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Abstract 

In recent years accepting the democratic scale of values has become the bench-mark both of social 
and economic development and of willingness for peaceful coexistence, and has been defined as one of 
the primal requirements of belonging to the globalised world. However, linking the fight against 
terrorism with the spread of democracy raises several questions and problems. 

 

Bevezetés 

A nyugati társadalom, elsősorban az Amerikai Egyesült Államok 2001. szeptember 11.2 

után megfogalmazott elsődleges nemzetközi célja, a terrorizmus ellenes harc, valamint a 

nyugati típusú demokrácia terjesztése. A demokrácia által képviselt értékrend elfogadása az 

utóbbi években a társadalmi és gazdasági fejlődés, egyszersmind a békés együttélésre való 

hajlandóság fokmérőjévé vált, és a globalizált világhoz tartozás egyik alapvető feltételeként 

került definiálásra. A terrorizmus elleni harc demokráciaterjesztéssel történő összekapcsolása 

azonban számos kérdést vet fel. 

Az egyik legjelentősebb kérdés, amelyet az University of Vermont professzora, F. Gregory 

Gause, a neves Foreign Affairs című lapban, 2005-ben megjelentetett írásának címéül is 

választott,3 nem más, mint hogy: a demokrácia képes megállítani a terrorizmust? Másként 

fogalmazva, illetve egy kicsit bővítve a kérdés tartalmát, evidenciának kell-e tekinteni, hogy a 

terrorizmus ellenes harc magában hordozza a demokrácia terjesztését is? Nem lehetséges-e, 

hogy a demokrácia, és a hozzá szorosan kötődő globalizáció már eleve magában hordoz olyan 

megnyilvánulási formulákat, amelyekre egyes kultúrkörök csak a terrorizmust találják 
                                                 

1 A politikatudományok doktora, a Terrorelhárítási Központ Tudományos Tanácsának titkára. 
2 Az Amerikai Egyesült Államokat ért összehangolt terrortámadás sorozat. 
3 F. Gregory Gause: Can democracy stop terrorism? 
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megfelelő reakciónak? A probléma rendkívül összetett, amelynek megválaszolására az elmúlt 

években több-kevesebb sikerrel, de számos kutató tett kísérletet. A kutatások összegzéseként 

nem egy jelentősnek tekinthető tanulmány is napvilágot látott. 

Jelen tanulmány szerzői arra tesznek kísérletet, hogy az Iszlám Állam előretörésén 

keresztül megpróbálják felvillantani azokat a pontokat, amelyek egyértelműen arra utalnak, 

hogy a nyugati demokráciaterjesztés számos terroraspektusú kockázatot rejt magában. A 

nyugati politikai struktúrák, azok kialakulási környezetétől távoli, idegen kulturális 

környezetben történő meghonosítási kísérletei ugyanis korántsem tekinthetők egyértelmű 

sikertörténetnek. Ennek a buktatókkal teli folyamatnak iskolapéldája az Irak 2003-as 

lerohanásával kezdődött esemény sorozat, amely a Szíriai polgárháború kapcsán mutatott 

nagyhatalmi magatartás eredményeként, az Iszlám Állam jelentette, a regionális határokon 

túlnyúló, globális terrorveszélyben csúcsosodott ki. 

Az Iszlám Állam jelentős térnyerésének okai nem értelmezhetők anélkül, hogy szó ne 

essék a térség – korábban nem látott szintű – destabilizációjában játszott nyugati szerep 

tényszerű feltárása nélkül. A demokrácia muszlim arab területeken történő terjesztésének 

lehetőségeit és lehetséges eredményeit jól példázzák az iraki kormány működésének 

anomáliái, valamint az Iszlám Állam története, ezért a problémakör ezen keresztül kerül 

bemutatásra. 

 A Közel-Kelet nemzetközi viszonyai, az USA szerepe 

Napjainkban a Közel-Kelet politikai térképének változásait jelentős mértékben 

befolyásolja az USA-nak, valamint szövetségeseinek működése a térségben. A jelenség 

előzményei, illetve okai az 1980-as, ’90-es évek világpolitikai viszonyaiban keresendők. A 

hidegháború időszakában Szíria és Irak ténylegesen a Szovjetunió befolyási övezetéhez 

tartozott, az USA pedig a Közel-Keleten külpolitikai értelemben elsősorban Izraelre, 

gazdaságilag pedig az öböl-államokra támaszkodhatott. 

A Szovjetunió szétesésével, Oroszország szuperhatalmi státuszának megszűnésével 

azonban megnyílt az út az USA előtt a nyugat-ázsiai térségben történő befolyási övezete 

kiépítéséhez, illetve pozíciói megerősítéséhez. E ponton megjegyezzük, hogy a nagyhatalmi 

helyzetben lévő állam számára a fent említett lépés, illetve lépések sorozata nem pusztán 

gazdasági érdekeit szolgálta, azok egyebek mellett a versengő hatalmi centrumok térnyerését 
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hivatottak megakadályozni. Ebben az értelemben azonban megállapíthatjuk, hogy az USA 

világhatalmi helyzetének megtartása érdekében, valójában szükségszerűségből cselekszik. 

A fenti folyamatok megértésében sokat segíthet a Közel-Kelet, és különösen Irak hatalmi 

struktúrájának felvázolása. A regionális politikai viszonyokat kihasználva az utóbbi 

évtizedben megerősödni látszik az Irán vezetésével körvonalazódó szövetségi rendszer, mely 

magába foglalja a Bassár al-Aszad vezetése alatt álló Szíriát, a libanoni Hezbollahot, valamint 

a Núri al-Máliki kormányozta Irakot. Ezen államok - legalábbis a kormányzataikat tekintve - 

felekezetileg is elhatárolhatók a szövetségük ellenpontját jelentő öböl-államoktól, 

Törökországtól, Egyiptomtól és természetesen Izraeltől. A vallási kérdések ebben az esetben 

is politikai, ezen belül elsősorban külpolitikai orientációt hordoznak. Irán az 1979-es iszlám 

forradalom óta a térség vezető síita hatalma. Szakítva a sah külpolitikai preferenciáival, a 

teheráni kormányzat az USA szövetségeséből annak ellenfelévé vált. Szíria vezető politikai 

ereje a formálisan szekuláris, szocialista ideológiát hirdető Baath párt. A Szíriában működő 

elnöki köztársaság államigazgatási szervezete az autoriter rendszerekhez hasonlóan az 

államfőhöz lojális társadalmi csoportokból, Háfiz al-Aszad, majd Bassár al-Aszad elnök 

törzsének tagjaiból került ki, akik az iszlám síita irányzatából alakult alavi4 vallási 

közösséghez tartoznak. A szíriai politika alakulása vonatkozásában döntő szerephez jutott az 

ország vallási összetétele, hiszen a hatalmat gyakorló alavi kisebbség az ország lakosságának 

mindössze 10-12%-át jelenti. A színes vallási összetételű Libanon meghatározó politikai ereje 

az Iráni támogatással létrejött és működő Hezbollah, mely ugyancsak síita felekezeti alapon 

áll. 

