárgyalások megkezdéséhez (és azok esetleges 
bukásához) kötődő politikai veszélyeket, és jelen pillanatban a status quót prefe-
rálja. Másrészt Teherán könnyen játszhat kivárásra a jövőre esedékes elnökválasz-
tásokig, bízva a demokrata párti elnökjelölt sikerében. Harmadrészt a tárgyalások 
megindulása jelen környezetben nem feltétlenül a békés vitarendezéshez, hanem 
a válság eszkalációjához is vezethet sikertelenségük esetén. 

13 Ezt Irán 2003-ban már aláírta és ratifikáció nélkül betartotta 2003 és 2006 között. 

14 Hiszen ez esetben az eddigi politika kerül pozitív díjazásra, ami a status quo fennmaradását 

https://www.newyorker.com/news/news-desk/irans-foreign-minister-invited-to-meet-trump-in-the-oval-office
https://armscontrolcenter.org/factsheet-iran-and-the-additional-protocol/
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KONKLÚZIÓ – A FORGATÓKÖNYVEK ÉRTÉKELÉSE

A fenti három forgatókönyv összesen kilenc alforgatókönyvre bontható 
(lásd az 1. táblázatot), amelyeket valószínűségük és Magyarország (meg 
az Európai Unió) szempontjából való kívánatosságuk alapján tudunk 

csoportosítani. Az egyes kimenetelek valószínűségét nem tudjuk számszerű-
síteni, így a forgatókönyvek megvalósulásához szükséges tényezők megválto-
zásának mértékét kell figyelembe vennünk. A kívánatosság szempontjából az 
EU érdekének a békés vitarendezést tekintem, ami elvezethet az európai–iráni 
gazdasági kapcsolatok mélyítéséhez. 

1. ábra: 
A forgatókönyvek csoportosítása valószínűség szerint

Nem kívánatos Közepesen 
kívánatos Kívánatos

Magas 
valószínűségű

A status quo 
fennmaradása 
a tárgyalások 
elhúzódásával

A status quo 
fennmaradása 

tárgyalások nélkül

Sikeres 
vitarendezés 

tárgyalásokon 
keresztül 

az amerikai 
elnökválasztások 

(és demokrata 
győzelem) után

Közepes 
valószínűségű

Szándékos háború 
kirobbanása 

sikertelen tárgyalások 
következtében

Véletlen háború 
kirobbanása

Sikeres 
vitarendezés 

tárgyalásokon 
keresztül 

az amerikai 
elnökválasztások 

előtt

Alacsony
valószínűségű
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A status quo 
fennmaradása 

sikertelen tárgyalások 
következtében

Sikeres 
vitarendezés 

tárgyalásokon 
keresztül 

az amerikai 
elnökválasztások 
(és republikánus 
győzelem) után
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A kutatás fő konklúziója szerint az iráni–amerikai válság könnyen vezethet az 
EU számára kedvezőnek tekintett végkimenetelhez a háborús retorika és folya-
matos eszkaláció ellenére. Ahhoz, hogy ez teljesüljön, két megfontolás érvénye-
sítésére van szükség – egyrészt deeszkalációs lépésekre nemcsak Irán és az 
Egyesült Államok, hanem más szereplők is képesek (pl. trilaterális kommuni-
kációs csatornák építése, tengeri biztonsági mechanizmus kiépítése regionális 
szereplők bevonásával), még ha nem is olyan hatékonysággal, mint a válság két 
főszereplője. Az ilyen jellegű intézkedéseket nem az európai–iráni vagy az eu-
rópai–amerikai kapcsolatok keretében kell értelmezni, hanem kifejezetten az 
amerikai–iráni kapcsolatok keretében, ezért például nem tekinthető ilyen lé-
pésnek az INSTEX felállítása, amely jelen állapotában csak erősíti a Washing-
tonban és Teheránban lévő bizalmatlanságot. Másrészt a tárgyalásos vitarende-
zés sikeressége nagyban függ a tárgyalások megkezdésének időpontjától – ha 
az a szükséges bizalmi szint elérése előtt kezdődik meg, az könnyen vezethet a 
folyamat bukásához és így a tárgyalásos vitarendezés esélyeinek csökkenéséhez. 
Harmadrészt nem elhanyagolható a harmadik szereplők (elsősorban a nem állami 
aktorok) befolyása sem: ők könnyen meggátolhatják a békés rendezés esélyeit, így 
érdemes az ő tevékenységükre fokozottan figyelni. 

Az idő előrehaladtával az egyes forgatókönyvek esélyei változhatnak, így érde-
mes a szcenáriók feltételeinek megvalósulása szempontjából a következő időpon-
tokban értékelni a válság lehetséges kimeneteleit:

−	 2019. szeptember: Az ENSZ Közgyűlés 74. ülésszaka, a magas szintű 
tárgyalások egyik legfontosabb lehetősége a két fél között. Ugyan egyeztetés 
bármikor megindulhat az Egyesült Államok és Irán között, a Közgyűlés 
fontossága abból ered, hogy a tárgyalások diszkrét módon történhetnek New 
Yorkban anélkül, hogy azokat előre bejelentenék, ami fontos szempont a 
bizalmatlanság légkörében. A közvetlen kommunikáció hiánya növeli a status 
quo fennmaradásának esélyeit, kismértékben pedig a háború kitörésének 
esélyeit is.

