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BEVEZETŐ 

Jelen írásom alapjául a 2000/2001. tanévben írott, 1979, a fordulat éve, az iszlám 
forradalom, Irán a reformok útján (Irán a XX. Század utolsó harmadában) című 
évfolyamdolgozatom, és az Iszlám és demokrácia? Az Iráni Iszlám Köztársaság a 
reformok útján (Irán 1997-től napjainkig) című szakdolgozatom szolgált. Évfo-
lyamdolgozatomban és szakdolgozatomban az Iszlám Köztársaság kül- és belpoli-
tikáját egyaránt vizsgáltam. Jelen dolgozatomban azonban a terjedelmi korlátok 
miatt igyekeztem kiválasztani egyetlen témát, és azt részletesebben körüljárni. Az 
amerikai-iráni kapcsolatokra esett a választásom. Az Iráni Iszlám Köztársaság és az 
Amerikai Egyesült Államok kapcsolata nem mondható hétköznapinak. A második 
világháborút követően, Mohammad Reza Pahlavi1 sah uralma alatt az USA és Irán 
viszonya rendkívül jó és igen szoros volt. Az 1979-es iszlám forradalmat követően 
azonban jelentős változás állt be Washington és Teherán kapcsolatában. A szoros 
partnerségből gyűlölködés lett, ahol a két fél egymást „Nagy Sátánnak” és „Törvé-
nyen kívülinek” nevezte. Ruhollah Khomeini ajatollah2 halálát követően, az 1990-es 
évek második felére azonban némileg normalizálódott a két ország viszonya. De a 
Bill Clinton vezette amerikai kormányzat békülékenyebb politikáját George W. Bush 
elnökségével a „kemény kéz” politikája váltotta fel, 2001. szeptember 11-ét követő-
en pedig egy még bonyolultabb helyzet állt elő Washington és Teherán viszonyá-
ban. Az alábbiakban kísérletet teszek azon kérdések megválaszolására, amelyek a 
két ország – különlegesnek mondható – kapcsolatában felmerülnek. Mi az oka az 
Amerikai Egyesült Államok és az Iráni Iszlám Köztársaság kölcsönös gyűlölködé-
sének? Hogyan alakult a két ország kapcsolata Khomeini ajatollah 1979-es hatalomra 
kerülését követően, az 1980-as években, majd az ajatollah halála után az 1990-es 
évek első felében? Milyen hatása volt az amerikai-iráni kapcsolatokra Mohammad 
Khatami reformista elnök 1997-es megválasztásának, és a Khatami elnök által meg-
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hirdetett külpolitikai nyitásnak? A legfontosabb kérdés 2001. szeptember 11-ét 
követően pedig talán az: van-e rá lehetőség, hogy Irán és az Egyesült Államok kap-
csolata normalizálódjon a jövőben, vagy továbbra is az ellenségesség határozza meg 
Washington és Teherán kapcsolatát? 

AZ USA ÉS IRÁN KAPCSOLATA AZ 1979-ES ISZLÁM 
FORRADALMAT MEGELŐZŐEN 

Az Irán területe fölötti befolyásért mindig más és más nagyhatalmak versengtek. A 
török, tatár, türk, afgán, angol és orosz befolyás után az első világháborút követően 
viszonylagos függetlenség köszöntött be Perzsiában, s rövidesen egy karizmatikus 
uralkodó, Reza Pahlavi sah került uralomra,3 megalapítva a Pahlavi-dinasztiát. A má-
sodik világháború alatt, 1941-ben a szövetségesek – mivel a sah Irán semlegességét 
deklarálta a háborúban – megszállták az országot, s megbuktatták az iráni uralko-
dót. Trónját fia, Mohammad Reza Pahlavi örökölte, s miután a szovjet csapatok a 
háborút követően nemzetközi nyomásra elhagyták Iránt, az ország ismét a Nyugat-
hoz kötődött. A második világháború utáni politikai küzdelem szabta meg Irán 
helyét a nemzetközi gazdasági, politikai és stratégiai kapcsolatok rendszerében. Az 
1953-as Mosadek-puccs4 után kezdetét vette az abszolút monarchia kiépítése, majd 
1961-ben a „fehér forradalom” – a japán Meidzsi-forradalom példája alapján: gyors 
ütemű iparosítás, a mezőgazdaság korszerűsítése, modern infrastruktúra, nyugati 
típusú fogyasztói társadalom, a rendszer támaszát jelentő széles középréteg kialakí-
tásával, s olyan haderő megteremtésével, amelynek segítségével az ország érvénye-
sítheti akaratát a Perzsa-öböl egész térségében.  
Az Egyesült Államok és Irán között a sah uralma alatt rendkívül jó kapcsolat 

alakult ki, amelyből mindkét fél profitálhatott. Irán nagy összegű támogatásokhoz, 
olcsó fegyverekhez jutott hozzá. Washington dollármilliókat adott a nehéz helyzet-
ben álló országnak. Külön említésre szolgál a fegyverkezés támogatása. Az amerika-
iak eleinte húzódzkodtak Irán felfegyverzésétől, de a hidegháború előrehaladtával 
az amerikai külpolitika célja már az lett, hogy az országot támaszpont-állammá ala-
kítsa át. Mindez azzal járt, hogy Irán a legmodernebb repülőgépekhez, lehallgató 
berendezésekhez és egyéb fegyverekhez jutott hozzá. A sah egyszemélyi hatalmá-
nak idején az iráni külpolitikát egyértelműen az USA-val való kapcsolatból szárma-
zó előnyök határozták meg. Irán maradéktalanul részévé vált az amerikai stratégiai 
modellnek. 
Az Egyesült Államok és Irán között kialakult jó viszonynak maga Washington is 

haszonélvezője volt. Iránnak az amerikai stratégiai modellben a mind bőségesebben 
ömlő olaj, a sah rezsimje tartósnak ígérkező stabilitása, valamint a Szovjetunió 
szomszédsága következtében különleges szerepe volt. Az Egyesült Államok számá-
ra Irán egyrészről jó felvevőpiacot jelentett, másrészről rendkívüli fontosságú terü-
letet a Szovjetunióval folytatott hidegháborús versenyben. Irán felfegyverzése köz-
vetve a Perzsa-öböl ellenőrzés alá vonását is szolgálta. A két ország szoros kapcso-



lata mutatkozik meg abban is, hogy nagy számban működtek Iránban amerikai 
katonai szakértők. A katonai együttműködés mindkét fél számára kedvező volt, és 
még akkor is folytatódott, amikor Irán már súlyos gazdasági nehézségekkel küzdött. 
Az amerikai vezetés szemében a sah rendszere még mindig szilárdnak látszott, mi-
közben világossá vált, hogy a mértéktelen és túlhajtott fegyverkezés terhe és kötött-
ségei az ország függetlenségét nem növelték, ellenkezőleg csökkentették. Mialatt az 
ország az ismertetett szintre emelte katonai kapcsolatait az Egyesült Államokkal, 
meglepően reális és kiegyensúlyozott viszonyt épített ki a Szovjetunióval, főként a 
gazdasági együttműködés területén. Míg Irán beiktatása az amerikai „stratégiai mo-
dellbe”, Irán felfegyverzése washingtoni kongresszusi vélemény szerint is az ország 
függetlenségének korlátozásával járt, a Szovjetunióval való kapcsolatok viszont Irán 
mozgási szabadságát növelték – még az Egyesült Államokkal szemben is.5  
Az 1958-as iraki fordulatot6 követően az iráni monarchia fő ellensége Irak lett. 

A Perzsa-öbölben folytatott iráni külpolitikának ez az ellentét maradt a fő tényezője 
és az évek során voltaképpen ez határozta meg Irán magatartását az arab világ egé-
szével szemben is. Irán arab kapcsolatai hullámzó jellegűek voltak és igen sok takti-
kai változáson mentek keresztül. Ugyanakkor következetesen érvényesültek bizo-
nyos állandó vonások: Teherán a nemzetközi politikában mindig a radikális arab 
rendszerekkel szemben lépett fel és az egyes országokban bekövetkezett irányválto-
zásokhoz is eszerint igazította a maga politikáját; Irán a kapcsolatok javításának 
lehetőségét következetesen a politikailag konzervatív arab országokkal kereste; 
Teherán mereven elhatárolta magát az arab világ Izraellel kapcsolatos politikájától, 
az ebben legkonzervatívabb arab országok magatartásától is. Ezek a jellemzők teljes 
mértékben egybeestek az amerikai stratégia alapvető irányaival. Ha formailag önálló 
regionális hatalomként viselkedett is Irán és geopolitikai, valamint gazdasági jelen-
tőségét felhasználva igyekezett is nyomást kifejteni időnként Washingtonra, a Per-
zsa-öbölben folytatott akciói végső soron mindig az amerikai stratégia megvalósítá-
sát szolgálták. Így volt ez Irak esetében is. Irak elszigetelése egyszerre szolgálta az 
iráni monarchia és a szélesebb értelemben vett közép-keleti amerikai stratégia érde-
keit. A központosított monarchia külpolitikája 1963-1978 között egy kiegyensúlyo-
zott, konzervatív, főleg gazdasági szempontból mértéktartó és reális külpolitika 
volt, amelyet azonban egyértelműen alárendeltek az amerikai stratégiai érdekeknek. 
Ezen belül az ország katonai és gazdasági ereje meglehetősen széles manőverezési 
lehetőséget biztosított a rendszer számára. Az 1978-1979-es válságnak, majd a poli-
tikai robbanásnak nem Teherán külpolitikája volt a legfontosabb oka, hanem a 
diktatórikus rezsimmel szembeni ellenszenv és a gazdasági torzulások kiváltotta 
társadalmi feszültség. A válságban játszott azonban bizonyos irritáló szerepet a 
külpolitikai kapcsolatrendszer is. 



AZ 1979-ES ISZLÁM FORRADALOM 

1979. január 16-án a királyok királya, Mohammad Reza Pahlavi sah elhagyja Iránt. 
Tábornokai ugyan kézcsókkal búcsúznak tőle, de Teheránban és másutt hatalmas 
tüntetésekre kerül sor, az összes iráni városban örömtáncot járt a nép. A sah az 
elnyomásnak, a rosszabbodó életkörülményeknek, a sortüzeknek, a nemzeti függet-
lenség kiárusításának lett a jelképe. Az ítélet már a császári repülőgép távozásakor 
kimondatott: a „pávatrón”, a sah rendszere megbukott. És ezzel együtt megbukott 
az országra erőltetett amerikai modell is, amelyet Washington a Perzsa-öböl térsé-
gében évtizedes munkával és több milliárd dollárral próbált megvalósítani.7 A vallá-
si és politikai ellenzék felhívására megmozdultak a tömegek, és tiltakozásukat sem 
politikai, sem katonai terrorral nem lehetett már letörni. Az események gyorsan 
követték egymást: Ruhollah Khomeini ajatollah hazatért száműzetéséből és ellenkor-
mányt nevezett ki, így rövid időre kettős hatalom alakult ki. Khomeini és hívei foko-
zatosan vették át a hatalmat, a február 13-án megalakult Bazargan-kormánnyal8 pe-
dig egyértelművé vált a forradalom győzelme.  
Iránban egy „alulról”, a társadalom oldaláról kiinduló iszlamizációs folyamat 

döntötte meg azt a monarchiát, amely viszont „felülről” próbálkozott egy nyugato-
sító modernizációval. A sahhal szembeni elégedetlenségben, a forradalom győzel-
mében több dolog is közrejátszott: a sah rendszerének külpolitikája és olajpolitiká-
ja; az önkényuralom belpolitikája; a korrupció; a sah által meghirdetett „fehér for-
radalom” csődje; az Amerikával szembeni ellenséges érzelmek; a nemzetközi kö-
rülmények; az iszlám „újjászületés”; és nem utolsósorban Khomeini ajatollah szemé-
lye és a vallási mozgalom. Maga az iszlám forradalom amellett, hogy közvetlen 
hatást gyakorolt a közel- és közép-keleti folyamatokra (mindenekelőtt az iszlám 
„reneszánszra”), valamint a világpolitikára, „iszlám” jellege következtében bizo-
nyult egyedülállónak. A vallási vezetés játszott ugyanis irányító szerepet, az iszlám 
mint mozgósító, nagy tömegeket aktivizáló ideológia segítségével a sah és az általa 
képviselt „nyugatosítás” ellen egységfrontba tömörítve a lakosság túlnyomó részét. 
A vallási vezetésnek a forradalom útján sikerült megragadnia a politikai hatalmat, s 
ennek birtokában hozzájutott ahhoz a lehetőséghez, hogy a gyakorlatban is igazolja 
államvezetési elméletének helytállóságát. 