Bonyolult képet mutat Irak vallási és társadalmi összetétele, illetve ennek a kormányzásban 

való lecsapódása. Az arab lakosság 60%-a síita, mely 2003-ig a szekuláris, szocialista eszmei 

alapon álló Baath párt kormányzása alatt állt. A hatalmi elit Szaddám Huszein bizalmi 

embereiből, az at-Tikrítij törzs tagjaiból állt. Mivel a törzs szunnita felekezeti alapokon 

nyugodott, a síita többség érdekei erőteljesen háttérbe szorultak, időnként nyílt elnyomásnak 

is ki voltak téve. Az USA 2003-as beavatkozása után síita kormány került Irak élére Núri al-

                                                 

4 Az alavi felekezet a 9. században alakult ki, elnevezésül jelentése „Ali követői”. A síita irányzattal való 
rokonságára utal Ali kalifa fontosságának előtérbe helyezése. A síita kifejezés „Ali pártjára” utal. Az alaviták 
vallási nézeteinek központjában egy isten-hármasság áll, mely gyakorlatilag Allah három megnyilvánulási 
formáját, Mohamedet, Alit és Szalmánt jelenti. Ali istenként való tisztelete miatt egyes teológusok kétségbe 
vonják az irányzat iszlámhoz való tartozását is, hiszen annak alaptétele a tauhíd, azaz Allahnak, mint egyetlen 
istennek a tisztelete. Korunk szíriai politikai viszonyai tekintetében az irányzat síitizmussal való 
rokonságának van meghatározó szerepe, a teológiai kérdések másodlagosak. 
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Máliki vezetésével, mely akkor még teljesen ki volt szolgáltatva az amerikai érdekeknek, 

önálló külpolitikáról nem is álmodhatott. Az iraki vezetés ennek megfelelően az USA 

céljainak végrehajtójává vált, az iráni szövetség gondolata még távoli reményként sem 

jelenhetett meg számára. 2010 után azonban, az amerikai csapatok kivonásának 

megindulásával az iraki külpolitika nyitott Szíria és Irán felé, így részt vehetett a síita 

együttműködésben. A 2014-ben alakult, Haider al-Abádi vezetésével felállt új kormány ismét 

erőteljes amerikai befolyás alá került. Megállapítható tehát, hogy Irak szerepe meglehetősen 

ambivalensen alakul az USA-hoz való viszonya, illetve az ún. „síita félhold” szövetségben 

való részvétele tekintetében.  

A síita tengely legmeghatározóbb hatalmi központja Irán, ennek megfelelően a szövetség 

működése Irán regionális hatalmi törekvéseit segíti, illetve az ezeket gátló körülményeket 

gyengíti. Meg kell jegyeznünk azonban, hogy a fenti nemzetközi együttműködés szereplőit 

csupán az érdekek azonossága állítja azonos oldalra, hosszú távú, tartós szövetséget csak egy 

determináló potenciállal bíró hatalom képes létrehozni a Közel-Keleten. 

A síita együttműködésnek azonban akadnak regionális, valamint világhatalmi riválisai is. A 

regionális versenytársak között kell megemlíteni Törökországot és a szaúdi dominanciával 

jellemezhető öböl-államokat.5 Mind Törökország, mind Szaúd-Arábia nyilvánvalóan a térség 

regionális hatalmává kíván válni. Az iráni törekvések egyelőre természetesen közös 

ellenségképet jelentenek számukra, a hatalmi viszonyok esetleges megváltozásával azonban 

az azonos oldalon álló felek rövid idő alatt szembekerülhetnek egymással. 

A szakirodalom gyakran „szunnita félholdként” határozza meg a Perzsa-öböl államaiból, 

Törökországból, Jordániából és bizonyos tekintetben Egyiptomból álló államok 

együttműködését. A megjelöléssel kapcsolatban elmondhatjuk, hogy az államok vezetése 

valóban szunnita vallási-társadalmi alapon áll, ezért az elnevezés első részét helytállónak 

tekinthetjük azzal a kiegészítéssel, hogy akárcsak a síita félhold esetében, a kormányzatok 

esetükben sem feltétlenül reprezentálják a többségi társadalmat, illetve annak érdekeit. A 

szunnita államok azonban nem alkotnak hagyományos értelemben vett szövetséget, 

jellemzően a különböző távú érdekegységek miatt működnek együtt a külpolitika terén. 

                                                 

5 Valamint bizonyos tekintetben Egyiptomot, melynek szerepének vizsgálatára jelen tanulmány keretei között 
terjedelmi okokból nem térünk ki. 
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A fenti nemzetközi viszonyrendszerre épül rá az Amerikai Egyesült Államok, mint 

világhatalmi tényező beavatkozása a közel-keleti folyamatokba. Preferenciáit tekintve 

elmondható, hogy hagyományosan jó gazdasági, illetve külpolitikai kapcsolatokat ápol a 

térség szunnita országaival, ennek megfelelően megállapítható, hogy az iráni térnyeréssel 

szemben a szunnita országokra támaszkodik.6 Mégsem érdeke azonban, hogy a szunnita 

országok között mélyebb, vagy hosszabb távú szövetségek alakuljanak ki.7 Meg kell jegyezni 

azonban, hogy az USA-val való együttműködés ezen országok esetében nem jelenti azt, hogy 

az amerikai külpolitikai törekvések puszta végrehajtói lennének, inkább azonos célokról, 

illetve meghatározott cselekvések vonatkozásában pedig az érdekek egybeeséséről 

beszélhetünk. 

Külön érdemes kiemelni, illetve a rendszerben elhelyezni az Egyesült Államok és Izrael 

viszonyát. Álláspontunk szerint a közel-keleti nemzetközi viszonyrendszer tekintetében a két 

állam közti kapcsolatokat a kölcsönös függés jellemzi, amelyet saját vonatkozásában mindkét 

fél gyengíteni, partnere esetében pedig erősíteni törekszik. Az USA számára Izrael jelenti a 

térségben az egyetlen, katonai, külpolitikai és gazdasági értelemben egyaránt szövetséges 

államot, ami bizonyos tekintetben az USA függő pozícióját idézte elő. Izrael pedig elsősorban 

biztonságpolitikai szempontból van az USA-ra utalva, mely helyzetet az amerikai vezetés 

Izrael önállósodási törekvéseinek fékezésével, illetve a gazdasági, ezen belül is a hadiipari 

támogatásoktól való függés fenntartásával igyekszik konzerválni. A viszonyrendszer 

eredménye egy kölcsönös érdekérvényesítésen alapuló együttműködés a két állam között, 

mely alapján az USA Izrael útján képes például az iráni törekvések keretek közé szorítására. 

A fent részletezett közel-keleti nemzetközi viszonyok ismeretében kísérletet tehetünk arra, 

hogy vázoljuk az USA közel-keleti politikáját az Iszlám Állam működése során bekövetkezett 

biztonságpolitikai helyzet kapcsán. Ennek során mindenekelőtt bemutatjuk a térség társadalmi 

viszonyait egészen a 7. századig visszatekintve, melynek ismeretében eldönthető, hogy a 

különböző típusú hatalomgyakorlási módok közül melyek életképessége biztosítható 

hosszútávon az adott területen. Ennek keretében foglalkozunk az iszlám kialakulásával és 

társadalomformáló erejével, hatásaival, valamint a történelmi keretekkel. Bemutatjuk az 

Iszlám Állam társadalmi és ideológiai bázisát, illetőleg a lakosság körében tapasztalható 

                                                 

6 Ennek ismeretében nem meglepő, hogy az amerikai befolyás kiterjesztésében ellenérdekelt Oroszország és 
Kína általában Iránt, illetve a síita félhold államait támogatja az USA, illetve a szunnita hatalmak ellenében. 

7 A térség államainak törekvéseiből, politikájuk jellegéből ez amúgy sem következne. 
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népszerűségének lehetséges okait. Végül számba vesszük az USA valószínűsíthető térségbeli 

céljait és módszereit, azokat összevetjük a helyi viszonyokkal, melynek során megkíséreljük 

előre jelezni a demokratikus államberendezkedés életképességét a Közel-Keleten. 

Történeti háttér 

A muszlim arabok a 7. században hódították meg Perzsiát, legyőzve az akkor uralkodó 

szaszanida dinasztiát. Ekkortól számíthatjuk az Iszlám elterjedését a mai Irak területén. Az 

arab hódítók uralkodási formája a kalifátus volt, élén a kalifával. Figyelemmel arra, hogy 

napjainkban magát az Iszlám Államnak nevező szervezet szintén kalifátusként határozza meg 

a hatalomgyakorlási formáját, célszerűnek tartjuk bemutatni ennek főbb jellemzőit. 

