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H I R D E T É S

BUKAREST TEHERÁNI KAPCSOLATAI – A PERZSA ÁLLAMBAN A NACIONALIZMUS MÁR ERŐSEBB A VALLÁSOS JELSZAVAKNÁL

Románia nem került Irán célkeresztjébe
Románia megtámadása gya-
korlatilag elképzelhetetlen, 
amerikai–iráni háború biz-
tosan nem lesz, de Donald 
Trump elnök akciója a rövid 
távú választási hasznon túl 
kiélezi a politikai, felekezet-
közi (síita–szunnita) ellenté-
teket a Közel-Keleten – véli 
Sárközy Miklós Irán-szak-
értő, akit a hírek fókuszába 
került perzsa állam társadal-
máról is kérdeztünk.

 » PATAKY ISTVÁN

„A ligha érheti támadás 
a deveselui amerikai 
bázist, Irán ugyan-

is kifejezetten jó kapcsolatokat 
ápol Romániával” – fogalmazott 
a Krónikának Sárközy Miklós 
Irán-szakértő, a budapesti Károli 
Gáspár Református Egyetem do-
cense. Az egyetemi oktató – akit 
az év elején kirobbant amerikai–
iráni konfl iktusról és annak hát-
teréről faggattunk – elmondta, 
Teherán sosem fog európai cél-
pontokat megtámadni, mivel egy 
ilyen mértékű eszkalációra nincs 
katonailag felkészülve. „A román 
EU-elnökség kapcsán egy éve 
rendeztek komoly konferenciát 
Teheránban. Tudomásom szerint 
román olajkutak is voltak-vannak 
a Perzsa-öbölben, Romániának 
perzsául jól beszélő, az iráni vi-
szonyokat is jó ismerő nagykö-
vete szolgál most Teheránban. 
Mindezeken túlmenően Románia 
az Európai Unió tagja, s ez a tény 
sokkal barátságosabb iráni kap-

csolatrendszert eredményez, hi-
szen az EU (annak francia–német 
magja) sokkal inkább partner-
ként tekint most is Iránra és a bé-
kés, tárgyalásos megoldások híve 
a Teheránnal kapcsolatos kérdé-
sekben” – összegzett lapunknak 
az iranista szakértő.

Kászem Szolejmáni iráni tá-
bornok meggyilkolása kapcsán 
Sárközy arra emlékeztetett, hogy 
az két nem hadban álló ország, 
az Egyesült Államok és Irán kö-
zött történt egy harmadik ország, 
Irak területén. Márpedig azon túl, 
hogy nemzetközi problémákat 
is felvet, a gyilkosság intézmé-
nyesítheti a célzott likvidálást 
a magas rangú személyekre is, 
holott ezt eddig nem alkalmazták 
Közel-Keleten. Kiélezi továbbá 
a politikai, felekezetközi (síita–
szunnita) ellentéteket is a régió-
ban. „Lehet, hogy e lépésnek rö-
vid távú választási haszna van 
az amerikai republikánus elit, és 
személyesen Donald Trump szá-
mára, de hosszabb távon proxy 
háborúkat erősíthet fel Irán loká-

lis iraki, szíriai síita szövetségesei 
és az Egyesült Államok között” 
– vélekedik az Irán-szakértő. Hoz-
zátette ugyanakkor, hogy köz-
vetlen amerikai–iráni háború 
biztosan nem lesz, mivel ez egyik 
félnek sem áll érdekében.

Az egyetemi docens szerint Wa-
shington Szolejmániból mártírt 
csinált, ami jelentős mobilizáló 
erő a közel-keleti, főleg Iránon 
kívüli síiták között. Arra emlé-
keztetett, hogy a síita „sahíd”, 
mártír eszmének Szolejmáni már 
életében az egyik legsikeresebb 
terméke volt. Hozzátette, mind-
ezeken túl a tábornok meggyilko-
lása jelentősen rontja bármiféle 
amerikai–iráni kiegyezés esélyét, 
amelynek sanszai már most is 
elég szerények voltak Trump el-
nöksége alatt. Az elemző úgy 
véli, mindez rossz irányba hat 
az Iránon belüli demokratizálási 
óhajokat illetően is. Félő ugyan-
is, hogy Nyugat-ellenes csopor-
tok ragadhatják magukhoz a 
hatalmat, és Szolejmáni véréből 
legitimációs erőt építhetnek ma-

guknak. „Azt se feledjük, hogy 
Szolejmáninak (az őt gyűlölő 
csoportok vádjai ellenére) pozi-
tív érdemei is voltak. Az Iszlám 
Állam (ISIS) megtörésében döntő 
szerepet játszott például Irakban 
2014 után, nem véletlen, hogy a 
dzsihádista terrorszervezetként 
ismert ISIS köszönte szépen Szo-
lejmáni megölését az Egyesült Ál-
lamoknak, ünneplő közleményt 
adott ki a tábornok meggyilkolá-
sára. Összességében meglehet, 
hogy Trumpnak elnökválasztási 
szavazatokat hozhat Szolejmáni 
meggyilkolása, de ez a lépés in-
kább kalandorakciónak tűnik, 
előre nem kalkulált, és többnyire 
negatív következményekkel” – 
hangsúlyozta érdeklődésünkre 
Sárközy Miklós.