AZ AMERIKAI–IRÁNI VISZONY KHOMEINI AJATOLLAH 
URALMA ALATT 

Az 1979-es iszlám forradalom elsöpörte a sah oly stabilnak hitt uralmát, és Khomeini 
ajatollah vezetésével megkezdődött az iszlám elvek átültetése a gyakorlatba. Irán a 
világ egyetlen olyan országa lett, ahol az USA csillagos zászlaja, a Dávid-csillag, 
valamint a sarló és kalapács szimbólumok egyaránt ellenséget jelképeztek. Az 1979-
es iszlám forradalmat követően Irán külpolitikájában majd tíz éven keresztül a „se 



nem Kelet, se nem Nyugat” elv volt a meghatározó – jelenleg pedig kihívást jelent a 
hivatalosan hatalmon lévő reformereknek és Mohammad Khatami elnöknek.  
A „se nem Kelet, se nem Nyugat” elv értelmében Khomeini ajatollah és országa 

elhatárolódott a két nagyhatalomtól (az USA-tól és a Szovjetuniótól), és elszigete-
lődött a világ más országaitól is. Khomeini le akart számolni a három „Sátánnal” 
(Mohammad Reza Pahlavi sahhal,9 Jimmy [James Earl] Carter amerikai elnökkel és 
Saddam Hussein iraki elnökkel10), s ez határozta meg az Iszlám Köztársaság külpoli-
tikáját.  
Khomeini ajatollah és a vallási vezetés legélesebb kritikája az Amerikai Egyesült 

Államok ellen irányult. Maga Khomeini Carter amerikai elnököt „Sátánnak”, az USA-t 
pedig „Nagy Sátánnak” nevezte. Az 1979-es forradalom kapcsán felszínre került 
Amerika-ellenesség több okból eredt. A sah önkényuralma összefonódott az ame-
rikai vezetés azon tervével, amely az országot az USA támaszpont-államává kívánta 
alakítani. Az Iránra erőltetett amerikai modell automatikusan a Washingtonnal 
szembeni ellenérzéseket táplálta.11 Ráadásul Washington semmit sem tanult az iráni 
forradalom kapcsán. Az amerikai vezetés képtelen volt levonni a megfelelő követ-
keztetést. Khomeini uralmát átmenetinek és ingatagnak tekintették. Meg voltak győ-
ződve arról, hogy előbb-utóbb a liberális burzsoázia kerekedik felül és helyreáll a 
régi kapcsolatrendszer.12 Ennek reményében támogatták az ellenzéket. Az iráni 
vezetés emiatt pedig úgy tekintett Washingtonra – és annak külpolitikájára –, mint 
amely el kívánja tiporni az iszlám forradalom eredményeit és az Iszlám Köztársasá-
got. Az USA menedékjogot adott a sahnak, Mehdi Bazargan kormányfő pedig „elfe-
lejtette” hivatalosan követelni a sah kiadatását. Mindez módot adott Khomeininek 
arra, hogy megszilárdítsa hatalmát és megteremtse a népi egységet a kettős, egymás-
tól elválaszthatatlan lépéssel: megtisztítani az államapparátust az elnyugatiasodott 
liberálisoktól és kiprovokálni az erőpróbát az USA-val. Az Egyesült Államokkal – a 
sah idején – kiépített kapcsolatrendszert a teheráni amerikai nagykövetség elfoglalá-
sával és a diplomaták túszul ejtésével teljes mértékben felszámolta.13 Az Egyesült 
Államok teheráni nagykövetsége elleni akció az amerikai-iráni viszony mélypontjá-
nak tekinthető, amelyet azonban számos további konfliktus követett. A megrom-
lott kapcsolatot tovább rontotta az USA 1980. április 25-ei sikertelen mentőakciója, 
amely hivatalosan az amerikai túszok kiszabadítására irányult, valójában az 1953. 
évi CIA-puccs, a forradalmi rendszert elsöprő fegyveres ellenforradalom egyfajta 
megismétlése lett volna. Az 1979. november 4. – 1981. január 20. között zajló túsz-
válság eredményeként a „Sátánként” titulált Carter elnököt sikerült megbuktatni az 
1980. évi amerikai elnökválasztáson, az Egyesült Államokat pedig nyilvánosan 
megalázni. Az akciónak köszönhetően Iránban (és egyes muszlim államokban) 
rendkívüli mértékben megnőtt Khomeini ajatollah tekintélye, s ezzel együtt nagyobb 
teret kaptak a forradalmi erők, az országot pedig összekovácsolta az USA-val 
szembeni fellépés. Az Iszlám Köztársaság jelentős tekintéllyé vált a térségben, Irán-
ra példaképként tekintettek a muzulmán világban. 
Az amerikai-iráni viszony megromlásában az Egyesült Államok politikája is sze-

repet játszott – bár Irán tette meg a döntő lépéseket. A washingtoni vezetés főleg a 



sahnak nyújtott támogatással, és az iráni külpolitika és olajpolitika befolyásolásával 
ártott a két fél kapcsolatának. Az amerikai-iráni szembenállást azonban nem csak az 
adott helyzet váltotta ki. Az egymással szembeni ellenséges hangnemnek mélyebb 
gyökerei is vannak, amelyek egészen a 19. századig nyúlnak vissza, amikor az ango-
lok és az oroszok versengtek az Irán feletti befolyásért. Az országnak ilyen körül-
mények között csak egyetlen célja lehetett, a megmaradás. Az európai nagyhatal-
mak gyarmatosító politikája szülte meg azt az idegenellenességet, amelynek csak a 
szereplői változtak meg az elmúlt évszázadban. Az 20. század második felében 
Anglia és Oroszország helyét az Egyesült Államok vette át. Teherán számára az 
USA jelentette – és jelenti – azt az ideológiai és kulturális fenyegetést, amely ellen 
minden eszközzel harcolnia kell. Ez viszont arra vezette Teheránt, hogy tegye ma-
gáévá a dzsihádot (a szent háborút) mindaz ellen, amit a „Nagy Sátán”, az Egyesült 
Államok és szövetségesei „durva imperialista támadásának” nevez.  
Az Egyesült Államokkal szemben érzett ellenségesség nyilvánult meg tehát ab-

ban, hogy az 1979-es iszlám forradalom eredményeként létrejött Iszlám Köztársa-
ság minden kapcsolatát megszakította Washingtonnal és szövetségeseivel. Az ame-
rikai nagykövetség elleni akcióval sikerült végleg elvágni a két fél diplomáciai össze-
köttetését,14 s bár a túszokat szabadon engedték és a konfliktus megoldódott, a két 
ország mélyen elhidegült egymástól. Irán tartotta magát a „se nem Kelet, se nem 
Nyugat” koncepcióhoz, és került minden kapcsolatot a „Nagy Sátánnal.” A teherá-
ni vezetés azonban a Szovjetunióval sem alakított ki szorosabb kapcsolatot, hiszen 
politikai-ideológiai ellentétek húzódtak közöttük is.15 Moszkva és Teherán viszonya 
annyiban bizonyult „jobbnak” az amerikai-iráni kapcsolatnál, hogy a két fél számos 
gazdasági megállapodást kötött egymással. Az Iszlám Köztársaság teljes mértékben 
elszigetelődött az USA-tól, s ez kölcsönös volt. A washingtoni vezetés szintén igye-
kezett minden kapcsolatot kerülni Iránnal, ugyanakkor nem tett le azon kísérletéről, 
hogy megbuktassa a Khomeini-féle vallási vezetést. Ezek a kísérletei azonban sorra 
kudarcot vallottak. Az 1980-as évek második felére pedig, amikor már kiépült és 
megszilárdult a papi hatalom, esélyük sem volt az ilyen kísérleteknek. Az iráni fél-
nek kedvezett az az amerikai politikai botrány is, amely Irán-kontra-ügy16 néven 
ívódott be a köztudatba. Teherán és Washington viszonya az évtized végére egyre 
inkább elmérgesedett. Ezt bizonyította az amerikai vezetés által elrendelt gazdasági 
blokád és embargó (1987-ben). A két fél közti konfliktust csak tetézte az 1988. 
július 3-án bekövetkezett szörnyű tragédia: a Perzsa-öbölben egy amerikai hadihajó 
(USS Vincennes) tévedésből lelőtt egy iráni utasszállító gépet. Okától függetlenül az 
Iran Air 655-ös járatának tragédiája az USA helytelenné vált Perzsa-öböl politikájá-
nak legújabb megnyilvánulása volt. Szélesebb értelemben a tragédia új riasztó tényt 
és félelmet jelentett a harmadik világ forradalmi rezsimjei számára. A csőlátással és 
politikai emlékezet-kieséssel jellemezhető reagani stratégia bizonyára erősítette az 
USA katonai helyzetét és erőkifejtő képességét a Perzsa-öbölben, de anélkül, hogy 
ez a katonai tervezés megfelelő diplomáciai stratégiával párosult volna. Mindennek 
a kínos eredménye az volt, hogy rendszeressé vált a harmadik világban az erőszak-
hoz nyúlás. 