A kalifai tisztség gyökerei a Mohamed próféta halálát közvetlenül követő időszakig 

nyúlnak vissza. A próféta Jathrib, majd Mekka meghódítása után uralma alatt egyesítette 

Arábia törzseit, melyek a vallásalapító halála után természetesen semmisnek tekintették a 

súlyos adófizetési kötelezettséggel járó szövetséget. A Mohamed által uralt terület egyben 

tartása érdekében a muszlimok vezetői megválasztották maguk közül a prófétát követő 

vezetőt.  A kalifa természetesen csak a közösség vezetőjeként volt Mohamed örököse, prófétai 

minőségében nem.  A kalifa tehát az umma8 vallási és világi feje, aki a Korán és a Szunna 

keretein belül értelmezi a vallást. Hatalma kiterjed minden szunnita muszlimra, a kalifátust az 

Iszlám előírásai szerint irányítja, melynek során a 7-8. században még kiemelt jelentősége 

volt a dzsihádnak. A közösség vezetése vonatkozásában hatékony eszköze az Iszlám 

szabályainak értelmezése, melynek során új hittételt nem alkothat, az általa kiadott fatvák 

azonban hitelesen értelmezik az isteni akaratot, így kötelező erővel bírnak. A kalifa emellett a 

legfelsőbb bírói fórum is, az igazságszolgáltatás letéteményese. A közhatalom tehát a kalifa 

kezében összpontosult, hatalommegosztásról nem beszélhetünk. 

A 7. századtól uralkodó Omajjád kalifák a birodalmat, így az iraki tartományt is a 

damaszkuszi központjukból kormányozták, azonban az Abbászida dinasztia a 8. századtól 

Bagdadba tette át székhelyét, mely azóta is Irak legjelentősebb városa. Két mongol hadjárat 

után a 16. században az oszmán birodalom foglalta el a térséget az abbászida perzsáktól, 

amelyet rövid időre az iráni szaffavidáknak sikerült visszaszerezni, azonban a 17. század 

második felétől visszatért az oszmán uralom. A 19. század közepéig grúz származású 

                                                 

8 Az összes szunnita muszlimot magába foglaló közösség. 
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mameluk kormányzás alatt állt, majd közvetlen török igazgatás alá került, ami az első 

világháborúig tartott a mai Irak területén. 

Megállapítható tehát, hogy Irak több mint egy évezreden át muszlim fennhatóság, 

kalifátus, illetve szultanátus alatt állt, az első világháború végéig nyugati hatalmak formálisan 

nem gyakoroltak hatalmat a térségben. Az alábbiakban tárgyalt nemzetállami keretek, illetve a 

nemzetben való gondolkodás ennek megfelelően idegenek a térség társadalmától. 

1920 után Mezopotámia az Egyesült Királyság mandátumterületévé vált, mely Bagdad és 

Bászra, valamint Moszúl vilajetet egyesítette, és ezzel létrehozta Irak államot. A mandátum 

időszaka alatt brit gyarmati közigazgatás érvényesült a területen, a kormányzati forma – 

hasonlóan az anyaországhoz – királyság lett, egy korábbi szíriai hasimita uralkodót, Fejszált 

helyezték a trónra. A britek a szunnita kisebbség magasabb rangú tagjaiból válogatták ki a 

központi és helyi szintű vezetést. A mandátum időszaka alatt a kurd és az arab felkeléseket 

elfojtották. 1932-ben Irak formálisan függetlenné vált, a valós hatalmi helyzet azonban 

alapvetően nem változott. A második világháború alatt, 1941-ben a miniszterelnök kísérletet 

tett arra, hogy a háborús helyzetet kihasználva ténylegesen is függetlenítse Irakot a brit 

befolyástól, azonban az Egyesült Királyság hadseregének szüksége volt az iraki olajra, ezért a 

Szovjetunióval együttműködve megszállták Irakot, Iránt és Azerbajdzsánt. A megszállás 

1947-ig tartott, utána visszaállították a hasimita királyságot. 

Az 1958 után megalakult iraki köztársaság szoros kapcsolatokat épített ki a Szovjetunióval. 

Az 1960-as évek végén az Arab Szocialista Baath párt került hatalomra, melynek alelnöke, 

Szaddám Huszajn Abd al-Madzsíd at-Tikrítij 1979-re ellenőrzése alá vonta az egész 

államszervezetet. Az új iraki köztársasági elnök hatalmát a szunnita kisebbséghez tartozó 

bizalmi embereire alapította, a síita többség és a kurd kisebbség lényegében kiszorult a 

hatalomból. 

Az 1979-ben Iránban bekövetkezett iszlám forradalom és a síita elit hatalomra kerülése 

miatt a hatalmát féltő Szaddám Huszein megtámadta Iránt, melyben az USA támogatta az 

iraki diktátort. A háború alatt a függetlenedésért fellépő kurd kisebbséget több alkalommal, 

esetenként vegyi fegyver alkalmazásával szorította vissza az iraki haderő. Az Irán ellen 

folytatott háborúban eladósodott iraki kormány 1990-ben megszállta Kuvaitot, annak 

érdekében, hogy így törlessze a hiteleket és finanszírozza az újjáépítést. Az USA-nak komoly 

érdekei fűződtek a nyugat-ázsiai olaj-export biztonságának fenntartásához, ezért lerohanta 
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Irakot, melynek során a közel-keleti állam hadereje jelentős mértékben meggyengült, 

Szaddám Huszein megbuktatása azonban nem került napirendre. 2003-ban az iraki diktátor 

amerikai érdekeket figyelmen kívül hagyó olaj-politikája miatt az USA ismét megtámadta 

Irakot, ezúttal azonban már elmozdította hivatalából az államfőt. 

2003-tól az USA megkezdte a demokratikusnak nevezett kormányzati forma kialakítását 

Irakban, melynek során a Baath párthoz köthető személyeket minden állami tisztségből, 

valamint a rendvédelem és a hadsereg személyi állományából eltávolították, helyükre az 

USA-val együttműködő síitákat emeltek, akik nem rendelkeztek tapasztalattal sem az állami 

vezetés, sem a rendészet, sem a hadviselés terén. 

Ezzel párhuzamosan a központi hatalom meggyengülése, az idegen csapatok jelenléte, az 

új síita hatalom elnyomó törekvései, illetve a szunnita népesség háttérbe szorulása miatt Irak 

északi és nyugati területein kisebb-nagyobb szunnita bázisú iszlamista fegyveres szervezetek 

alakultak, melyek az idegen fegyveres erők, illetve a kormányzat ellen szervezték – 

többségében terrorcselekmények elkövetésében megnyilvánuló – tevékenységüket. A ma is 

aktív fegyveres szervezetek közül több ebben az időszakban jött létre. 

A 2003 és 2011 közötti időszakot az Egyesült Államok politikai és katonai értelemben vett 

meghatározó befolyása jellemezte. A nyugati demokráciák intézményrendszerének átültetése 

viszonylag hosszú időt vett igénybe, tekintettel arra, hogy a rendszernek korábban nem voltak 

előzményei Irakban, illetve a hatalmat gyakorló személyi kör semmilyen igazgatási 

tapasztalattal nem rendelkezett, valamint a társadalom sem volt felkészülve az új típusú 

közéleti kihívásokra. 