Az iráni társadalomra vonat-
kozó kérdésünkre a szakértő 
elmondta, más országokéhoz 
hasonlóan az Iráné sem mutat 
egységes képet. A lakosság több-
sége, közel hatvan–hatvanöt szá-
zaléka 30–35 év alatti, akik közül 
sokan munkanélküliek, és több 

szabadságra vágynak. A mun-
kanélküliség erősen frusztráló 
tényezőként hat rájuk – nyoma-
tékosította az egyetemi docens. 
Tájékoztatása szerint a lakosság 
hatvan százaléka városlakó. 
„Iránban az elmúlt hetven évben 
robbanásszerű urbanizáció zaj-
lott le, amely az elmúlt négy évti-
zedben még jobban felgyorsult. A 
városi lakosság pedig elszakadni 
látszik a síita forradalmi ideológi-
ától, sokkal inkább nacionalista, 
a perzsa vagy iráni nemzettudat 
erősebb identitáselem a síitasá-
gánál (miközben ez 1979 előtt 
még nem így volt). Néha dacból 
és a rendszerkritikából fakadó-
an nacionalistább, mintsem val-
lásosabb felfogást követ. A 83 
milliós iráni lakosság közel fele 
aktív internet-, illetve közösségi-
média-használó, amely az ország 
magas szintű technikai fejlettsé-
gét mutatja” – jegyezte meg az 
iranista.

Sárközy szerint ugyanakkor 
fontos látni, hogy az utóbbi tíz 
évben maga az Iráni Iszlám Köz-
társaság is nacionalistább han-
got ütött meg saját lakossága 
érzelmeinek követése érdekében. 
„Maga Szolejmáni tábornok pél-
dául 73 százalékos népszerűség-
gel rendelkezett az iráni lakosság 
körében. Nagyon sokan iráni és 
perzsa nemzeti honvédő tábor-
nokként tekintettek rá, mint aki 
nem kedveli a mostani iráni po-
litikai rendszert. Mindez tudato-
san követett imázsépítés volt az 
iráni politikai rendszer öklének 
számító Iráni Forradalmi Gárda 
részéről, ahol a nacionalizmus az 
utóbbi időben erősebb lett a vallá-
sos jelszavaknál” – nyomatékosí-
totta az Irán-szakértő.

 » KRÓNIKA

Magas rangú bírókból és szak-
értőkből álló különbíróság 

létrehozását szorgalmazta Hasz-
szan Róháni iráni elnök tegnap a 
Teherán közelében múlt szerdán 
lelőtt ukrán repülőgép ügyének 
kivizsgálására. Televíziós beszé-
dében Róháni aláhúzta, nem szok-
ványos esetről van szó, és az egész 
világ fi gyelemmel fogja követni a 
bíróság munkáját. „Fájdalmas és 
megbocsáthatatlan hibának” ne-
vezte az incidenst, és megígérte: 
kormánya minden eszközzel azon 
lesz, hogy felgöngyölítse az ügyet. 
„Nem csak egy embert terhel a fele-
lősség” – mondta. Golamhosszein 
Eszmáili iráni igazságügyi szóvivő 
elmondta, hogy kiterjedt nyomo-
zást folytatnak, és több embert őri-
zetbe vettek az ügyben. Eközben az 
NBC amerikai televízió meg nem 
nevezett kormányzati forrásokra 
hivatkozva közölte: Donald Trump 
amerikai elnök már hét hónappal 
ezelőtt eldöntötte Kászem Szolej-
máni tábornok, az iráni Forradal-

mi Gárda al-Kudsz nevű egysége 
vezetőjének likvidálását. Az NBC 
információi szerint az elnöki dön-
tés júniusban született meg, de az-
zal a feltétellel, hogy végrehajtása 
előtt Trumpnak még egyszer jóvá 
kell hagynia azt. A nevük elhall-
gatását kérő kormányzati források 
szerint Trump a döntést azt követő-
en hozta meg, hogy júniusban Irán 
lelőtt egy amerikai drónt. John Bol-
ton akkori nemzetbiztonsági ta-
nácsadó azonnali válaszcsapásra 
és Szolejmáni megölésére sürgette 
a Fehér Házat. Mike Pompeo ame-
rikai külügyminiszter szintén azt 
szorgalmazta, hogy Trump adjon 
felhatalmazást Szolejmáni likvidá-
lására. Az értesüléseket sem a Fe-
hér Ház, sem a Nemzetbiztonsági 
Tanács nem kívánta kommentálni. 
Mary Robinson korábbi ír államfő, 
a Nelson Mandela által alapított 
„Bölcsek” vezetője különben egy 
interjúban úgy vélte: a közel-keleti 
térségben instabilabb és kiszámít-
hatatlanabb lett a helyzet Szolej-
máni megölése miatt, amely nem 
lehetett jogszerű.

Teheráni őrizetbe vételek

Amerikai kalandorakció. Félő, hogy Nyugat-ellenes csoportok ragadhatják magukhoz a hatalmat Iránban