Az 1980-as években (1980-1988) zajlott le az a háború, amely hosszúságát, a 
részt vevő katonák számát és nem utolsósorban a felvonultatott haditechnikát ille-
tően alighanem az eddigi legvéresebb háború volt, amelyet két, magát el nem köte-
lezettnek és antiimperialistának valló ország valaha is vívott egymással. Ez volt a 
majd tíz esztendőig tartó iraki-iráni háború. A Satt-el-Arab folyó körül határvita, a 
hegemóniatörekvésekkel kapcsolatos ideológiai konfliktus (a laikus Baath-párt és a 
fundamentalista-populista khomeinizmus között), és a két ország közötti vallási 
különbség (Irak szunnita, Irán pedig síita muzulmán) szolgált a háború okául. Az 
iraki-iráni háború valóságos főnyeremény volt az USA számára, hiszen gyengítette a 
résztvevőket, és gátolta a hatékony Washington- és Izrael-ellenes egységfront kiala-
kítását, valamint lehetővé tette, hogy az Egyesült Államok fokozza katonai jelenlét-
ét a térségben. Irán az Irakkal folytatott harc során elszigetelődött. Az Egyesült 
Államok, a Szovjetunió és számos európai állam is Bagdadot támogatta. Az iráni 
vezetés világképe a végletekig leegyszerűsödött: Nyugat-Európa és Japán az Irakot 
háborúba bujtogató amerikai imperializmus csatlósai, akárcsak az arab országok 
többsége; az el nem kötelezettek a gyakorlatban vagy Moszkva, vagy Washington 
befolyása alatt állnak, az ENSZ pedig a szuperhatalmak engedékeny eszköze. Így 
mindössze négy ország volt, amelyek „barátnak” minősültek: Algéria, Líbia, Szíria 
és a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság. Az amerikai vezetés azt remélte, hogy 
ennek az önelszigetelő magatartásnak és a háború okozta megterhelésnek köszön-
hetően Khomeini ajatollah uralma összeomlik majd. Igaz ugyan, hogy Irán az Irakkal 
folytatott háborúját nem nyerte meg, és jelentős károkat szenvedett, de az ajatollah 
hatalma a nyolcéves megpróbáltatásokat követően még inkább megerősödött. Az 
Amerika-ellenesség pedig – amely már amúgy is erős volt – csak tovább fokozó-
dott.  
Irán Khomeini ajatollah haláláig mereven ragaszkodott a két nagyhatalom elutasí-

tásához, a „se nem Kelet, se nem Nyugat” elvhez. Az amerikai körökkel szinte 
teljesen megszűntette a kapcsolatait, s a Szovjetunióval sem került a gazdasági meg-
állapodásokon kívül egyéb kapcsolatba. A szovjet-iráni kapcsolatokat továbbra is a 
pozitív és negatív elemek keveréke jellemezte a 80-as évek folyamán, de ugyanez 
volt jellemző az iráni külpolitika egészére. Az ország elszigeteltsége azonban szá-
mos problémát is felvetett: a gazdaság gyengélkedett, ami miatt jelentős mértékben 
romlottak az életkörülmények, és ami miatt megnőtt az általános elégedetlenség is. 
Az iraki-iráni háborúval pedig még nagyobb megterhelés érte az iráni lakosságot. 
Ezek a fejlemények vezettek az első összehangolt próbálkozáshoz az ország elszi-
geteltségének csökkentésére és diplomáciai kapcsolatainak bővítésére. Khomeini 
áldását adta ezekre az erőfeszítésekre, mondván, hogy a más országokkal való kap-
csolat hiánya árthat Iránnak. Hivatkozott arra, hogy Mohammed próféta is létesített 
kapcsolatokat más országokkal és ebből az általános engedményből csak az Egye-
sült Államokat és Izraelt zárta ki.17 A külkapcsolatokban az el nem kötelezettség 
alapelve, ami a „se nem Kelet, se nem Nyugat” jelszóban formálódott meg, nem 
módosult. Éles vita volt azonban Irán fő partnereinek a megválasztása körül, külö-
nösen arról, hogy milyen mértékig javítsa Irán kapcsolatait a Nyugattal. Ellentétesek 



voltak a nézetek Irán kapcsolatáról az Egyesült Államokkal, hogy lehet-e tenni 
bármiféle lépést is a kapcsolat normalizálására. Khomeini ajatollah vezetése alatt 
azonban az Iszlám Köztársaság nem változtatott az Amerika iránti politikáján, kö-
vetkezetesen érvényesült az USA-val való kapcsolat elutasítása. 

IRÁN ÉS AZ USA KAPCSOLATA KHOMEINI AJATOLLAH 
HALÁLA UTÁN 

Az Amerikai Egyesült Államok és az Iráni Iszlám Köztársaság kapcsolata sokban 
függött az iráni – s legalább ennyire az amerikai – belpolitikától. A keményvonalas 
papság uralma alatt esély sem volt a két ország fagyos viszonyának enyhítésére. Az 
1980-as években Irán a „se nem Kelet, se nem Nyugat” elvhez tartva magát min-
den téren kerülte az USA-val való érintkezést. „Az a veszély, amit Amerika jelent, 
olyan nagy, hogy ha a legkisebb elnézését tanúsítod vele szemben, el fogsz pusztul-
ni… Amerika az elpusztításunkat tervezi, valamennyiünkét” – fogalmazott Khomeini 
ajatollah.18 Az ajatollah 1989. június 3-ai halála Irán hosszú történelmében egy viha-
ros fejezetet zárt le, és nemzeti fejlődésének egy új és még bizonytalan szakaszát 
nyitotta meg. Annak az embernek a távozása, aki Amerikát mint a „Nagy Sátánt” 
bélyegezte meg, olyan várakozásokat is keltett, hogy az amerikai-iráni gyűlölködés 
enyhül majd. Valóban mutatkoztak kedvező előjelek ezen a téren, de a várakozások 
ellenére a keményvonalas papság nyomására továbbra is érvényesült Khomeini 
ajatollah Amerika-ellenessége, s a két fél kapcsolatában nem következett be jelentős 
változás.19 
A Khomeini utáni változások során a Rafsanjani-Khamenei vezetés20 felismerte a 

gazdasági rekonstrukció sürgősségét. Felmerült a kérdés, hogy vajon független ma-
radhat-e Irán, termelékenységének fokozása nélkül. A válasz így hangzott: „amíg 
Iránnak külföldről kell importálnia a gabonát, a húst, a gépeket, sőt még a képzett 
munkaerőt is, sem gazdaságilag, sem politikailag nem lesz független.”21 Iránban a 
gazdaság talpra állítása megköveteli a külkapcsolatok felülvizsgálatát és megváltoz-
tatását.22 A keleti blokk országai eddig is támogatták Iránt, de ezeknek az országok-
nak a gazdasági és technikai visszamaradottsága, valamint pénzügyi nehézségeik 
nem teszik őket vonzó partnerekké. Így Irán gazdasági helyreállítása megkívánja a 
hozzáférést a nyugati tőkéhez és technológiához. Irán katonai szükségleteinek ki-
elégítése ugyancsak megköveteli a Nyugattal való megbékélést, mivel a nyugati el-
lenzés miatt a Szovjetunió sem adhatja el Iránnak azokat a fegyvereket, amelyekre 
szüksége van ahhoz, hogy csökkentse „elmaradottságát” a szomszédaihoz képest. 
De Irán kapcsolatai a Nyugattal nem javulhatnak addig, amíg az Egyesült Államok-
kal való kapcsolataiban nem történik áttörés. Hashemi Rafsanjani köztársasági elnök 
és a mérsékeltek látták ezt a tényt, de ezen a területen voltak a legsebezhetőbbek a 
radikálisok nyomásától és cenzúrájától.23 Amint a mérsékelteket az iráni belpolitika 
dinamikája visszatartotta a merész akcióktól az USA-val fenntartott kapcsolatok 
javítására, a belpolitika az USA képességeit is behatárolta, hogy olyan gesztusokat 



tegyen Irán felé, amelyek erősítenék a mérsékelt irányzatot, és képessé tennék azt az 
ellenállásra a radikális nyomással szemben, valamint, hogy viszonozza a gesztusokat 
az USA kívánságainak kielégítésével.  
Khomeini ajatollah halálát követően az amerikai vezetés bizonytalan volt, nem ha-

tározta el magát, hogy hogyan viszonyuljon Iránhoz. Két álláspont között ingado-
zott: kivárni amíg Irán észhez tér és megteszi az első lépést, vagy maga Washington 
tegyen kezdeményező lépéseket, hogy bátorítsa a pozitív irányzatokat Iránban. A 
Rafsanjani-Khamenei vezetés megerősödése azonban esélyt adott az amerikai külpoli-
tikában a mérséklődés bátorításának, ettől remélve az amerikai-iráni ellenségeskedés 
enyhülését. Hosszútávon azonban az amerikai diplomácia több okból sem választ-
hatta a kivárás stratégiáját. Először is az Egyesült Államok nem mellőzheti meg-
gondolatlanul Iránt, mint a Közép-Kelet egy jelentéktelen elemét. Az ország nagy-
sága, népessége, természeti erőforrásai és etnikai, vallási kapcsolatai a Perzsa-
öbölben, valamint Dél- és Közép-Ázsiában alapvető fontosságot kölcsönöznek 
neki. Másodszor, az USA nem lehet túl derülátó abban, hogy a gazdasági nehézsé-
gek és a katonai szükségszerűség rákényszeríti Iránt a visszatérésre Amerika feltét-
eleihez. Bár az USA-val való ellenséges viszony korlátozza Irán hozzáférését a nyu-
gati tőkéhez és technológiához, és késlelteti gazdasága talpra állását, Irán minden-
esetre tovább döcöghet és találhat más gazdasági partnereket.24 Ezen felül az iráni 
nemzeti jellem sokkal jobban elviseli a nehézségeket, mint bármi olyannak a megté-
telét, ami megalázkodásnak lenne minősíthető. Harmadszor az a remény, hogy az 
iszlám rezsim összeomlik Khomeini halála után, nem valósult meg, és nem nőtt an-
nak a lehetősége sem, hogy valamelyik ellenzéki csoport jusson hatalomra.  
Az Öböl-válság (1990-ben) sokat nyújtott Irán előnyére, sok kézzelfogható poli-

tikai és anyagi hasznot hozott a számára. Így a kormány kártyáit diplomáciailag 
ügyesen játszva ki, felhasználta a válságot „hidak” építésére a külső világ felé anél-
kül, hogy otthoni arculata sérült volna. Hatásában a válság vízválasztó volt Irán 
politikájában. Úgy tűnik, hogy elősegítette azokat a pragmatikus gazdasági és külpo-
litikai változásokat, amelyeket a világ – és az Egyesült Államok – az iraki-iráni há-
ború 1988. augusztusi befejeződése és Khomeini 1989. júniusi halála óta várt. Irán – 
igen bölcsen – abszolút semleges maradt és az ENSZ Irak elleni szankcióihoz tar-
totta magát. A kuvaiti válság ideje alatt Irán vezetői elkerülték a provokatív lépése-
ket. Az USA, mint az egyetlen szuperhatalom helyzete az Öböl-háború után, vala-
mint elhatározottsága a demokratikus és liberális rend alapjainak lerakására prob-
lémát jelentett Teherán számára. De a teljes iraki vereség – valamint a Szovjetunió 
azután következő szétesése – önbizalmat adott Iránnak stratégiai helyzetének felér-
tékeléséhez. Irán nyeresége a krízisből nyilvánvaló volt. Fő ellensége – Irak – meg-
gyengült és megalázódott. A békefolyamat során Irán pontosan azokat a feltételeket 
kapta meg az irakiaktól, amelyeket saját iraki háborúja eredményeként várt.25  
Irán azonban néhány „leckét” is megtanult a háború során. Így nagy hatással 

volt rá a nyugati erő és akarat megnyilvánulása. Az irániaknak meg kellett tanulniuk, 
hogy a nyugati hatalmaknak megvan az önbizalmuk ahhoz, hogy beavatkozzanak a 
világ fejlődésébe, és amikor így tesznek, könnyen le tudják győzni ellenségeiket. A 