−	 2020. május: Az iráni nukleáris megállapodásból való amerikai kilépés 2018 
májusában történt, majd a 2019. évi eszkaláció is májusra esett, így e hónapnak 
erős szimbolikus jelentősége van a két adminisztráció számára. Mivel mindkét 
kormány viselkedésében tetten érhetőek szimbolikus jelentőségű időzítések, így 
elképzelhető, hogy ebben a hónapban történne akár fegyveres konfliktus, akár a 
tárgyalások megindulása. Amennyiben nem történik kézzelfogható eszkaláció, 
az növeli a békés vitarendezés és a status quo esélyeit.

−	 2020. szeptember: Az ENSZ Közgyűlésének 75. ülésszaka és az utolsó 
Közgyűlés, amely az amerikai választások előtt történik. A Közgyűlés 
jelentőségét bonyolítja, hogy az amerikai belpolitikai szereplőknek a választási 
kampányra kell koncentrálniuk. Ha itt sem történik egyértelmű előrelépés egyik 
irányba sem, akkor a status quo fennmaradásának esélye nagyban növekszik. 

https://www.newyorker.com/news/news-desk/irans-foreign-minister-invited-to-meet-trump-in-the-oval-office
https://www.newyorker.com/news/news-desk/irans-foreign-minister-invited-to-meet-trump-in-the-oval-office
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−	 2020. november: Az amerikai elnökválasztások időpontja. Demokrata elnök 
esetén nagyban megnövekszik a békés vitarendezés lehetősége, Trump 
győzelme esetén pedig a status quo fennmaradásának esélye. 

−	 2021. január: Az új amerikai elnök beiktatása. Ha rövid idővel ezután nem 
kezdődnek meg a tárgyalások, úgy szinte bizonyosra vehető a status quo 
fennmaradása. 

Végezetül fontos a kutatás korlátjainak meghatározása. Egyrészt az elemzés né-
hány bizonyíthatatlan feltevésre épült (a kulcsváltozók politikai jellege, a felek kö-
zötti bizalmatlanság mértéke, a háború elutasítása jelen körülmények között), 
amelyek megkérdőjelezésével a forgatókönyvek elveszítik prediktív értéküket. 
Ezzel párhuzamosan minden az 1. sz. mellékletben leírt, de alacsony prioritásúnak 
tekintett változó figyelmen kívül hagyása az okváltozók közül szintén limitálja az 
elemzés mozgásterét. Másrészt minden, az 1. sz. mellékletben le nem írt változó 
radikális megváltozása fekete hattyúnak minősül (pl. merénylet amerikai vagy iráni 
politikai vezetők ellen), amelyek bekövetkezése esetén az elemzés alapelvei újra-
gondolásra szorulnak. 



1. melléklet: 
A kutatás rendszerének változókészlete

Amerikai 
nemzetállami szint Iráni nemzetállami szint Közel-keleti 

regionális szint Globális szint

Politikai 
változók

Az amerikai belpolitikai 
verseny alakulása, az 

adminisztráció összeté-
telének vagy belső erő-
viszonyainak változása, 
az amerikai választási 

kampány alakulása

A mérsékeltek, konzervatívok 
és más érdekcsoportok 

közötti versengés alakulása, 
az állami és félállami 

intézmények közötti viszony 
változása, esetleges személyi 

változás az egyes vezetői 
pozíciókban

A fő stakeholderek 
(Szaúd-Arábia, 

EAE, Katar, Izrael, 
Irak) külpolitikai 
viselkedésének 
változása, nem 

állami szereplők 
tevékenysége

Az Európai Unió és tagállamai 
külpolitikai viselkedésének 

változása, globális nagyhatalmak 
(elsősorban Oroszország, Kína és 
Japán) viselkedésének változása, 

az Egyesült Államokkal való 
bilaterális kapcsolatok alakulása

Gazdasági 
változók

Fiskális és monetáris 
tendenciák, a 

legfontosabb iparágakat 
(energetika, hadiipar 

stb.) érintő változások

A szankciók hatása, a 
szankcióktól független 
gazdasági folyamatok 

alakulása

A regionális gazdaság 
stabilitása, a Perzsa-
öböl térségét érintő 
gazdasági folyama-
tok, energiapolitikai 
változások a kínálati 

oldalon

Energiapolitikai változások a 
keresleti oldalon, világgazdasági 

konjunktúra lelassulása, 
„kereskedelmi háborúk” alakulása

Társadalmi és 
egyéb változók

A háború 
támogatottságának 
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tendenciák, a 

belpolitikai folyamatok 
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A szektariánus ellen-
tétek változása, a két 
résztvevő megítélé-
sének változása, a fő 
stakeholderek belső 

társadalmi folyamatai

Az iráni válság megítélésének 
változása, nemzetközi  nem állami 

szereplők viselkedése
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2. melléklet:
A forgatókönyvek döntési folyamatként való ábrázolása

Jelmagyarázat: Az egyes szintek az eseménysorozat döntési szintjeit jelentik, 
amelyekben mindkét fél döntése szükséges. A kék szín a folytatódó, a zöld a lezá-

rult forgatókönyveket jelzi.
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