A jelen események és folyamatok megértése érdekében az iraki terület fent vázolt 

történetéből a kalifátusnak, mint uralkodási formának a társadalmi elismertségét, 

népszerűségét, a lakosság nyugati hatalmakkal kapcsolatos ellenszenvét, a szunnita uralom 

évezredes hagyományait, annak külső politikai erő hatására történt, hirtelen bekövetkező 

megszűnését, valamint a választáson alapuló hatalomgyakorlás történelmi okokra 

visszavezethető sikertelenségét szükséges kiemelni. 
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Az iraki társadalom 

A jelenlegi, illetve a jövőbeli hatalomgyakorlás sikere, annak formája és tartalma alapvető 

összefüggésben van a társadalmi környezettel, ezért indokoltnak tartjuk a terület közösségi 

viszonyainak rövid elemzését is. Ezen belül különös jelentőséget tulajdonítunk a 

demokratikus államberendezkedés szükséges feltételét képező individualista társadalom-

felfogás hiányának. 

A mai Irak területén lényegében két nagyobb etnikai csoportosulás található, az ország 

nyugati, déli és keleti területein élő arabok, és az északi területeken élő kurdok. Mindkét 

népcsoportra jellemző, hogy társadalmuk alapegységei a nemzetség és a törzs. Ezt a 

társadalomszerkezetet még az Iszlám elterjedése sem tudta megbontani, ezért igyekezett arra 

építkezni. 

A törzs önálló politikai, gazdasági, társadalmi egység, mely ugyancsak önálló, vérségi 

kötelékeken alapuló nemzetségekből áll. A törzsön belül az egyén identitás-tudatát az adott 

törzshöz való tartozás adja meg. A törzsek gyakran kötnek egymás között időleges 

szövetségeket változó érdekeik alakulása szerint. Átmeneti jellegükből következően e 

szövetségek nem képezhetik a társadalom alapját. Egy kormányzat sikere, illetőleg bukása 

azonban nagymértékben függhet attól, hogy milyen érdekközösségeket, illetőleg viszonyt 

alakít ki az egyes törzsekkel. Figyelemmel arra, hogy a törzs politikailag homogén, az egyén 

eltérő politikai állásfoglalása elképzelhetetlen az adott törzsi keretek között, az arab 

társadalmakban ritkán jelenik meg az egyén önálló politikai szerepvállalása, 

véleményalkotása. Ezt tovább erősíti az Iszlám társadalmi eszményképe, az umma fogalma, 

mely szerint a világ teljes muszlim közösségének ugyanazon politikai álláspont mögé kell 

felsorakoznia. 

Az Iszlám előtti törzsi-nemzetségi társadalmi modell természetesen a kalifátus időszaka 

alatt, illetve a diktatúra idején háttérbe szorult, az egyén gondolkodását azonban - hasonlóan 

az Iszlám értékrendjéhez - mindvégig nagymértékben befolyásolta. Azokban az esetekben 

pedig, amikor a központi hatalom nem elég erős ahhoz, hogy a partikuláris hatalmi 

törekvéseket csírájában elfojtsa, a törzsek általában megerősödnek és a kormányzat 

ellenpontját képezik. Különös jelentőséggel bír e körülmény például Irakban, ahol a törzsek 

általában saját fegyveres erővel is rendelkeznek. 
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A fentieken túl az iraki társadalom tovább differenciálódik szunnita, illetve síita arab 

csoportokra.  Ez az elkülönülés esetükben természetesen nem korlátozódik vallásgyakorlási, 

illetve hitelméleti kérdésekre. Ahogy a muszlim világban mindenhol, a vallási hovatartozás itt 

is tulajdonképpen politikai állásfoglalást jelez. A szembenállást még markánsabbá teszi, hogy 

a két közösség földrajzilag is egymástól szinte teljesen elkülönülten él. A szunniták Irak 

észak-nyugati és nyugati területein, a síiták pedig délen és dél-keleten. 

A vallási csoportok közti ellentétet mélyíti az a tény, hogy a többségi síiták a történelem 

során szinte mindig szunnita uralom alatt éltek, ami a síita vezetés 2006-ban történt hatalomra 

kerülése után szunnita-üldözést eredményezett. Jelenleg a két csoportosulás közti viszony - 

figyelemmel az Iszlám Állam eljárására - évszázados mélyponton van. 

A kurd etnikum mindenkori központi hatalomhoz való viszonyát az önrendelkezésre 

törekvés, ellentétes szempontból pedig ennek elnyomása jellemzi. A 2006-os alkotmánnyal a 

kurd területek korlátozott autonómiát kaptak, amellyel természetesen a vezetés nem elégszik 

meg, azonban tény, hogy kurdok Irak területén élveznek legszélesebb körű önállóságot, 

amelyhez hasonlóra történelmükben még nem volt példa. A kurdok politikáját előreláthatóan a 

jövőben is a függetlenedési törekvés fogja meghatározni, komolyabb külpolitikai 

kapcsolatokat azon erőkkel alakítanak ki, melyek e célhoz közelebb viszik őket. 

Az Iszlám Állam 

Irak jelenlegi biztonsági helyzetének meghatározó szereplője az Iszlám Állam nevű 

fegyveres szervezet, mely Szíria és Irak jelentős területei felett gyakorol tényleges ellenőrzést. 

A szervezet 2014 nyarán bekövetkezett iraki offenzíva után bejelentette, hogy egy új 

államalakulatot hozott létre az általa megszállt területeken. A deklarált hatalomgyakorlási 

formaként a kalifátust választotta a szervezet, melynek élén annak korábbi vezetője, Abu Bakr 

al-Bagdadi, mint Ibrahim kalifa áll. 

Az Iszlám Állam ideológiai alapja 

Az Iszlám Állam ideológiájának megértéséhez röviden vázolni szükséges azt a társadalmi 

környezetet, amelynek hatására maga az eszme kialakult. Az Iszlám kialakulása és elterjedése 

lényegében egybeesett az arab hódítással, melynek során az akkor ismert világ jelentős része, 

Közép-Ázsiától Észak-Afrikán keresztül az Ibériai-félsziget déli részéig muszlim fennhatóság 

alá került. Ennek megfelelően a muszlimok számára az Iszlám és az arab birodalom, mint 
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nagyhatalom kialakulása egymástól elválaszthatatlan fogalmakká váltak. Az iszlám 

fundamentalizmus sem véletlenül éppen Mohamed, illetve az őt közvetlenül követő 

nemzedékek idejében létező, eredeti tanokhoz nyúl vissza, történetileg ugyanis ebben az 

időszakban vált virágzó birodalommá a kalifátus. Többek között ez az oka annak, hogy a 

muszlimok többsége a kalifátus intézményére, mint a dicső múltat megtestesítő jelképre 

tekint. 

Szíriában és Irakban az oszmán birodalom felbomlása az idegen, nyugati típusú 

közigazgatás bevezetését, majd néhány évtizeddel később pedig az addig ugyancsak példátlan 

szekuláris államberendezkedés kialakítását hozta magával. Az uralkodási formától függetlenül 

politikai értelemben e korszakot a muszlim hatalmak nagyarányú hanyatlása, illetve a nyugat 

meghatározó befolyása jellemezte. A lakosság tudatában, mely közel másfél évezreden át 

Iszlám alapú uralom alatt élt, valamint a létalapjukban megrendült vallásjog-tudósok 

felfogásában a vallás háttérbe szorulása és a politikai hanyatlás szoros kapcsolatban álló 

jelenségként csapódott le. Egyes, nagy érdeklődést kiváltó, muszlim körökben népszerű 

eszmék eljutottak odáig, hogy a kül- és belpolitikai hanyatlás, valamint a birodalmi státusz 

elvesztésének oka abban keresendő, hogy a vezetők, illetve az umma letért az Asz-szalafu asz-

szálih idejében kialakult tiszta, romlatlan Iszlám gyakorlásának útjáról, és a kedvező, 

nagyhatalmi helyzet visszaállításának – egyes szerzőknél egyetlen – feltétele a helyes 

vallásgyakorlat helyreállítása. Többek között e tényezők együtthatása vezetett az iszlám 

fundamentalizmus eszméjének kialakulásához, illetve a lakosság egyes csoportjainak a 

szélsőséges iszlám nézetek felé fordulásához. 