háború után azonban egy másik „leckét” is megtanultak abból, ahogyan a nyugati 
hatalmak visszafogták magukat és megengedték Saddam Husseinnek, hogy leverje a 
síita felkelést Dél-Irakban. A síita felkelés nyugati nézőpontból rossz felkelés volt 
annyiban, hogy túlságosan elkülönült az iraki szunnita/baathista/katonai hatalmi 
tényezőktől, hogy nagyobb reménye legyen a sikerre. Továbbá közrejátszottak a 
felkelés elfojtásában Amerikának az utóbbi évtizedben a síitákkal kapcsolatosan 
szerzett tapasztalatai: nyílván érzelmi és politikai okok miatt egyetlen amerikai kor-
mány sem mozdította volna a „kisujját”, hogy segítse ennek a vallási irányzatnak a 
tagjait. Ugyanakkor, amikor azt tapasztalták, hogy az amerikaiak nem lépnek fel a 
síiták megsegítésére Saddam Hussein ellen, az irániak azt is észlelték, hogy a síita 
felkelés erősen ellenséges helyzetbe hozta őket Irakkal szemben, és így egy kicsit 
közelebb az Öböl-monarchiákhoz és Szaúd-Arábiához. Közben mindvégig napi-
renden volt az amerikaiak állomásoztatása a térségben, ami egyáltalán nem tetszett 
sem a teheráni vezetésnek, sem pedig a többi Öböl-államnak. Végül az a tény, hogy 
a „fiúk hazahozatala” az amerikai választóknak és politikusoknak sokkal fontosabb 
volt, mint egy beavatkozási bázis létrehozása a Perzsa-öbölben, megkönnyebbülést 
jelentett az aggodalmaskodó iszlám államoknak – többek között Iránnak is. A kül-
földi csapatok visszavonása az Öbölből és a hatalmak nyilvánvaló vonakodása attól, 
hogy Irakon belül avatkozzanak be, egybeesett a kurd menekültválsággal. Az adott 
szituációban a felek ugyanazon az oldalon találták magukat. Irán a kurd felkelés 
leverését követően több ezer menekültet fogadott be, ami kiváltotta a Nyugat elis-
merését. Nyugati miniszterek repültek Teheránba, Irán pedig visszatért a diplomá-
ciai porondra. Rafsanjani elnök az USA-val való kapcsolatkeresés lehetőségét sem 
zárta ki. Erre azonban még várni kellett, a konzervatív körök ugyanis nem bizo-
nyultak rugalmasnak a külpolitikai kérdések terén. Az ország azonban kikerült ab-
ból az elszigeteltségből, amelybe Khomeini ajatollah majd tíz éves „regnálása” idején 
került.  
Hiba lenne azonban eltúlozni a változásokat. Semmilyen tekintetben nem tör-

tént pálfordulás, aminek során Irán a Nyugat és az Egyesült Államok karjába „ro-
hant” volna. A helyzetet jól írta le Ali Akbar Velayati külügyminiszter: „Fokozato-
san egy új rend alakul ki, amelyben a gazdasági megfontolások halványítják a politi-
kai prioritásokat. Irán forradalom utáni gondolkodásában még mindig bele van 
gyökerezve az a nézet, hogy a külső világgal a kapcsolat és a kompromisszum rom-
boló. A szolgaságot sohasem fogadja el az olyan ideológia, amely hisz a mártírom-
ságban.”26 Tehát még mindig vannak olyan emberek Iránban, különösen a belügy-
minisztériumban, a belbiztonságnál, a jogszolgáltatásban és a büntetés-végrehajtás-
ban, akik nem akarnak semmit sem kezdeni a Nyugattal, s legfőképpen az Egyesült 
Államokkal. Vannak azonban olyanok is az iráni vezetésen belül, akik javítani kí-
vánnak a fagyos amerikai-iráni viszonyon, de a konzervatív papok nyomására ezzel 
egyelőre még várniuk kell. 
Az Iszlám Köztársaság Amerikával kapcsolatos álláspontja az iráni belpolitikai 

helyzet mellett nagyban függ az amerikai belpolitikai eseményektől és a kormányzat 
nemzetközi állásfoglalásaitól is. Washington Khomeini ajatollah halálát követően 



nem tudott megfogalmazni határozott koncepciót Iránt illetően. A Bill Clinton ve-
zette amerikai kormányzat azonban elhatározta magát, és a kemény fellépést válasz-
totta Teheránnal szemben – elvetve a kivárás és a kezdeményezés politikáját. Az 
amerikai vezetés határozott álláspontja a „kettős féken tartás” politikájában nyilvá-
nult meg, amely szerint megkísérelte semlegesíteni Irakot és rávenni Iránt, hogy 
szüntesse meg a terrorizmus támogatását, a békefolyamat ellenzését és a tömeg-
pusztító fegyverek megszerzésére irányuló akcióit. Ennek értelmében Washington 
korlátozta az amerikai beruházásokat Iránban és megtiltotta a fejlett technológiák 
eladását az Iszlám Köztársaságnak. A Clinton adminisztráció kemény fellépése az 
iráni-líbiai szankciótörvénnyel27 és az iráni kereskedelem teljes embargójával érte el 
a csúcspontját 1995-ben. Az USA új Iránnal szembeni politikája – időlegesen – 
véget vetett a Rafsanjani elnök által kezdeményezett nyitási politikának – és a belpo-
litikai reformoknak. 
Az iráni nukleáris program nem az 1990-es években indult,28 mint ahogyan a 

terrorista eszközöket is alkalmazó politikai csoportosulások iráni támogatása és a 
közel-keleti békefolyamat ellenzése sem.29 Akkor miért éppen most került sor az 
embargóra, a kemény fellépésre? Valójában Clinton elnök határozott fellépése in-
kább az 1996. évi elnökválasztási kampányhoz, mint bármely konkrét közel-keleti 
eseményhez kapcsolódott.30 Teherán meggyengítése az USA-nak hosszú távú, stra-
tégiai érdeke. Washingtonnak nem tetszett, hogy a 66 millió lakosú Irán a 18 milliós 
Irak veresége után regionális hatalommá nőtte ki magát; hogy a Szovjetunió szét-
esése után jelentős befolyásra tett szert a közép-ázsiai köztársaságokban; hogy Al-
gériától Szaúd-Arábiáig, Egyiptomtól Bahreinig és Iraktól Afganisztánig egy tucat-
nyi fundamentalista iszlám szervezetet és pártot támogat; hogy a Perzsa-öböl bejá-
ratánál megszállva tart három parányi, elvileg felerészt az Egyesült Arab Emírsé-
gekhez tartozó szigetet, ahonnan veszélyeztetheti az olajszállítás biztonságát.  
Az Egyesült Államok igyekezett gátat szabni Irán növekvő befolyásának, s en-

nek csak első jele volt az Iszlám Köztársasággal szembeni embargó. Washington 
számos lépést foganatosított, amelyekkel kísérletet tett Irán elszigetelésére: Bakut 
rávette, hogy a Kaszpi-tenger olajkincsének kiaknázásából zárja ki Teheránt; tárgya-
lásokat folytattak Moszkvával arról, hogy Oroszország ne építse meg a beígért 
könnyűvizes atomreaktorokat Iránnak. Washington ugyanakkor nem értékelte meg-
felelően, hogy Irán sok tekintetben visszafogta magát a radikális iszlám erők támo-
gatásában.31  
Az amerikai embargó bejelentésének másnapján rendezett tüntetéseken Tehe-

ránban előkerültek a szokásos „Halál Amerikára, halál Izraelre” jelszavak. Az iráni 
vezetés eközben igazából szinte másra sem vágyott, minthogy az USA komoly 
partnerként kezelje. Az amerikai szankciók ugyanakkor nem ártottak – jelentős 
mértékben – az iráni gazdaságnak, és nem késztették Teheránt atomprogramjának 
leállítására sem. Közvetlen bizonyítékok hiányában az Európai Unió nem engedett 
az amerikai nyomásnak, hogy a nyugati országok csatlakozzanak Washington Irán-
nal szemben hozott egyoldalú kereskedelmi és beruházási embargójához. Brüsszel a 
„kritikus párbeszéd” taktikáját folytatta az Iszlám Köztárasággal kapcsolatos politi-



kájában.32 Irán Közép-Ázsia és Oroszország felé próbált kitörni az elszigeteltség-
ből. A 90-es évek elején függetlenné vált, szövetségest és kereskedelmi lehetősége-
ket kereső, mintegy 50 milliós piacot jelentő közép-ázsiai és kaukázusi országokban 
megnőtt Irán befolyása.  
Az amerikai vezetés által foganatosított intézkedések (a Clinton elnök féle em-

bargó, a környező országokra gyakorolt nyomás), a „kemény kéz” politikája nem 
vezetett sikerre. Hiába várták Irán meggyengülését és elszigetelődését, az Iszlám 
Köztársaság régi (Oroszország) és új (Európai Unió) partnereket talált, akiknek a 
segítségével sikerült kikerülnie az USA szorításából. A washingtoni vezetés kényte-
len volt ezt belátni, s szükségesnek látszott az amerikai álláspont felülvizsgálata is. 
Mohammad Khatami 1997-es elnökké választása pedig új helyzetet teremtett. A re-
former elnök megválasztása, majd programjának ismertetése (a civilizációk közötti 
párbeszédről, valamint az USA-val való kapcsolatok normalizálásának szükségessé-
géről) nélkülözhetetlenné tette a washingtoni álláspont újragondolását. 

MOHAMMAD KHATAMI ELNÖKSÉGE 

Mohammad Khatami 1997-es elnökké választása után – majd a reformerek győzelmé-
vel a 2000. évi parlamenti választásokon és Khatami újraválasztásával 2001-ben – 
Washington és Teherán közeledni látszott egymáshoz. A külföld, elsősorban a 
Nyugat, Irán külpolitikájában várt változást az elnökválasztást követően. S nem is 
alaptalanul. Mind Teherán, mind Washington békülékeny húrokat kezdett „penget-
ni.” Az iráni elnök az amerikaiak és irániak közötti párbeszédet sürgette a CNN 
hírtelevíziónak 1998. január 14-én adott interjújában. Khatami személyében először 
intézett iráni vezető békülékeny hangú üzenetet az amerikai néphez az 1979-es 
iszlám forradalom óta.33 Az amerikai-iráni kapcsolatok rendeződésének jele volt az 
is, hogy 1998-ban Teheránban járt az amerikai birkózó-válogatott. Ugyanakkor, 
amikor az 1998-as labdarugó világbajnokságon a két ország válogatottja egymás 
ellen játszott, az indulatok ismét fellángoltak, elsősorban Iránban. Teherán utcáin 
ismét amerikai zászlók lángoltak. A 2:1-es eredményt az iráni fundamentalisták a 
„Sátán” fölött aratott újabb győzelemként könyvelték el.  
A két ország kapcsolata azonban a 21. század hajnalán mégsem mondható re-

ménytelenül rossznak. Bár az iszlám fundamentalisták továbbra is ellenségesen 
viszonyulnak az Egyesült Államokhoz, de a mérsékelt vezetésnek köszönhetően a 
két fél kapcsolatában további enyhülés várható. Khatami elnök beszéde az amerikai 
néphez volt az első komoly lépés a nyugati világ felé. Washington pedig nem utasí-
totta el a felé közeledő Teheránt. Bill Clinton amerikai elnök Irán gazdag történel-
mét és a perzsa kultúra amerikaiakat gazdagító hatását ecsetelte. Az iráni rádió Clin-
ton békülékeny hangnemét Richard Nixon több mint két évtizeddel korábbi kínai 
nyitásához hasonlította. 
De vajon összebékélhet-e a „Nagy Sátán” és a „Törvényen kívüli”, ahogyan Te-

