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Órásira nőtt a feszültség a Közel-Kele-
ten, miután az Egyesült Államok egy 
bagdadi légicsapásban végzett Kászim 
Szulejmáni iráni tábornokkal, az iráni 
Forradalmi Gárda al-Kudsz nevű kü-
lönleges egységének parancsnokával.

 » BALOGH LEVENTE

R endkívül feszültté vált a helyzet a 
Közel-Keleten, miután Washington 
légicsapásokat hajtott végre az iraki 

fővárosban, Bagdadban Iránhoz köthető 
célpontok ellen pénteken hajnalban. A lé-
gicsapásokban, amelyek egyike a bagdadi 
nemzetközi repülőteret célozta meg, életét 
vesztette Kászim Szulejmáni iráni tábornok, 
az iráni Forradalmi Gárda al-Kudsz nevű kü-
lönleges egységének parancsnoka és Abu 
Mahdi al-Muhandisz, a Népi Mozgósítási 
Erők nevű, iráni támogatást élvező milicis-

tákat tömörítő ernyőszervezet vezetője. En-
nek az ernyőszerzetnek a tagja az a Katáib 
Hezbollah milícia, amely a múlt pénteken 
rakétatámadást intézett az iraki Kirkuk mel-
letti katonai támaszpont ellen, s amely tá-
madásra hivatkozva Washington vasárnap 
légicsapásokat mért Iránhoz köthető iraki 
és szíriai célpontokra. Az NBC televízió arról 
számolt be, hogy a légicsapásokat Donald 
Trump amerikai elnök rendelte el. Ezt a Pen-
tagon (az amerikai védelmi minisztérium) is 
megerősítette. A tárca tájékoztatása szerint 
Trump arra adott utasítást, hogy az Egyesült 
Államok hadereje „határozott lépést tegyen 
a külföldön élő amerikaiak biztonságának 
védelmében”. A Pentagon közleményben 
szögezte le, hogy a továbbiakban is „min-
den szükséges lépést” megtesz az amerikai 
emberek és érdekek védelmében „bárhol le-
gyenek is a világban”. A minisztérium hang-
súlyozta azt is, hogy „e csapásmérés célja az 
volt, hogy elrettentse Iránt a támadásoktól”. 
A Pentagon információi szerint ugyanis Ká-
szim Szulejmáni aktívan dolgozott azon, 
hogy újabb támadásokat intézzenek ameri-
kai diplomaták és katonák ellen a térségben.

Trump csapássorozattal fenyegeti Iránt
Donald Trump amerikai elnök tegnap csa-
pássorozattal fenyegette meg Iránt a Twitte-
ren, ha Szulejmáni meggyilkolásáért bosszú-
ból támadásokat indítana amerikaiak vagy 
amerikai érdekeltségek ellen. A mikroblog-
ban Donald Trump az 1979-es amerikai–iráni 
válságot idézte fel, amikor Teherán 52 ameri-
kai túszt ejtett, s Washington erre válaszul a 
túszok számával megegyező, vagyis 52 iráni 
célpontot bombázott. „Legyen ez fi gyelmez-

tetés, hogyha Irán bármennyi amerikaira 
vagy amerikai érdekeltségekre csapást mér, 
mi 52 iráni helyszínt – az Irán által ejtett 52 
amerikai túsznak megfelelően – vettünk cél-
ba, némelyikük nagyon is fontos volt Irán és 
az iráni kultúra számára, s ezekre a célpon-
tokra és magára Iránra most is nagyon gyor-
san és nagyon keményen le fogunk sújtani. 
Az Egyesült Államok nem akar több fenye-
getést” – írta Trump a mikroblogban. Mo-
hamad Dzsavád Zaríf iráni külügyminiszter 
erre reagálva arra fi gyelmeztette a Fehér Há-
zat, hogy háborús bűncselekménynek szá-
mít a kulturális helyszínek elleni támadás, 
Mohamad Dzsavád Dzsahromi iráni távköz-
lési miniszter pedig a Twitteren öltönyös ter-
roristának nevezte Trumpot, akit Hitlerhez, 
Dzsingisz kánhoz és az Iszlám Állam nevű 
terrorszervezethez hasonlított. 

Trump pénteken ugyanakkor még békülé-
kenyebb hangot ütött meg: akkor azt mond-
ta, az amerikai kormányzat nem törekszik 

rendszerváltoztatásra Iránban. Az elnök 
azt mondta: Szulejmáni tábornokot „akció 
közben kapták rajta, és így végeztek vele”. 
Közölte, hogy a célzott támadást az ő paran-
csára hajtották végre. Hozzáfűzte: Szulejmá-
ni „rémuralmának vége”. Az elnök közlése 
szerint Szulej máni küszöbön álló merényle-
teket és aljas támadásokat tervezett amerikai 
katonák és diplomaták ellen. Kifejtette azt is, 

hogy a korábban iraki célpontok elleni tá-
madásokat és a bagdadi nagykövetség elleni 
akciót szintén ő (Szulejmáni) irányította, sőt 
ő vezette a teheráni kormányzat elleni ko-
rábbi tüntetések elfojtását is. Donald Trump 
hangsúlyozta, hogy „az iráni rezsim agresz-
sziójának a térségben – beleértve az általa 
támogatottak destabilizáló tevékenységét is 
– véget kell érnie és most kell véget érnie”. 
Leszögezte, hogy Washington azért hajtott 
végre célzott támadást Bagdadban, hogy 
megelőzzön, és ne megindítson egy háborút.