Az Iszlám Állam által követett vallási irányzatot egyértelműen nehéz meghatározni, 

tekintettel arra, hogy az általuk alkalmazott eljárások között vannak olyanok, amelyeket az 

Iszlám egyetlen irányzata sem ismer el, valamint arra, hogy a vallás előírásait bizonyos 

tekintetben kifejezetten sajátosan, tulajdonképpen aktuális cselekvési érdekeik mentén 

értelmezik. Tovább nehezítik a feladatot a szélsőségesek szervezeti keretei. Az Iszlám Állam 

ugyanis természetesen nem egy hierarchikus felépítésű, egységes szervezet. Több szunnita 

törzs, illetve szélsőséges militáns csoport fegyveres egysége csatlakozott hozzájuk, melyekre 

csak bizonyos mértékben, illetőleg körülmények között terjed ki az Iszlám Állam vezetőinek 

központi kontrollja. Továbbá az eredeti szervezet is egymáshoz lazán kapcsolódó fegyveres 

csoportokból áll, melyeket az érdekegység tart össze - feltételezhetően időlegesen.  A 
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központi szervezet ennek megfelelően nem tudja a kötelékébe tartozó fegyveres csoportok 

vallási nézetrendszerét, illetve hadviselését közvetlenül befolyásolni. 

Összességében, a fenti bizonytalansági tényezők mellett is kijelenthető azonban, hogy az 

Iszlám Állam fundamentalista vallási ideológiai alapon áll, nézetrendszere leginkább a 

vahhábita tanokat idézi. Erre vonatkozólag itt ismételten meg kell jegyezni, hogy a 

csoportosulás egyes, az európai médiában kifejezetten nagy figyelmet, illetve elítélést kivívó 

aktusai semmilyen vallási irányzat tanításának nem felelnek meg, azokat kizárólag a 

szélsőséges szervezet egyedi értelmezésében, illetve egyes tantételek szövegösszefüggésből 

kiragadott jelentésének elfogadásával lehet az Iszlám tanításából levezetni. 

A fundamentalizmus gyakran válik a szélsőséges iszlamista szervezetek ideológiai 

alapjává, melynek okai – nézetünk szerint – az alábbiakban foglalhatók össze. Ahogy a 

fentiekben említettük, a szalafijja kiindulási alapja, hogy a muszlim világ újbóli 

felemelkedésének záloga, hogy visszatérjen az eredeti, 7. századi Iszlám gyakorlatához, mely 

időszak a hódítások kora. Mivel az arab terjeszkedés vallási alapja az iszlám volt, ebben a 

korszakban a hittételek úgy alakultak, illetve úgy értelmezték őket, hogy azok megfelelő 

erkölcsi alapot szolgáltassanak a háborúk folytatásához. Később, a birodalom kialakulásával a 

hódító háborúk megszűntek, a birodalmon belül viszonylagos békés időszak következett, így 

az Iszlám hittételeit is elkezdték erre az elvárásra tekintettel értelmezni. A szélsőséges 

mozgalmak számára értelemszerűen nem felelt meg az Iszlám utóbbi korszakban gyakorolt 

formája, ezért mozgalmuk megalapozására a vallás 7. századi formájához nyúltak vissza. Így 

vált tulajdonképpen a „béke vallása” az Iszlám Állam esetében a brutalitás eszmei hátterévé. 

Külön említést érdemel és ebben a tekintetben az ideológiai háttérhez tartozik az Iszlám 

Állam hatalomgyakorlási, szervezeti modellje, a kalifátus létrehozásának igénye. A múlt 

uralkodói, azok társadalompolitikája, illetve államszervezési mintái általában pozitív előjellel 

jelennek meg az adott korban élők számára. E tendencia az oszmán birodalom bukását, a 

nemzetállamok megjelenését, az umma szétesését és a muszlim világ Nyugat általi 

elnyomását hozó 20. században egyre erősebben jelentkezett. Több vonatkozásban eltűntek a 

társadalom számára évezredes tapasztalatok alapján biztosnak hitt igazodási pontok, melyek 

legnagyobb részben nem kerültek pótlásra. A helyzet továbbá sok esetben anyagi 

létbizonytalansággal is párosult. 



13 
 

� 1903 Budapest, Pf. 314.      � (06 1)265 6200 BM:69 000      Fax: (06 1)265 6209 BM:69 009      E-mail: tek@tek.gov.hu 

A korábban is instabil helyzetet tovább rontotta Szaddám Huszein diktatórikus 

rendszerének külső erők általi megbuktatása. Európai értékrendünk szerint a diktatúrát 

általában - különösen a demokráciával összehasonlítva - értékcsökkent kormányzati 

rendszerként határozzuk meg, elsősorban az egyén közhatalomba történő - gyakran formális - 

beleszólási lehetőségének hiánya miatt. A Közel-Kelet legtöbb állama, különösen Irak 

esetében azonban az autoriter kormányzást az oszmán hatalomgyakorlási forma folytatásaként 

is felfoghatjuk, természetesen annak különös jelentőséggel bíró tényezőnek a 

hangsúlyozásával, hogy az a szekuláris nemzetállam eszméjét előtérbe állítva a vallási jelleget 

nélkülözte. Ennek ellenére Szaddám Huszein rezsimjét a társadalomszervezés vonatkozásban 

egy biztos igazodási pontnak értékelhetjük, mely 2003 után megszűnt, így e funkciója 

betöltetlen maradt. 

Az új, magának abszolút elismerést követelő, demokratikusnak nevezett politikai rendszer 

a lakosság jelentős részében politikai bizonytalanság-érzetet eredményezett, illetve 

eredményez jelenleg is. Ehhez járul hozzá, hogy a demokratikus hatalomgyakorlási formával 

összekapcsolódik a sokak által gyűlölt USA, illetve a Nyugat, mint agresszor képe. Az ország 

egyetlen jelentős bevételi forrásának, a nyersolajnak a nyugati államok által diktált túlzott 

exportja egyebekben az ország kizsákmányolását is jelenti. Az USA beavatkozása nyomán 

kialakult politikai rendszernek van még egy sajátossága, mely kérdésessé teszi annak hosszú 

távú működőképességét. A muszlim birodalmak évezredes regnálása, majd az azt követő 

mandátum-rendszer és a diktatúra idején Iraknak szunnita vezetése volt. Ennek megfelelően a 

szunnita vallási-politikai csoportosulás kialakított egy működő hatalomgyakorlási szisztémát. 

A 2006-ban hatalomra kerülő síitáknak politikai, közigazgatási tapasztalataik lényegében 

egyáltalán nincsenek, kormányzatuk önmagában működésképtelen. Emiatt kénytelenek az 

USA irányítására hagyatkozni, mely természetesen saját katonai, gazdasági érdekeit tartja 

szem előtt és azokat is érvényesíti elsősorban. 

A hatalomra kerülő síita kormányzat a korábbi elit társadalmi támogatottságától és 

visszatérésétől tartva erősen támadni kezdte a szunnita politikai erőt, mely a szunnita-síita 

ellentét kiéleződéséhez vezetett. Ebben a környezetben nem meglepő az olyan szunnita 

militáns szervezetek megjelenése, melyek ebben az értelemben az Iszlám Állam előképeinek 

tekinthetők. 

A fent vázolt vallási-politikai hátteret áttekintve könnyen érthetővé válik, hogy mi volt az 

oka annak, hogy napjaink legtöbbet emlegetett iszlám szélsőséges szervezete a kalifátust 
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választotta deklarált hatalomgyakorlási formájának. Azért, mert a muszlim világ ezen részén - 

a történelmi hagyományokra, a nemzetállami eszmében és a demokratikus rendszerben való 

csalódásra tekintettel - ezzel tud jelentős társadalmi támogatottságot szerezni magának. 