herán és Washington egymást címkézi. A két ország viszonya még a szövevényes 



közel-keleti kapcsolatrendszernél is bonyolultabb. Washington a „kettős féken tar-
tás” politikájával megpróbálja elszigetelni Irakot és Iránt, emiatt azonban szembe-
került Európával és Oroszországgal, akik a párbeszéd hívei. Washingtont és Tehe-
ránt nemcsak az arab-izraeli békefolyamat, de a közép-ázsiai térség feletti befolyás, 
azaz az ottani energiakincsek kiaknázásának lehetősége is szembeállítja. Vajon az 
Egyesült Államoknak továbbra is Irán elszigeteléséhez fűződik nagyobb érdeke, 
vagy pedig a jelenlegi politika már túl nagy károkat okoz Washingtonnak? A helyze-
tet bonyolítja az is, hogy ugyan Khatami a megválasztott elnök, de Khamenei 
ajatollahnak, a legfőbb vallási vezetőnek döntő beleszólása van a külpolitika alakítá-
sába. Ezért aligha javulhat Irán viszonya az Egyesült Államokkal. Mindenesetre 
Khatami talán az eddigi legkomolyabb kihívást intézte a keményvonalas papsággal 
szemben, amely hallani sem akar a Nyugat felé való nyitásról. A Khatami féle veze-
tés békülékeny külpolitikája pedig sikert hozott, bebizonyosodott, hogy Irán jelen-
tősebb regionális hatalom annál, mintsem hogy hosszabb távon sikeres lehetne az 
elszigetelésére irányuló amerikai külpolitika. Bár az USA 1979 óta a politikai elszi-
getelés, a „féken tartás” politikáját folytatta Iránnal szemben, megmutatkozott, 
hogy lehetetlen a 66 milliós népességű, energiahordozókban gazdag és a régióban 
befolyásos országot figyelmen kívül hagyni.  
Kevés ország van a világon, amellyel az USA-nak kevesebb oka van a konflik-

tusra, vagy éppenséggel több az összeegyeztethető érdeke, mint Iránnal. Washing-
ton részéről alapvető ok a kapcsolatok rendezésére Irán földrajzi helyzetének, erő-
forrásainak és népe tehetségének, az ország fontosságának az elismerése. Ameriká-
nak nincs geopolitikai indítéka arra, hogy a két ország között ellenséges legyen a 
viszony. Az Egyesült Államok több alkalommal kifejezésre jutatta, hogy kész a 
kapcsolatok rendezésére annak ellenére, hogy Washington véleménye szerint Irán 
továbbra is szolgáltat okot a tisztes távolságtartásra (a terrorizmus támogatása, a 
tömegpusztító fegyverek megszerzése, az izraeli-palesztin békefolyamat hátráltatá-
sa). De ahogyan Henry Kissinger fogalmaz: „Irán arra ítéltetett, hogy létfontosságú, 
egyes körülmények között pedig döntő szerepet játsszon a Perzsa-öbölben, vala-
mint az iszlám világban. Egy körültekintő amerikai kormánynak nem kell elmagya-
rázni, mennyire kívánatos az Iránnal való viszony javítása.”34 
Az amerikai vezetés legtöbb tagja egyetértett abban, hogy a mérsékelt Khatami 

elnökké választásával valódi politikai változás történt, és hogy ez a fordulat lehető-
séget jelent a pozitív irányú változásra az amerikai-iráni kapcsolatokban. Ugyanak-
kor többen figyelmeztettek arra, hogy ne várjanak túl sokat Khatami megválasztásá-
tól akkor se, ha az Iránban szokványos Amerika-ellenes retorika hangneme módo-
sult is. Khatami személye ígéret a belső változásra, de az iráni elnök hatalma és befo-
lyása korlátozott, mivel a hatalom megfelelő emelőinek működtetése nem az ő, 
hanem a legfőbb vallási vezető, a konzervatív Ali Khamenei ajatollah kezében van. 
Khatami győzelme ugyanakkor arra késztette az amerikai politikusokat, hogy új 
szemmel nézzenek Iránra. Akadtak azonban kevésbé pozitív reakciók is Washing-
tonban. Többen úgy gondolták, hogy az USA „megsértheti” az irániakat, ha túl 
élénken „öleli” magához őket, és az ilyen ölelésnek negatív visszahatásai lehetnek. 



A Nyugat pozitív jelzéseit a konzervatívok felhasználhatják a mérsékelt elnökkel 
szemben – s valóban fel is használják mind a mai napig –, ezért a legjobb támoga-
tás, amelyet Amerika nyújthat, ha mérsékli a dicséretét, különben a dicséret a 
Khatami ellen dolgozó konzervatív frakciók kezére játszik. 
Az Iránban a konzervatív és reformista erők között dúló belső hatalmi harcok 

eddig is befolyásolták, és Khatami megválasztását követően is befolyásolni fogják az 
iráni külpolitika alakulását. A Nyugat és a környező országok felé való nyitás, de m 
ég inkább az Egyesült Államokkal való viszony azon kérdések közé tartozik, ame-
lyekben nincs megegyezés a két tábor között. Az Ali Khamenei vezette konzervatí-
vok az iszlám és a forradalom elveivel és értékeivel összeegyeztethetetlen lépésnek 
tekintik a reformer Khatami minden ilyen irányú akcióját. Éles kritikával illették az 
USA felé tett minden lépését. Az Amerikai Egyesült Államok válaszlépése pedig 
csak olaj volt a tűzre. A keményvonalasok ellenzik a „Nagy Sátánnal” való megbé-
kélést, de akár csak a két fél közötti viszony enyhülésének a legapróbb jelét is a 
forradalmi rendszer, Khomeini ajatollah öröksége megsértésének tekintik. A konzer-
vatív mullahok35 továbbra is a „se nem Kelet, se nem Nyugat” elv alapján kívánják 
folytatni az ország külpolitikáját. Nem vették figyelembe – amit a reformista oldal 
igen –, hogy az ország elszigetelődése nem előnnyel, hanem igen nagy hátránnyal 
jár. A keményvonalas papság, élükön Ali Khamenei ajatollah legfőbb vallási vezető-
vel mindent megtett, hogy megakadályozza az Iszlám Köztársaság külpolitikai arcu-
latának átalakítását.  
Az először 1997-ben elnökké választott Khatami, s leginkább az őt támogató fia-

talok és reformerek a Nyugattal kapcsolatos viszony rendezését és javulását kíván-
ták elérni, amely által mérséklődhet az ország külpolitikai elszigeteltsége. Az 1997-
es elnökválasztást követően már nem lehetett érzékelni azt a kemény Amerika-
ellenességet, amelyet az 1979-es forradalom óta az iráni papság a „Nagy Sátánnal” 
szemben táplált. Teherán utcáiról eltűntek az Amerika-ellenes plakátok, a fiatalok 
kólát isznak, hamburgert esznek, és néhányan öltözékükön a Chicago Bulls kosár-
labdacsapatát reklámozzák. Az újonnan megválasztott iráni elnök nyitott a külvilág 
felé, de az Egyesült Államok felé való elmozdulás számára sem jelentette az iszlám 
értékektől és érdekektől való elfordulást. A nyitás politikáját az ország gazdasági 
problémái sürgették igazán. A végső cél pedig kimondatlanul is az Egyesült Álla-
mokhoz fűződő kapcsolatok rendezése volt, amit az iráni külügyminiszternek a 
Teheránnal szembeni egyoldalú amerikai szankciók megszüntetésére való felszólítá-
sa is jelzett (1999. március). Bár a reformpártiak már nyíltan kimondták, hogy az 
USA-val való kibékülés csak idő kérdése, valójában a reformista Khatami nem sze-
rette volna elsietni a „Nagy Sátánnal” való megbékélést. Az igen komoly problémák 
ellenére sem lehet azt mondani, hogy Teherán sietve rohant rendezni kapcsolatát 
Washingtonnal. A keményvonalasok miatt erre nem is lett volna lehetőség, hiszen 
az amerikai-iráni viszony rendeződése aláásta volna a vallási elit hatalmát, amely 
féltékenyen őrizte monopóliumát mind a vallás, mind a politika terén.  
Washingtonban Khatami elnökké választását követően eltolódás következett be a 

„kettős féken tartás” politikájában. Egyes amerikai politikusok szerint ez az Iránnal 



szembeni politika sikertelen volt, míg mások úgy vélekedtek, hogy a „kettős féken 
tartás” Irakot féken tartotta, Iránt pedig kevésbé ellenséges álláspontra késztette. 
Nos, az amerikai vezetők mindkét csoportjának igaza volt bizonyos szempontból. 
Amíg az amerikai gazdasági embargó sikereket ért el,36 addig az ország elszigetelé-
sére tett erőfeszítések sorra kudarcot vallottak. Khatami elnökké választásával és 
békülékeny külpolitikájával pedig már bebizonyosodott, hogy az Iszlám Köztársa-
ság elszigetelésére tett minden lépés kudarcot vallott – köszönhetően az európai 
„kritikus párbeszédnek.” Az európai országok és Irán között jelentős kereskedelmi 
megállapodások születtek, amelyek segítségével Teheránnak sikerült az amerikai 
vezetés gazdasági szorításából kiszabadulnia. Khatami külpolitikai nyitásának kö-
szönhetően pedig az ország nemzetközi kapcsolatai is normalizálódtak – a szom-
szédokkal és Nyugat-Európával egyaránt. Mindez kérdésessé tette a „kettős féken 
tartás” politikáját, és felvetődött a kérdés: „Ki tart vissza kit, hogyan és meddig?” 
Ennek fényében az amerikai vezetésnek újra kellett gondolnia a közel-keleti és 

közép-ázsiai politikáját. „Kizárólag egy szilárd, következetes és békéltető politikával 
lehet közelebb jutni ahhoz a naphoz, amikor Irán készen áll megtenni azokat a 
konkrét politikai lépéseket, amelyek a hosszú távú együttműködő kapcsolat egyedü-
li megbízható alapját képezik” – fogalmazott Henry Kissinger.37 A „féken tartást” – 
ha rövid időre is, de – felváltotta a békülékenység politikája. A reformer Khatami 
megválasztását követően, majd az amerikai-iráni kapcsolatokban megkezdődött 
enyhüléssel, valamint azzal, hogy Európa dacol az amerikai embargóval,38 Washing-
tonnak felül kellett vizsgálnia a szankciópolitikáját, amely így jelentős változásokon 
ment keresztül. Washington Iránnal kapcsolatos álláspontjának megváltozását je-
lenti az Iszlám Köztársasággal szemben foganatosított szankciók visszavonása, 
illetve korlátozása.39  
Mindez azt jelentette, hogy Washingtonban elálltak a „kettős féken tartás” poli-

tikájától, s egy lényegesen – már-már az európai „kritikus párbeszédre” hasonlító – 
visszafogottabb, enyhébb hangnemre váltottak, ami azonban nem jelentette azt, 
hogy az amerikai vezetés felhagyott volna a régi – Irán terrorizmust támogató ma-
gatartásának, a nukleáris tömegpusztító fegyverek előállításának és a palesztin-
izraeli békefolyamat akadályozásának – vádjaival.  
Az amerikai vezetésen belül Khatami elnökké választása után úgy vélekedtek, 

hogy Irán külpolitikai magatartása mérsékeltnek tekinthető, és hogy az új iráni el-
nök világnézete kevésbé harcias, mint amilyen az őt megelőző iráni vezetőké volt. 
Ugyanakkor az amerikai vezetők Khatami politikája és hangvétele ellenére a valósá-
gos változásnak kevés jelét látták. „A Khatami elnök 1997. augusztusában történt 
beiktatását követően hónapokban [lényegében az első elnöki ciklusa során folyama-
tosan] tett néhány békülékeny nyilatkozat ellenére a nemzetközi terrorizmus támo-
gatásával megvádolt hét kormány jegyzékéből Irán maradt a terrorizmus legaktí-
vabb állami támogatója. Nincsen annak jele, hogy Irán politikája megváltozott vol-
na, és Irán folytatja a jelentős támogatások nyújtását terrorista szervezeteknek és a 
külföldre menekült disszidensek meggyilkolását” – fogalmazott az Amerikai Kül-
ügyminisztérium a Khatami megválasztását követő változások terjedelméről.40 A 



washingtoni vezetés úgy érezte, hogy Iránban a lényeges amerikai politikai célok 
tekintetében (Irán álláspontjának megváltoztatása az arab-izraeli békefolyamatot 
illetően és a tömegpusztító fegyverekről való lemondás kérdésében) nem követke-
zett be változás. Az amerikai-iráni kapcsolatok súrlódásának fő forrásai – továbbra 
is – három csoportba sorolhatók: 1.) Az Izraellel szembeni erőszakos ellenzék iráni 
támogatása; 2.) Tömegpusztító fegyverek előállítása; 3.) Regionális hegemóniára 
törekvés. 
Az Iszlám Köztársasággal szemben megfogalmazott vádak bár akadályozták – 

és jelenleg is hátráltatják – az amerikai-iráni viszony rendeződését, de Khatami meg-
választásával és Clinton elnök békülékeny politikájának köszönhetően a „Nagy Sá-
tán” és a „Törvényen kívüli” a 20. század végére valamennyire mégis normalizálta 
kapcsolatait. 