Kemény válaszlépést ígért Teherán
Irán válaszcsapással fenyeget, ennek jele-
ként az ország hetedik legnagyobb váro-
sában, Komban található mecsetre vörös 
lobogót vontak fel, rajta az Azok, akik meg 
akarják torolni Husszein vérét felirattal, 
amivel azt üzenik, hogy véres megtorlásra 
készülnek. Ali Hamenei ajatollah, Irán leg-
felsőbb vallási és politikai vezetője pénteken 
leszögezte: kemény válaszlépés várható. 
„Kászim Szulejmáni tábornoknak, az iráni 
Forradalmi Gárda al-Kudsz nevű különle-
ges egysége parancsnokának mártírhalála 
az elmúlt évek fáradhatatlan munkájának a 
jutalma. (...) Ha Isten is úgy akarja, életműve 
és életútja nem szakad itt meg, könyörtelen 
bosszú vár az ő és más mártírok vérét kion-
tókra” – írta fárszi nyelven Twitter-oldalán 
a legfőbb iráni vezető. A Hamenei közlemé-
nyét ismertető iráni állami televízió szerint a 
legfelsőbb vezető Szulejmánit az „ellenállás 
nemzetközi arcának” nevezte. Halála miatt 
az ajatollah háromnapos nemzeti gyászt ren-

delt el. Ali Hamenei – Mohammad Dzsavád 
Zaríf iráni külügyminiszterrel egybehangzó-
an – arra fi gyelmeztetett, hogy Szulejmáni 
meggyilkolása erősíteni fogja az Egyesült 
Államokkal és Izraellel szembeni ellenállást. 
„Minden ellenségünknek tudnia kellene, 
hogy az ellenállás dzsihádja kettős motivá-
cióval folytatódni fog, és harcosainkat végső 
győzelem várja a szent háborúban” – írta 
Hamenei közleményében. Szulejmáni holt-

testét egyébként hazaszállították Iránba, 
ahol a hétvégén számos utcai tüntetést tar-
tottak, amelyeken amerikai zászlókat téptek 
szét. Tüntetéseket szerveztek baloldali akti-
visták az Egyesült Államok több nagyvárosá-
ban is, tiltakozva Trump Iránnal kapcsolatos 
politikája ellen.

A nemzetközi közösség önmérsékletre int, 
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter pedig 
elítélte, és a nemzetközi jog egyetemes nor-
mái súlyos megsértésének minősítette Szu-
lejmáni megölését.

Mozgósították az olaszországi
támaszpontokat
Kászim Szulejmáni iráni tábornok halálát 
követően jelentősen megnőtt a forgalom 
a Földközi-tenger légterében – írta szom-
baton az olasz sajtó, amely szerint az iraki 
háború kezdete, 2003 óta nem volt ekkora 
méretű mozgósítás az olaszországi amerikai 
támaszpontokon. Az északkelet-olaszorszá-
gi Aviano olasz–amerikai katonai bázisán 
folyamatos a teher- és üzemanyag-szállító 
repülőgépek érkezése és továbbindulása – 
jelentették a helyi lapok. Olasz sajtóinformá-
ciók szerint a mozgósítás már az év utolsó 
napján elkezdődött azzal egy időben, hogy 
az Egyesült Államok bagdadi nagykövetsé-
gét tüntetők ezrei vették körbe. Hasonlóan 
intenzív a forgalom a venetói Vicenza térsé-
gében, a szintén amerikai légitámaszpont-
ként működő Ederle kaszárnyában.

Eközben az NBC amerikai televízió egy 
névtelenséget kérő kormányzati tisztségvi-
selőre hivatkozva azt közölte: Washington 
további mintegy 3000 katonát vezényel a 
Közel-Keletre. Az amerikai katonák, akiket 
az észak-karolinai Fort Bragg támaszpont-
ról irányítanak a térségbe, a védelmi mi-
nisztérium döntése értelmében várhatóan 
60 napig maradnak új állomáshelyükön, 
csatlakozva a már a térségben tartózkodó, 
650 főnyi csapaterősítéshez. Az NBC televí-
zió nem részletezte, hogy pontosan hová is 
küldik a katonákat, a műsorvezető megfo-
galmazásában „a térség országaiba, köztük 
Irakba és Kuvaitba”.