Az ideológia működése 

Fentiekből megállapítható, hogy az Iszlám Állam ideológiája lényegében a szunnita 

közösségben érzékelhető csalódásra épít, a muszlimok jelenlegi alárendelt helyzetét elutasítva 

az elmúlt korok vallási alapú hatalomgyakorlási rendszerének visszaállítását az iszlám világ 

újbóli felemelkedésének szükséges és elégséges feltételeként állítja be az arra fogékony 

csoportok számára. 

A módszer része, egyben kitűnő példája a kalifátus, mint uralkodási forma kiválasztása, 

valamint a kalifai cím felvétele, melyet a szervezet vezetője korábban gondosan előkészített. 

Megjegyezzük, hogy az Iszlám szunnita ága szerint az umma vezetőjének, a kalifának a 

próféta nemzetségéből kell származnia. A leggyakrabban Abu Bakr al-Bagdadiként emlegetett 

vallási vezető Ibrahim Ibn Awwad Ibn Ibrahim Ibn Ali Ibn Muhammad al-Badrijj Asz-

Számarrá’ij-ként született 1971-ben. Korábban Dr. Ibrahimnak, vagy Abú Duá’–nak is 

szólították, utalva teológiai doktorátusára. A szervezet élére kerülése után vette fel az Abu 

Bakr al-Bagdadi al-Huszajni al-Hasimijj al-Kurajsi nevet, melyben az Abu Bakr az első 

kalifára, a „Hasimijj” Mohamed próféta nemzetségére, a „Kurajsi” pedig a vallásalapító 

törzsére utal. Bagdadi tehát nevének megváltoztatásával biztosította önmaga számára a kalifai 

cím betöltéséhez szükséges származást. A kalifátus kikiáltását követően egyébként Ibrahim 

kalifaként jelent meg a nyilvánosság előtt. 

Az ideológia szempontjából fontos körülmény, hogy az Iszlám Állam nem pusztán 

felszabadító szervezetként, hanem államként határozza meg önmagát, amely fogalmi 

ismérveinél fogva főhatalmat gyakorol egy meghatározott területen élő népesség felett. A 

történelmi értelemben vett kalifátus sajátosságára hivatkozva, melyre többé-kevésbé tényleg 

igaz volt, hogy a muszlimok teljes közösségét egy államalakulat fennhatósága alatt 

egyesítette, nyilatkozatai alapján az Iszlám Állam szintén az umma egészére kiterjedő 

politikai egységet kíván létrehozni. Ezzel kapcsolatban szükségesnek tartunk néhány 

kiegészítést tenni. A szélsőséges szervezet vezetőinek ezen deklarációi a Szírián és Irakon 

kívül élő olyan muszlimoknak szólnak, akik bármilyen okból elégedetlenek a jelenleg 

uralkodó politikai viszonyokkal. Ennek hátterében az áll, hogy a vallási hagyományok alapján 



15 
 

� 1903 Budapest, Pf. 314.      � (06 1)265 6200 BM:69 000      Fax: (06 1)265 6209 BM:69 009      E-mail: tek@tek.gov.hu 

az umma természetes politikai kerete egy egységes állam. Az elsősorban arab, másodsorban 

nyugati országokból az Iszlám Állam által ellenőrzött területre utazó muszlimok 

migrációjának egyebek mellett ez az ideológiai alapja. Megfigyelhető az a jelenség is, hogy 

bár a beutazók nagy részének célja a dzsihádban való részvétel, kisebb hányaduk nem 

harcolni megy, hanem azért, hogy a kalifátus fennhatósága alatt élhessen. 

E tekintetben szükségesnek tartjuk kiemelni, hogy az Iszlám Állam deklarált ideológiája 

pontosan azon alapul, hogy az adott társadalom sajátosságaihoz igazodó, a történelem során 

bevált, a lakosság széles rétegei számára elfogadható hatalmi struktúrát hozzon létre, amely a 

muszlim nagyhatalmi tudat élményét idézi. A szunnita muszlim közösségek körében 

megfigyelhető népszerűsége feltehetőleg - legalábbis részben - e körülménynek köszönhető. 

Az umma egészére kiterjedő, nemzetek felett álló iszlám állam megvalósítására irányuló 

törekvés azonban ellentétben áll az arab nemzetállamok érdekeivel, lényegében egy ellenük 

irányuló hadüzenetként is értelmezhető. Többek között ez az oka annak, hogy az iraki 

offenzíva után az arab államok szinte kivétel nélkül elítélték a szervezetet. Annak ellenére, 

hogy a fenti államok köre tulajdonképpen ellenérdekelt az USA azon törekvésében, hogy 

demokratizálja a Közel-Keletet, ez a lépés lényegében az amerikaiak oldalára állítja őket. 

Az ideológia keretében indokolt lehet röviden kitérni egyes vallási intézmények 

szélsőséges értelmezésére, illetve mások figyelmen kívül hagyására. 

A világ közvéleményének széles körű felháborodását eredményezte az Iszlám Állam 

fegyveresei által - elsősorban a síitákkal szemben - különösen kegyetlen, rendkívül brutális 

erőszak-alkalmazás. A félreértések elkerülése érdekében külön kiemeljük, hogy itt nem az 

európaiak kivégzését elemezzük. A kivégzések ideológiai háttere a kinyilatkoztatás azon 

szabálya, miszerint a „murtadd”, azaz hitehagyott személy büntetése halál. Az Iszlám Állam 

lényegében ezt a tételt alkalmazza a politikai tisztogatás ideológiai megalapozására. Ezeknek 

a kivégzéseknek ugyanis elsődlegesen a síita arabok esnek áldozatul, akik a szervezet politikai 

ellenfeleinek társadalmi bázisát jelentik. 

Különösen eredményesen alkalmazza a szervezet a „dzsihád” intézményét katonai céljai 

elérése érdekében. Mint minden szélsőséges szervezetnek, az Iszlám Államnak is egyértelmű 

célja, hogy minél nagyobb földrajzi terület, illetve lakosság felett gyakorolhasson hatalmat. 

Ezt gátolják az adott területen fennálló kormányzatok, illetve egyéb hatalmi tényezők. 
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Figyelemmel arra, hogy annak esélye, hogy önként átadják a vezetést a szervezet számára, 

rendkívül csekély, ezért az fegyverrel tud csak érvényt szerezni céljainak. A háborúhoz pedig 

hadianyagon és anyagi eszközökön kívül társadalmi bázisra is szüksége van, amit az adott 

területen szinte kizárólag csak vallási ideológiával tud megszerezni. Ennek szerves része a 

„szent háború” eszménye. Ezzel kapcsolatban felmerült egy logikai ellentmondás is, melyre 

az iszlamista szervezetek meglehetősen egyedi választ adtak. A dzsihád alapja tulajdonképpen 

a Korán egy szúrája, mely szerint az Isten útján harcolók nagyobb kegyben részesülnek. A 

szent háború célja az iszlám terjesztése, tehát lényegében erőszakos térítés – elméletben. A 

probléma pedig az, hogy a dzsihádista szervezetek működési területei legtöbbször már 

meghódított, muszlimok által lakott területek. Muszlimok ellen dzsihádot folytatni pedig 

lényegében fogalmi képtelenség. Az ellentmondásra az alábbi megoldás született. 

Figyelemmel arra, hogy elsősorban a fennálló kormányzatok akadályozzák az Iszlám Állam 

törekvéseit, ezek döntéshozóit hitehagyottnak, „murtaddnak” bélyegezték, akivel szemben a 

tanok szerint minden muszlimnak kötelessége harcolni. Lényegében ugyanez a helyzet az 

iraki kormányzat társadalmi bázisát jelentő síita népességgel is. 

Az Iszlám Állam működése nyomán összesen 62 nyugati állam fogott fegyvert a közel-

keleti helyzet rendezése érdekében, melyek közül az Amerikai Egyesült Államok vállalta a 

vezető szerepét. Az alábbiakban az USA motivációit és eszközeit elemezzük röviden. 