2001. SZEPTEMBER 11. UTÁN 

„A szeptember 11-ei terrorcselekmények a közvetlen következményeken túl olyan 
mélyreható változásokat indítottak el az arab, illetve a muszlim világban, amelyek 
közép- és hosszú távon az egész térség belső viszonyait, illetve a térségnek a világ-
hoz és a nemzetközi közösséghez való kapcsolatát jelentősen befolyásolhatják.”41 
A hivatalos arab és más muszlim országok kormányzatai és vallási elöljárói, illet-

ve az arab és muszlim országok szervezetei az elsők között ítélték el a merénylete-
ket. Ugyanakkor általános volt az a vélemény – még hivatalos körökben is –, hogy 
az okokat az Egyesült Államok külpolitikájában kell keresni.42 Mohammad Khatami a 
terrorakció másnapján tartott beszédében elítélte az öngyilkos terrorista támadáso-
kat, és mély megrendülését és szimpátiáját fejezte ki az amerikai nemzet irányában: 
„Az iráni kormány és a nemzet nevében elítélem a géprablási kísérleteket és az 
amerikai városok nyilvános központjai elleni támadásokat, amelyek sok ártatlan 
embert öltek meg. … Legmélyebb szimpátiám az amerikai népé, különösen azok 
iránt, akik elszenvedték a támadásokat és az áldozatok családjai iránt is.”43 Reagálva 
az amerikai területet Pearl Harbor óta ért legsúlyosabb támadásra azt is megjegyez-
te, hogy „a terrorizmus elítélendő, a nemzetközi közösségnek meg kell állítania, és 
felszámolására hatékony intézkedéseket kell tennie egy szerződésben.”44 Ugyanak-
kor azt is leszögezte, hogy „az Amerikát ért öngyilkos merényleteket nem szabad 
alapul venni a terrorizmusnak az iszlámmal történő azonosításához.”45  
Irán célja mindenképpen az, hogy megszabaduljon a „rossz fiú” címkétől, ame-

lyet a Nyugat, elsősorban az Egyesült Államok ragasztott rá. Ezt bizonyítja az, hogy 
Teherán határozottan elítélte az Egyesült Államok elleni szeptember 11-ei terrorista 
merényleteket, és csak visszafogottan bírálta az Afganisztán elleni bombázásokat.46 
Az USA-val való kapcsolat javításának céljából Teherán több lépést is tett szep-
tember 11-ét követően: az országból való távozásra szólított fel egy bizonyos Imad 
Mugnijaht, akinek a neve egy Trans World Airlines repülőgép 1985-ös eltérítése 
miatt került fel a terroristákról összeállított amerikai listára; az iráni vezetés az isz-



lám forradalom élcsapatának számító Forradalmi Gárda több száz tagját is hazahív-
ta olyan országokból, mint Libanon, Szudán vagy Bosznia – kerülendően a konflik-
tust.47 
A visszafogottabb magatartás és retorika elterelte a figyelmet Irán terrorista pri-

uszáról. Ez az állapot azonban csak addig tartott, amíg Afganisztánban teljesen meg 
nem döntötték a tálibok rendszerét. Irán a terrorellenes hadjárat homlokterében 
maradt. Mindezt bizonyította a 2002. január 31-én az „Unió helyzetéről” elmondott 
– amerikai – elnöki beszéd, amelyben George W. Bush a „gonosz tengelyéhez” sorol-
ta az Iráni Iszlám Köztársaságot – Irakkal és Észak-Koreával egyetemben.48 Az 
USA szemében tehát kevésnek bizonyult azon lépéseknek a sorozata, amelyeket 
Teherán 2001. szeptember 11-ét követően tett. Hiába tett meg Irán minden tőle 
telhetőt az afganisztáni válság rendezésében, és hiába utasította ki az al-Kaida tago-
kat az országból, az amerikai vezetés csak azt látta – és ezt vette számításba, amikor 
az Iránnal kapcsolatos politikáját meghatározta – hogy Teherán ellenzi az arab-
izraeli békefolyamatot és támogatja azon – amerikai értelmezés szerint – terrorista 
csoportokat, amelyek szintén ellenzik a közel-keleti békefolyamatot (Hamasz, Isz-
lám Dzsihád, Hezbollah). Washington figyelme csak arra terjed ki, hogy Irán tö-
megpusztító fegyverek előállítására törekszik, de arra már kevésbé, hogy Teherán 
pozitív szerepet játszott a tálib rendszer elleni háborúban.    
A Khatami elnök 1997-es megválasztásának és a Clinton adminisztráció békülé-

keny politikájának köszönhetően kialakult kedvező légkörben, mint derült égből a 
villámcsapás, úgy hatott George W. Bush beszéde. Az éves elnöki beszámoló olyan 
mértékben élesztette újra az ellenségeskedést Irán és az USA között, hogy egy Irán 
elleni amerikai katonai támadás sem tűnt valószínűtlen következménynek. Az iráni 
vezetésnek minden oka megvan arra, hogy tartson az ellenséges amerikai magatar-
tás felerősödésétől, azonban világosan látható, hogy a Bush-kormányzat nem tervez 
semmiféle közvetlen akciót, inkább az Iránra gyakorolt nyomás fokozását kísérli 
meg annak érdekében, hogy egy belső krízissel érje el az iszlám rendszer bukását, 
vagy legalább lényegesen mérsékeltebb külpolitikai vonal elfogadását.  
Mi az oka annak, hogy a szeptember 11-ét megelőzően kialakult „kedvezőnek 

mondható” viszony „egy csapásra” megváltozott? A szokásos okok (terrorizmus 
támogatása, nukleáris fegyverkezés és a közel-keleti békefolyamat akadályozása) 
mellett a belpolitika is szerepet játszott Washington új politikájának kialakulásában. 
Bush elnök ugyanis joggal számított arra, hogy amíg sikerül fenntartania a terroriz-
mustól való fenyegetettség érzetét – ezt szolgálta beszédének az a része, amelyben 
több ezer kiképzett és a világban bevetésre várva szétszóródott al-Kaida-tagot em-
legetett –, addig a népszerűsége töretlen marad, nem teszik felelőssé a recesszióért, 
sőt elfogadják a kilábalásra ajánlott receptjét is. Ennek célja pedig nem más, mint 
hogy a 2002. novemberi kongresszusi választások előtt – amelyben a republikánu-
sok a szenátust, a demokraták a képviselőházat akarják visszaszerezni – a kampányt 
a saját és pártja szája íze szerint alakítsa.  
Az Egyesült Államok elnöke által tett kijelentésekre éles reagálás érkezett Irán-

ból, ahol a konzervatívok és a reformerek rég nem látott egységben foglaltak állást 



az USA-val szemben.49 Ali Khamenei legfőbb vallási vezető mellett Mohammad 
Khatami elnök is keményen fogalmazott, s bírálta az amerikai vezetést. Az 1979-es 
iszlám forradalom 23. évfordulóján tartott felvonulásokon ismét az Egyesült Álla-
mok ellen tüntettek, újra előkerült a „Halál Amerikára!” jelszó. A washingtoni veze-
tésben többen is (pl. Colin Powell külügyminiszter) próbálták mérsékelni az elnök 
szavait, de az iráni reformerők „arculcsapásként” élték meg a történteket. A Bush-
féle hangnem keresztül húzta Khatami elnök eddigi igyekezetét, amely – a belpoliti-
kai reformok mellett – az Egyesült Államokhoz fűződő viszony javítására irányult. 
Teherán hiába járult hozzá az afganisztáni Északi Szövetség győzelméhez (bár elle-
nezte az amerikai katonai akciót), s tett meg számos egyéb lépést az amerikai-iráni 
kapcsolatok rendezése érdekében, Washington ezt figyelmen kívül hagyta. Iránnak 
a „gonosz tengelyéhez” sorolása és az azt követő „kardcsörtetés” éppen az iráni 
konzervatívoknak kedvezett, akik most nem minden alap nélkül mondogathatják, 
hogy nem érdemes kiegyezésre törekedni a „Nagy Sátánnal.” Washington politikája 
így egy csöppet sem kedvezett Khatami reformtörekvéseinek. A konzervatívoknak – 
akik eddig is támadták az elnököt – az amerikai-iráni kapcsolatok megromlása csak 
egy újabb támadási felületet jelentett a Khatami vezette kormány ellen. Ez egyben 
azt is jelezte, hogy Bush elnök alaposan megnehezítette az amerikai diplomácia dol-
gát. 
Az amerikai-iráni viszonyban bekövetkezett elhidegülés valójában sem Tehe-

ránnak, sem Washingtonnak nem kedvezett. 2002 tavaszán az USA iránti békülé-
kenység jele mutatkozott meg az iráni vezetésen belül, ami azt mutatja, hogy – a 
kemény hangvételű reagálások ellenére – mennyire aggódtak a két ország közötti 
konfrontáció elmélyülésének lehetősége miatt. Hasonlóképpen vélekedtek az ame-
rikai kormányzatban is. A két fél viszonyában azonban nem következett be jelentős 
változás, sőt az amerikai-iráni kapcsolatok némi enyhülését követően júliusban 
ismét feszültség állt be Washington és Teherán viszonyában. A kapcsolatok romlá-
sának okául ismételten egy Bush beszéd szolgált. George W. Bush 2002. július 12-ei 
kijelentése az Iránban „alulról induló reform” támogatásáról, egy új Teheránnal 
kapcsolatos politika bejelentése volt.50 Az amerikai elnök elhatározta Khatami „sor-
sára hagyását” hatástalansága és a reformok végrehajtására való képtelensége miatt. 
A Bush adminisztráció új irányzata nem jött igazi meglepetésként, mivel a kedvez-
mények ellenére az elmúlt hónapokban egyre világosabbá vált, hogy az amerikaiak 
saját külpolitikai céljaik elérése érdekében egy belső válságra várnak Irán esetében. 
Az iráni iszlám rezsim belső összeomlására irányuló várakozásnak van némi alapja. 
A radikális reformerek körében egyre nagyobb az elégedetlenség és a türelmetlen-
ség Khatami be nem teljesített reformjai miatt. Az amerikai vezetés nyomást kíván 
gyakorolni Teheránra, így kísérelve meg elérni az iszlám rendszer bukását, valamint 
azt, hogy Irán az amerikai külpolitikával összeegyeztethetőbb útra lépjen. Az ame-
rikai álláspont ismételt megváltozása kül- és belpolitikai okokra egyaránt visszave-
zethető. Washington az iráni reformerek bírálata mellett ismételten a „régi” vádak-
kal állt elő, úgymint: a terrorizmus támogatása és a terroristák befogadása,51 a tö-