WASHINGTON LÉGICSAPÁSOKAT HAJTOTT VÉGRE BAGDADBAN – MEGÖLTEK EGY IRÁNI TÁBORNOKOT

Pattanásig feszült az amerikai–iráni viszony
Rakétatámadás egy amerikai támaszpont ellen

Rakéták csapódtak be egy iraki amerikai katonai támaszponton tegnap Bagdadtól 75 
kilométerre. A támadásban senki sem sérült meg. Néhány órával korábban a bagdadi 
zöld zónában – a külföldi képviseletek védett, tíz négyzetkilométeres területén – is be-
csapódott egy rakéta, de itt sem sérült meg senki. Szombaton hajnalban légi csapás érte 
Bagdadban az egyik síita fegyveres csoport járműoszlopát, hat ember meghalt, három 
súlyosan megsebesült – közölte az iraki hadsereg, valamint a Sky News Arabia arab 
nyelvű tévécsatorna. Értesülések szerint az al-Hasd as-Saabi (Népi Mozgósítási Erők, 
PMF) nevű síita fegyveres erő járműveit érte támadás. Egy másik tévé, az asz-Szumarĳ a 
pánarab televízió tudni vélte, hogy az amerikai hadsereg a főváros északi részén, a Tadzsi 
nevű stadion közelében támadt a konvojra azért, hogy megölje a szervezet egyik parancs-
nokát, akinek nevét nem közölték. A történtek után nem sokkal azonban a PMF egy köz-
leményben azt tudatta, hogy nem magas rangú vezetőik haladtak a konvojban, hanem 
a csoporttal kapcsolatban álló egészségügyiek. Egy neve elhallgatását kérő amerikai 
tisztviselő pedig arról számolt be, hogy a támadást nem az amerikai hadsereg követte el.

Az iráni nemzeti büszkeség jelképe

Kászim Szulejmáni az iráni nemzeti büszkeség jelképe volt, aki minden tőle telhetőt 
megtett az iszlám köztársaság közel-keleti befolyásának kiterjesztéséért. Tevékenységét 
az Egyesült Államok, Izrael és Szaúd-Arábia is élénk fi gyelemmel kísérte. A Pentagon 
állítása szerint azért likvidálták a Népi Mozgósítási Erők nevű iraki katonai szövetséget 
vezető Abu Mahdi al-Muhandisszal együtt, hogy elrettentsék Iránt az esetleges jövőbeni 
támadásoktól. Szulejmáni külföldi műveletekkel foglalkozott, és sokszor lehetett látni a 
csatamezőn, ahogy különféle síita csoportokat irányít az Iszlám Állam szunnita terror-
szervezet elleni küzdelemben. A tábornok 1957-ben született az amerikai külügyminiszté-
rium adatai szerint Komban. Gyermekkoráról nem sokat tudni, de apja állítólag földmű-
ves volt, aki nagy adósságokat halmozott fel. Szulejmáni korán munkába állt, 13 éves 
korában már egy építkezésen dolgozott. Az iráni iszlám forradalom során csatlakozott a 
Forradalmi Gárdához, első komoly harctéri tapasztalatait a véres iraki–iráni háborúban 
(1980–1988) szerezte. Ezt követően több évre eltűnt a közéletből, amit szakértők annak 
tudnak be, hogy nem szívelte az 1989 és 1997 között elnöki tisztséget betöltő Hásemi 
Rafszandzsánit, akivel még a háború alatt keveredett összetűzésbe. Csillaga Rafszan-
dzsáni elnökségét követően kezdett felemelkedni, miután kinevezték a Forradalmi Gárda 
külföldi és titkos műveleteiért felelős al-Kudsz élére, amelyet 1998-tól haláláig vezetett. 
Szulejmáni kiváló viszonyt ápolt Irán legfelsőbb politikai és vallási vezetőjével, Ali Hame-
neĳ el, aki lánya esküvői szertartását celebrálta. „Szulejmáninak csak a legfelsőbb vezető 
parancsolhat” – mondta egy volt iraki tisztségviselő. „Ha pénzre van szüksége, megkap-
ja. Ha lőszerre, azt is” – mutatott rá. A tábornok neve egyre gyakrabban bukkant föl Irak 
2003-as amerikai megszállását követően, másfél évtizeddel később pedig már ő volt a 
legismertebb iráni harctéri parancsnok, aki annak ellenére komoly befolyással bírt, hogy 
sohasem tört politikai babérokra.

Bosszúvágy. Irániak amerikai zászlókon taposnak Szulejmáni arcképe mellett
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 » Ha Irán bármennyi amerikaira vagy 
amerikai érdekeltségekre csapást mér, 
mi 52 iráni helyszínt – az Irán által 
ejtett 52 amerikai túsznak megfelelően 
– vettünk célba – írta Trump.