 Amerikai beavatkozás a Közel-Keleten 

Alaptézisünk szerint az Egyesült Államok világgazdasági befolyása fenntartásához 

elengedhetetlen egyes nyersanyagok - esetünkben a kőolaj - kereskedelmének ellenőrzése. 

Röviden áttekintve a közel-keleti amerikai gazdaságpolitikát, megállapítható, hogy a muszlim 

államok mindig az ország figyelmének fókuszában álltak. 1979 előtt elsősorban Szaúd-Arábia 

és Irán nyersolajexportját felügyelte a szuperhatalom, az iszlám forradalom győzelmével 

azonban az USA elveszítette egy fontos kereskedelmi partnerét. Megoldásként a világ 

második legnagyobb kőolajkészletével rendelkező államához, Irakhoz fordult, mellyel a 

gazdasági kapcsolatok a kétezres évek elejéig fenntarthatónak bizonyultak. Szaddám Huszein 

távol keleti relációkat preferáló döntései miatt azonban félreállították a diktátort, és helyette 

egy együttműködő rezsimet emeltek kormányzati pozícióba. Núri al-Máliki kormánya hosszú 

ideig megfelelő partnere volt az USA-nak, azonban az iráni kapcsolatok erősödése miatt 

megromlott a viszony a két ország között. A Haider al-Abádi által vezetett új kabinettel 

viszont ismét szoros gazdasági és katonai együttműködés kialakítására kerülhetett sor. A 
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fentiek értelmében álláspontunk szerint az USA nyugat-ázsiai politikájának középpontjában 

az energiahordozók kedvező áron történő, stabilan előre tervezhető biztosítása áll, melynek 

érdekében az aktív külpolitikai beavatkozást is vállalja a világhatalmi pozíciót betöltő állam. 

A szerepvállalás természetesen többféleképpen is megvalósulhat. Legegyszerűbb formája a 

politikai nyomásgyakorlás, történhet gazdasági szankcionálással, illetve fegyveres úton, mely 

utóbbinak két formáját is megkülönböztethetjük. Az első a nyílt katonai beavatkozás, melyet 

kiválóan szemléltet a 2003-as iraki háború. A másik lehetőség a hidegháború 70-es, 80-as 

éveiben a szuperhatalmak által gyakran alkalmazott, az ellenzéki fegyveres szervezetek 

támogatásában, illetve helyi konfliktusok kirobbantásában megnyilvánuló módszer. A katonai 

beavatkozásra általában akkor kerül sor, amikor más módszerek már nem elégségesek a 

kívánt cél eléréséhez, ezért számos esetben az adott kormányzó elit elmozdításával és egy 

együttműködő klientúra hatalomra segítésével jár. A Közel-Keleten egyáltalán nem ritka 

diktatórikus berendezkedésű kormányzati forma esetében a pozíciók cseréje jellemzően együtt 

jár a politikai rendszer megváltoztatásával, a demokratikus állami berendezkedés kiépítésével, 

illetve az emberi jogok hangsúlyozásával. Előbbiek több szempontból is nagy jelentőséggel 

bírnak. Egyrészt ezen elvek megjelenítése az amerikai közvélemény számára elfogadhatóvá 

teszi a katonai eszközök alkalmazását, másrészt jól hangzanak a beavatkozás helye szerinti 

társadalmakban is. 

A demokratizálási törekvések eredményessége tekintetében megoszlanak a vélemények a 

téma szakértői között, ezért a magunk részéről az esetleges célok összefüggésében vizsgáljuk 

az eredményességi faktort. Az USA és a térség lakossága szempontjából természetesen első 

helyen áll a működőképes, emberi jogokra érzékeny, esetleg demokratikus állam 

megteremtésének igénye. Az előző fejezetekben tárgyalt történelmi, illetve társadalmi 

sajátosságok miatt azonban e törekvések jellemzően kudarcra vannak ítélve a vizsgált 

térségben. Ennek megfelelően megállapíthatjuk, hogy a lakosság szempontjából az ilyen 

események általában több hátránnyal járnak, mint amennyi előnyt hoznak. Bonyolultabb a 

helyzet azonban, ha az aktív cselekvő szemszögéből elemezzük a kérdést, a fent részletesen 

tárgyalt célokkal összevetve. Amennyiben az amerikai kormányzatnak az a célja, hogy hosszú 

távon ellenőrizni tudja a Perzsa-öböl olajkereskedelmét, ennek megfelelő eszköze lehet 

politikai befolyásának, illetve az adott állam stratégiai döntéseire való ráhatásának tartós és 

determináló jellegű biztosítása. E cél elérésének lehetséges módja egy olyan kormányzat 

létrehozása, amely a folyamatos amerikai támogatás, illetve védelem nélkül működésképtelen. 
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Ez az állapot könnyen létrejöhet olyan esetekben, amikor az adott politikai és társadalmi 

struktúrától idegen kormányzati rendszert próbálnak erőszakosan meghonosítani egy 

államban. A fenti modell kiváló példája lehet Irak 2006-tól 2010-ig tartó, illetve jelenlegi 

állapota, tehát megállapítható, hogy ebben a tekintetben az USA eredményesen cselekedett. 

Hasonló következtetésre juthatunk a szíriai helyzet elemzése kapcsán is. Amennyiben 

feltételezzük, hogy az Egyesült Államok célja arra irányult, hogy a fentiekben hivatkozott 

síita tengely tagállamait, közelebbről az iraki kormányt és Bassár al-Aszad Szíriáját, mint 

ütőképes iráni szövetségeseket ellehetetlenítse,9 működését eredményesnek kell tekintenünk. 

E tanulmány keretein belül a megbízható információk hiánya miatt nem vállalkozhatunk 

annak a kérdésnek az eldöntésére, hogy vajon az USA-nak volt-e, és ha igen, milyen szerepe 

volt az Iszlám Állam példátlan mértékű megerősödésében, illetve támogatásában. Annyit 

azonban rögzíthetünk, hogy az Egyesült Államok az iszlamista szervezet tevékenységét mind 

Szíria, mind Irak területén sikerrel használta fel céljai eléréséhez. 

Következtetések 

Az Iszlám Állam fent vázolt kialakulásának és terjedésének története és az ezzel egy 

időben zajló katasztrofális iraki belpolitikai folyamatok hűen tükrözik, hogy a korlátok nélküli 

és átgondolatlan demokráciaterjesztés súlyos, globális jelentőségű problémák előidézőjévé 

válhat. Az Iszlám Állammal kapcsolatos észrevételek nem csak helyi szintű problémaelemzést 

tesznek lehetővé, hanem megteremtik a lehetőséget az általános következtetések levonására 

is. 

A nyugati társadalom, és elsősorban az Amerikai Egyesült Államok vezetői gyakran úgy 

érzik, hogy a kor kihívásának tesznek eleget, amikor arra törekednek, hogy demokratizálják 

az arab világot. A demokráciaterjesztésre gyakran úgy tekintenek, hogy az nem csak a nyugati 

értékek- és kultúraterjesztés, hanem egyben a nyugati érdekek és biztonság terjesztésének is 

eszköze. Vagyis eszerint a gondolkodás szerint, a demokratizálódás az egyes nyugati államok 

biztonsági szintjére is jótékony hatással van, miközben, ezzel párhuzamosan javítja a globális 

biztonsági helyzetet. 