megpusztító fegyverek előállítására tett újabb kísérletek, és a palesztin-izraeli béke-
folyamat akadályozása. 
Mohammad Khatami elnök nem vette tudomásul az új amerikai magatartást és 

folytatta szónoki offenzíváját az Egyesült Államok ellen. Khatami azzal vádolta meg 
Bush elnököt és más amerikai vezető tisztségviselőket, hogy „rossz célra használják 
fel” az USA elleni szeptember 11-ei támadást, hogy világszerte „az erőszak és a 
háború atmoszféráját alakítják ki”, ami további rombolások magjává válhat.52 
Khatami nyilvános beszédeinek gyújtópontjában az Egyesült Államok Irak elleni 
háborús terveinek ellenzése állt, és arra figyelmeztette az amerikai vezetőket, hogy a 
terrorizmus elleni kampányuk kiterjesztése láncreakciót válthat ki, ami a célállamo-
kon kívül másokat is új erőszakhullámba sodorhat.53 „Azok, akik ennek az [Irak 
ellen indítandó] háborúnak a megindítását tervezik, nem gondolhatják, hogy a hatá-
sok csak ott fognak jelentkezni, ahol támadnak. … Az a hiedelem, hogy valaki a 
népeket erőszakkal behódoltathatja, hibás. Tudjuk, hogy ez a próbálkozás csak 
haragot és pusztulást hoz.”54 Továbbá „az a politika, amelyet a jelenlegi amerikai 
adminisztráció követ, ellene van az amerikaiak érdekeinek és veszélyeknek teszi ki 
az USA érdekeit.”55 Az iráni köztársasági elnök óvta az Egyesült Államokat bármi-
féle katonai beavatkozástól országa ellen, mondván hogy ez nem csak az USA, 
hanem a régió és a világ érdekeinek is ártana: „Óvom őket egy olyan akciótól, 
amely ártalmas lenne, mivel egy beavatkozás Iránban táplálná a bizonytalanságot a 
régióban és mindenütt másutt.”56 Hashemi Rafsanjani szintén figyelmeztetést intézett 
Washingtonhoz, célozva arra, hogy „ha Iránt támadás éri, a Perzsa-öböl olaj- és 
gázmezői lángba borulnának.”57 Khatami elnök új Amerika-ellenessége két célt is 
szolgál: még elfogadhatóbbá tenni magát az iráni konzervatívok előtt, és arra emlé-
keztetni az amerikaiakat, hogy még mindig van szerepe Iránban. Ali Khamenei 
ajatollah – a megszokott módon – kemény szavakkal bírálta a washingtoni vezetést: 
„Az Amerikai Egyesült Államok egyeduralmat akar megvalósítani az egész földgo-
lyón és az önmagát az emberi jogok és a szabadság támogatójának tartó Egyesült 
Államok elnöke ugyanazt a nyelvezetet használja, mint Adolf Hitler.”58 
Bármilyen is legyen azonban a hivatalos retorika, az irániak még mindig külde-

nek pozitív jelzéseket Amerika felé. Irán reformerői továbbra is támogatják Wa-
shingtont a terrorizmus elleni harcban, ugyanakkor sérelmezik a Bush-kormányzat 
beavatkozását az iráni belügyekbe. Az amerikai vezetés ahelyett, hogy támogatná 
őket a keményvonalas papsággal vívott hatalmi harcban, éppen a konzervatív 
mullahok „malmára hajtja a vizet” azáltal, hogy az iráni reformereket erőtlennek 
tekinti. A mérsékelt teheráni vezetés azonban az olykor túlságosan élesnek látszó 
hangnem ellenére is kész a kapcsolatok javítására. Khatami hajlandónak mutatkozott 
Irán befolyását latba vetni a Karzai-kormány támogatására és az amerikai hivatalos 
körök vádjainak ellensúlyozására, miszerint Irán összevegyítette Afganisztán insta-
bilitását az iráni regionális érdekek előmozdítását célzó szűk látókörű politizálással. 
Ilyen pozitív gesztus volt 2002. augusztusában az ország területén letartóztatott 16 
al-Kaida-tag kiadása Szaúd-Arábiának.59 Irán ahelyett, hogy menedéket adott volna 
az al-Kaida menekültjeinek, folytatta azt a következetes politikáját, hogy meghiúsít-



ja felségterülete igénybevételét bármiféle terrorista csoport számára. „Rendkívül 
hosszú határaink vannak, de ha bármiféle gyanúnk támad, hogy akár al-Kaida, akár 
más terrorista csoportokhoz tartozó emberek átlépik azokat, haladéktalanul vissza-
küldjük őket eredeti országukba” – hangsúlyozta Khatami az amerikai vádak kap-
csán.60 Az Egyesült Államokhoz intézett figyelmeztetései ellenére az iráni elnök 
lelkesen látszott tudomásul venni, hogy Irán és az USA érdekei közösek Afganisz-
tánban, mind a Táliban megdöntését, mind az új kormányzat lábra segítését célzó 
erőfeszítésekben.61 Khatami azonban a júliusi „amerikai fordulattól” kezdve több-
ször is kifejezésre juttatta a Bush kormányzattal szembeni erős megbántódás érzé-
sét. Beszédeiben hivatkozott Clinton elnök adminisztrációjának békülékeny lépései-
re, amelyekről annak idején az amerikai hivatalos körök azt mondták, hogy Khatami 
helyzetének erősítését célozták belső hatalmi harcában. „A dolgok ilyen kezelése 
sokkal logikusabb volt, és közelebb állt a világ érdekeihez”,62 mint az Iránnal szem-
beni ellenségeskedés, amely kialakult akkor, amikor Washington szeptember 11-e 
után meghatározta politikáját. A Bush adminisztráció alatt az erős amerikai hatalom 
miatti bizonyos „arrogancia” kerekedett felül, ami beárnyékolta Washington ítéletét 
saját érdekeiről. De Iránban fennmaradt a remény, hogy „Amerika elveti ezt az 
arroganciát, és a realitásokat olyanoknak fogja látni, amilyenek azok valójában.”63 
„Mi még mindig reméljük, hogy változásokat fogunk tapasztalni az USA politikájá-
ban, ami mind saját népének, mind a világnak szolgálni fogja az érdekeit” – fogal-
mazta meg a jövőre vonatkozó reményeit Mohammad Khatami iráni államfő.64 Az 
Egyesült Államok vezetése akkor teszi a legjobban, ha nyíltan és közvetlenül ked-
vezően kezeli Irán választott vezetőit. „A legnagyobb segítség, amit az amerikai 
elnök a reformistáknak nyújtani tud, az, ha nem avatkozik bele a nagy iráni nemzet 
belügyeibe” – mondta Mostafa Tajzadeh, reformista vezető.65  

ÖSSZEGZÉS ÉS KILÁTÁSOK 

Az Amerikai Egyesült Államok és az Iráni Iszlám Köztársaság közötti viszony a 20. 
század folyamán jelentős változásokon ment keresztül. A második világháborút 
követően kialakult szoros kapcsolat 1979-ben, az iszlám forradalom győzelmével 
egy csapásra megváltozott. A sah rendszerében Irán fő partnere az Egyesült Álla-
mok volt, a Khomeini ajatollah vezette Iránban azonban az USA a legnagyobb ellen-
séget, a „Nagy Sátánt” jelentette. Teherán és Washington között a kapcsolat 
Khomeini ajatollah halálával indult javulásnak, de a konzervatív papság továbbra is 
ragaszkodott az ajatollah örökségéhez. Az Egyesült Államokkal való viszony nor-
malizálódására egészen 1997-ig, Mohammad Khatami elnökké választásáig kellett 
várni. A reformista elnök nyitási politikájának, a Bill Clinton vezette amerikai kor-
mányzat békülékeny hangnemének és a reformereknek az iráni belpolitikában ara-
tott sorozatos győzelmeinek köszönhetően a „Nagy Sátán” és a „Törvényen kívüli” 
kapcsolata rendeződni látszott. A 2001. szeptember 11-én bekövetkezett tragédia 
azonban ismételten új helyzetet teremtett a két fél viszonyában. A terrortámadást 



követően Teherán és Washington közelebb került egymáshoz, azonban Iránnak a 
„gonosz tengelyéhez” sorolásával ez a kedvező viszony megszűnni látszik. Jelen 
írásomban az Egyesült Államok és Irán kapcsolatának alakulását 2002. szeptembe-
réig kísértem figyelemmel. A jövőben a két ország viszonya változhat, jelenlegi 
ismereteink alapján pedig a következő forgatókönyvekkel számolhatunk: az Iszlám 
Köztársaság fokozatosan visszatér a nemzetek közösségébe és ezzel együtt javulni 
fog az Amerikával való viszony is; vagy az iráni vezetés inkább az USA-val való 
konfrontációt választja. Irán és az Egyesült Államok kapcsolatának alakulása mind-
azonáltal a washingtoni politikától is függ. A George W. Bush által használt retorika, 
Washington iráni belügyekbe való beavatkozása, valamint az amerikai katonai ké-
szülődés Irak ellen nem valószínű, hogy javítani fognak a két fél kapcsolatán. Ha-
sonlóan az iráni konzervatívok Amerika-ellenessége sem kedvez a viszony normali-
zálásának. Egy valami azonban bizonyosnak tűnik: továbbra is az „iszlám forrada-
lom” köntösében, de a belső reformok folytatódása és pragmatikusabb külpolitikai 
orientáció várható, feltételezve a komoly belső konfliktusokat és ütközéseket a 
változások támogatói és ellenzői között. 

SZAKIRODALOM 

AKBAR S. AHMED: Discovering Islam. Making Sense of Muslim History and Society. New 
York, Routledge, 1993. 

APOR ÉVA: Irán; birodalmak, hagyományok. Körösi Csoma Társaság, 1994. 
ARTHUR GOLDSCHMIDT, JR.: A Közel-Kelet rövid története. Budapest, Maecenas Kiadó, 
1997. 

ASGHAR SCHIRAZI – JOHN O’KEENE: The Constitution of Iran: Politics and the State in the 
Islamic Republic. I B Tauris & Co. Ltd., 1998. 

BENKE JÓZSEF: Az arab országok története I-II. Pécs, Alexandra Könyvkiadó, 1997. 
BRUCE HOFFMAN: Inside Terrorism. New York, Columbia University Press, 1998. 
CHARLES SELLERS – HENRY MAY – R. NEIL MCMILLAN: Az Egyesült Államok története. 
Budapest, Talentum Kft., 1999. /Maecenas Könyvek/ 

CLAUDE CAHEN: Az iszlám. Budapest, Gondolat Kiadó, 1989. 
DANIEL PIPES: A New Round of Anger and Humiliation: Islam after 9/11. = Our 
Brave New World: Essays on the Impact of September 11. Stanford, Hoover Institution 
Press, 2002.  