                                                 

9 Az USA és a Perzsa-öböl egyes államai rendszeresen támogatták a szekuláris szír ellenzéket, arra azonban 
ügyeltek, hogy egységes haderő ne válhasson belőlük. Mára tulajdonképpen bekövetkezett Szíria teljes 
szétesése, amelyre Irán, mint stratégiai partnerre nem számíthat. 
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Itt, ezen a ponton merül fel az alapvető kérdés, hogy létezik-e logikai kapcsolat egy állam 

demokratizáltsága, valamint a terrorizmusra fogékonysága között? Annak ellenére, hogy a 

nemzetközi adatok hiányosnak minősíthetők ebben a témában, mégis azt kell feltételezni, 

hogy ez az idealista elképzelés nem igaz. Erre a tényre engednek következtetni az Iszlám 

Állam és Irak kapcsán fentebb leírt tények is, amelyek alapján kijelenthető, hogy a 

demokrácia terjedése nem befolyásolja sem a terrorista csoportok terjedését, sem pedig a 

terrorszervezetek támogatottsági szintjét. Ezen a ponton érdemes megjegyezni, hogy a 2015 

januárjában, Párizsban történt terrortámadás bebizonyította, hogy a fejlett demokráciák sem 

védettek, nem csak a külföldi, de a belföldi eredetű terrorizmus fenyegetésével szemben. A 

jelenleg Európában egyik legmarkánsabb terrorveszélynek tartott hazatérő harcosok 

problematikája is beleillik ebbe a kérdéskörbe, mivel a válságterületekre kiutazó, a radikális 

iszlamistákhoz csatlakozó személyek szocializációja gyakorlatilag minden esetben 

demokratikus társadalmi keretek között ment végbe. 

Az arab világban, illetve a Közel-Keleten, gyakran külső nyomással létrehozott 

demokráciák nem bizonyították, hogy bármilyen szerepet is tudnának játszani a nemzetközi 

terrorizmus megfékezésében, vagy akár az izraeli-arab konfliktus rendezésében. Ezen 

túlmutat, hogy az eddigi tapasztalatok alapján a korábbi autoriter vezetők gyakran sokkal 

Nyugat-barátabb politikát folytattak, mint a demokratikus keretek között megválasztott 

utódaik. 

Még nagyobb problémát jelenthet, hogy a demokratikusan választott vezetők számos 

esetben képtelenek megfelelni azoknak az egymásnak gyakran ellentétes elvárásoknak, 

amelyeket több irányból egyszerre szögeznek nekik. A nyugati partnerek által megfogalmazott 

igények sok esetben a legcsekélyebb koherenciát sem mutatják az adott állam lakosainak 

elvárásaival, ezáltal jelentős ütközőfelület jön létre, amely kiváló lehetőséget kínál a 

szélsőséges szervezeteknek a saját létjogosultságuk indoklására. Ugyanígy jelentős 

problémaként jelentkezik, hogy az érintett államok a demokratikus intézményrendszer 

kiépítésének kezdeti szakaszában vannak, ennek folyományaként azonban számos 

strukturális, működési, hatás- és illetékességi, valamint egyéb zavarok léphetnek fel, 

miközben a megelőző rendszerből örökölt szokások és beidegződések is visszaköszönhetnek. 

Vagyis röviden megfogalmazva az állampolgár könnyen úgy láthatja, hogy a rendszer nem 

működik, a régi jobb volt. Ez a felismerés pedig a radikális ideológiák, valamint az ezeket 

megjelenítő csoportok irányába tolhatja el a lakosság egy jelentős részét. 
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Nagy problémaként jelentkezik az az egyszerű tény is, hogy míg a korábbi rendszerek 

struktúrája elrejtette a problémákat a szélesebb társadalom elől, addig a demokratikus 

intézményrendszer erre képtelen. A változások eredményeként a lakosság jelentős része 

szembesül olyan negatív élethelyzetekkel, amelyekkel a korábbiakban nem találkozott, illetve 

amelyeket, a korábbi szocializációs folyamatok alapján feldolgozhatatlannak talál. 

A demokratikus keretek kiépítését végző államokra további veszélyt jelenthet, hogy a régi 

rendszer hívei, haszonélvezői, valamint funkcionáriusai, mint az az Iszlám Állam kapcsán is 

bebizonyosodott, pozíciójukat, és ezzel megélhetési lehetőségüket veszítve, gyakran szintén a 

radikális szervezetekhez csatlakozásban látják annak a lehetőségét, hogy ne sodródjanak a 

társadalom perifériájára, hanem a lehetőségek szerint fenntartsák korábbi pozícióikat, 

életminőségüket. 

A demokráciaterjesztés hibaforrásai és optimális lehetőségei: 

- Alapvető hibaként lehet definiálni, hogy a liberális és neoliberális, nemzetközi 

kapcsolatokkal foglalkozó, illetve biztonságpolitikai iskolák felfogása alapján 

máig él a nyugati politikusokban az a nézet, hogy a demokratikus értékek 

önmagukban képesek a globális béke megteremtésére, valamint annak hosszú 

távú fenntartására. Az elmúlt évtizedekben ugyanakkor számtalan esetben 

bebizonyosodott, hogy a demokratikus elvek önmagukban nem elégséges 

tényezők a béke meglétéhez. 

- Sajnálatos, hogy a demokráciaterjesztés során a politikai elit mai napig nem 

veszi figyelembe az alapvető kulturális különbségeket, amelyek végzetes 

konfliktusokhoz vezethetnek. 

- A demokráciaterjesztés folyamata során mindig szem előtt kell tartani azt az 

igényt, hogy az elsődleges követelmény a jogállami keretek minden 

körülmények közötti fenntartása,10 ugyanis csak és kizárólag ez képes gátat 

szabni a radikális eszmék terjedésének. 

- Az átgondolatlan demokráciaterjesztés esetén az érintett államok, a kiéleződött 

társadalmi konfliktusok eredményeként gyakran sodródnak polgárháborúba, 

sőt nem egy esetben, példaként hozható akár Irak is az összeomlás szélére. A 

                                                 

10 Igaz ez abban az esetben is, ha autoriter és nem demokratikus keretek között működő államról beszélünk. 
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kialakult kontrolálatlan helyzet ismét a radikális ideológiai csoportok 

terjedését segíti elő. 

- A fentiekből következően az elsőként preferált gyors, drasztikus társadalmi 

változások helyett, lehetőség szerint a hosszabb távú átmenetek lehetnek a 

globális biztonság szempontjából az ideálisak. 

A tanulmányban leírtak alapján elmondható, hogy demokráciaterjesztés a pozitív 

hozadékok mellett, jelentős negatívumokkal is járhat, amelyek nem kis része éppen a 

demokratikus államokra hat. Az Iszlám Állam példája ékesen bizonyította, hogy a 

demokratikus rendszerek mindenáron való hatalomra segítése miként rombolja a globális 

biztonságot. Ezt látszik alátámasztani az is, hogy „Valery Gerasimov orosz vezérkari főnök 

külföldi katonai attasék előtt tartott beszédében azzal vádolta az amerikai vezetést, hogy 

korábban támogatták az Iszlám Államot és más, a szíriai polgárháborúban, Bassár el-Aszad 

ellen harcoló terrorszervezetet is.” 11 Annak ellenére, hogy az orosz külügyminiszter nem 

tekinthető teljesen elfogulatlan nyilatkozónak, abban mindenképpen igazat kell neki adni, 

hogy a szíriai események12 az iraki kontrolálatlan demokráciaterjesztés folytatásának 

tekinthetők. A Közel-Kelet említett országaiban zajló folyamatokról pedig megállapítható, 

hogy nagymértékben a nyugati kultúra országainak is a felelőssége a globális terrorveszély 

korábban soha nem látott szintre emelkedése. 

                                                 

11 Káply Mátyás: Oroszország: az USA nagyban hozzájárult az Iszlám Állam térnyeréséhez. 
http://kitekinto.hu/iszlam/2015/01/05/oroszorszag_az_usa_nagyban_hozzajarult_az_iszlam_allam_ternyerese
hez/#.VL5HasSCuUk (letöltve: 2015. január 8.) 

12 Amelyek gyakorlatilag ráépültek az iraki történésekre, így jelen téma vonatkozásában azokkal egyként 
kezelhetők. 