DARIUSH ZAHEDI: The Iranian Revolution Then and Now. Westview Pr., 2000. 
DAVID MENASHRI: Post-Revolutionary Politics in Iran: Religion, Society and Power. London, 
Frank Cass Publishers, 2001. 

DON BELT (szerk.): Iszlám, Az iszlám történelme, kultúrája és vallása a National Geographic 
magazin lapjain. Budapest, Geographia Kiadó, 2002. 

DÜRR BÉLA (szerk.): 20. századi egyetemes történet. III. kötet. 1945-1995. Európán kívüli 
országok. Budapest, Korona Kiadó, 1997. 



ELTON L. DANIEL: The History of Iran. The Greenwood Histories of the Modern 
Nations. 2000. 

ERVAND ABRAHAMIAN: Hope and Challenge: The Iranian President Speaks. Global 
Publications, 1998. 

GARY G. SICK: Emerging From Conlict, Improving US Relations With Current and Recent 
Adversaries, US Relations With Iran and Iraq: Convergence and Contention in the Persian 
Gulf. Report of the Thirthy-Ninth Strategy for Peace Conference. Warrenton, Vir-
ginia, 1998. October 29-31. 

GARY G. SICK – G. POTTER LAWRENCE: The Persian Gulf at the Millenium: Essays in 
Politics, Economy, Security and Religion. New York, St. Martin’s Press, 1997. 

GOLDZIHER IGNÁC: Az arabok és az iszlám I-II. Budapest, Gondolat Kiadó, 1995. 
GOLDZIHER IGNÁC: Az iszlám. Budapest, Magvető Könyvkiadó, 1980. 
GÖMÖRI ENDRE: Irán. Budapest, Szikra Könyvkiadó, 1954. 
GÖMÖRI ENDRE: Irán, egy amerikai modell bukása. Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1979. 
HANS KÜNG – JOSEF VAN ESS: Párbeszéd az iszlámról. Budapest, Palatinus Kiadó, 1998. 
HEINZ NUßBAUMER: Khomeini Revolutionar in Allahs Namen. München, Wilhelm Heyne 
Verlag, 1979. 

HENRY KISSINGER: Korszakváltás az amerikai külpolitikában. A 21. századi Amerika dip-
lomáciai kérdései. Budapest, Panem – Grafo, 2002. 

HORVÁTH PÁL: A próféta „igazi” utódai. A síita iszlám történetéből. Budapest, Kossuth 
Könyvkiadó, 1979. 

J. NAGY LÁSZLÓ: Az arab országok története a XIX-XX. században. Budapest, Eötvös 
József Könyvkiadó, 1997. 

KAREN ARMSTRONG: Mohamed, az Iszlám nyugati szemmel. Budapest, Európa Könyvki-
adó, 1998. 

MAGYARICS TAMÁS: Az Egyesült Államok külpolitikájának története. Budapest, Eötvös 
József Könyvkiadó, 2000. 

MAKAI GYÖRGY: Khomeini Iránja. Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1983. 
MICHAEL ROGERS: A hódító iszlám. Budapest, Helikon Kiadó, 1987. 
NAZIH N. AYUBI: Political Islam: Religion and Politics in the Arab World. New York, 
Routledge, 1993. 

NIKKI R. KEDDIE – ERIC HOOGLUND: The Iranian Revolution and the Islamic Republic. 
Syracuse, NY, Syracuse University Press, 1986. 

PAUL ARON: Megoldatlan rejtélyek az amerikai történelemben. Budapest, Parlament Kiadó, 
2001. 

PAUL KENNEDY: A XXI. század küszöbén. Budapest, Napvilág Kiadó, 1997. 
PETER J. CHELKOWSKI – HAMID DEBASHI: Stating Revolution: The Art of Persuasion in the 
Islamic Republic of Iran. New York University Press, 1999. 

REZA PAHLAVI: Winds of Change: The Future of Democracy in Iran. Regnery Publishing, 
2002. 

ROSTOVÁNYI ZSOLT: Az iszlám a 21. században. Budapest, Aula Kiadó, 1998. 
ROSTOVÁNYI ZSOLT: Mit kell tudni az iszlámról. Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1983. 
RÓBERT LÁSZLÓ: Allah nevében? Budapest, Kossuth Kiadó, 2001. 



RYSZARD KAPUSCINSKI: A császár. A sahinsah. Budapest, Európa Könyvkiadó, 1987. 
/Európa Zsebkönyvek/ 

SIMON RÓBERT: Korán I-II. Budapest, Helikon Kiadó, 1987. 
SAMUEL P. HUNTINGTON: A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása. Budapest, 
Európa Könyvkiadó, 1999. 

SZABÓ JÓZSEF: A Perzsa-öböl rejtélye. Budapest, Zrínyi Kiadó, 1983. 
SZOBOLEVSZKI SÁNDOR: Kronológia a XX. század második feléből (1945-1994). Budapest, 
Rejtjel Kiadó, 1999. 

TÁLAS PÉTER (szerk.): Válaszok a terrorizmusra, avagy van-e út az afganisztáni „vadászattól” 
a fenntartható globalizációig. Budapest, SVKH – CHARTAPRESS, 2002. 

VANESSA MARTIN: Creating an Islamic State: Khomeini and the Making of New Iran. Library 
of Modern Middle East Studies, 2000. 

VLAGYIMIR IVANYENKO: Iszlám, hadsereg, politika. Budapest, Zrínyi Katonai Kiadó, 
1985. 

WILLIAM MONTGOMERY WATT: Az iszlám rövid története. Budapest, Akkord Könyvki-
adó, 2000. 

ZBIGNIEW BRZEZINSKI: A nagy sakktábla. Budapest, Európa Könyvkiadó, 1999. 
 

 

JEGYZETEK 

1 A dolgozatban a muszlim személyek nevei angol átírásban szerepelnek, mivel a felhasznált 
források is többnyire így említik az adott személyeket. A nemzetközi politika meghatározó 
szereplőinek nevét azonban már a magyar nyelv és kiejtés szabályainak megfelelően írtam.  
2 Ajatollah: a síita iszlámban olyan tudós címe, aki nagy vallásos tudását egy teológiai főis-
kolán vizsgával igazolta; a legmagasabb rangú „főpapok” címe. 
3 1921-ben puccsot hajtott végre és miniszterelnök lett, majd 1925-ben sahhá választották. 
4 1951-ben lépett hivatalba Mohammad Mosadek kormányfő. Intézkedései között szerepelt 
az olajállamosítási törvény elfogadtatása, amellyel kivívta a nyugati körök rosszallását, s 
aminek következtében 1953 nyarán – a CIA segítségével – puccsal távolították el a minisz-
terelnöki posztról (Ajax-hadművelet). 
5 Más kérdés természetesen, hogy a sah rendszere élt-e ezzel a mozgási szabadsággal. Nem 
is beszélve arról, hogy a kifejezetten gazdasági jellegű szovjet-iráni kapcsolatok nem alkot-
hattak megfelelő ellensúlyt az amerikai stratégiai modellel szemben. Lényegében nem vál-
toztattak Irán politikai elkötelezettségén. 
6 1958. július 14-én Irakban a nacionalista Nemzeti Egységfront a hadsereggel karöltve 
megdöntötte a monarchiát, a királyt és a miniszterelnököt kivégezték, s az Abdel Karim 
Kassem ezredes vezette kormány lépett hivatalba. 
7 A sah távozásával megbukott az amerikai stratégiai koncepció abban az óriási három-
szögben, amely Kabul, az afganisztáni, Ankara, a török és Addisz Abeba, az etióp főváros 
között fekszik. Iránban, amely az egész amerikai stratégia döntő eleme volt ebben a há-
romszögben, a helyzet a felismerhetetlenségig megváltozott e január közepi napon. Wa-
shington kénytelen volt tudomásul venni, hogy a harc feltételei gyökeresen megváltoztak, 
és hogy az amerikai stratégák a régi módon nem számolhatnak többé Iránnal. 
 



 
8 Mehdi Bazargan részt vett az ideiglenes kormányban is, majd február 13-án törvényes 
kabinetet alakított. Bazargan kormányfő személyében egyesítette az iszlám elvek iránti el-
kötelezettséget és az ésszerű technokrata szemléletet. 
9 Mohammad Reza Pahlavi sah 1979. január 16-án elhagyta az ország területét. Külföldön, 
az Egyesült Államokban kapott menedékjogot (1979. október 22.) – ami nagy felháboro-
dást keltett Iránban. Reza Pahlavi kiadatását többször is követelte a teheráni vezetés és 
maga Khomeini ajatollah is, de valós alapja nem volt annak, hogy az amerikai kormányzat 
kiadja őt az „iszlám fanatikusoknak” – ahogyan az amerikai politikusok fogalmaztak. Erre 
végül nem is volt szükség, a sah száműzetésben, Kairóban halt meg.  
10 Irán és Irak kapcsolata jónak volt mondható egészen az 1958-as iraki fordulatig, amelyet 
követően a két szomszéd kapcsolata jelentősen megromlott. Teherán és Bagdad viszonyá-
ban a konfliktus forrása maga a két ország szomszédsága. Irak és Irán között régóta vita 
folyt több területi és politikai kérdésben. A Satt-el-Arab folyó körüli határvita volt a két fél 
kapcsolatában a legjelentősebb konfliktusforrás. A Satt-el-Arab ügye az Öböl ellenőrzésé-
ért folyó iraki-iráni vetélkedés jelképe lett, s a folyó hovatartozásának kérdése vezetett a 
nyolc éven át tartó (1980-1988) iraki-iráni háborúhoz.  
11 A sah rendszerében az amerikai érdekeknek megfelelően alakított olajpolitika, az értel-
metlen és túlhajtott fegyvervásárlás, az egyértelmű alárendelődés váltotta ki az Amerikával 
és Reza Pahlavi önkényuralmával szembeni elégedetlenséget, amely a forradalom győzel-
méhez, majd az amerikai nagykövetség elleni támadáshoz vezetett. 
12 Az amerikai diplomaták úgy viselkedtek Teheránban, mintha Khomeini nem is létezne. 
Nem kértek audenciát a forradalom vezetőjétől, ezzel szemben egyre szorosabb kapcsola-
tokat létesítettek a khomeinista vonallal szemben álló csoportokkal. Washingtonnak „be-
épített emberei” voltak a Bazargan-kormányban, valamint saját emberekkel rendelkezett a 
forradalom után kialakuló rendszerben. Khomeiniék tisztában voltak ezzel és azzal is, 
hogy az amerikai nagykövetség épülete ad otthont a fiatal köztársaságot megfojtani kívánó 
törekvéseknek. 
13 Az ajatollah rendkívül komolyan vette az egész amerikai-iráni kapcsolatrendszer lerom-
bolását, a politikai, katonai, gazdasági és kulturális szálak könyörtelen szétszaggatását. Lé-
tezik-e komolyabb kapcsolatrombolás és kihívás egy nagykövetség elfoglalásánál és a dip-
lomaták fogva tartásánál? Khomeini egyidejűleg akart csapást mérni a teheráni „kémköz-
pontra” és azokra a belső erőkre, amelyek ilyen vagy olyan formában vissza kívánták állí-
tani a sah országát, a sah nélkül. A nagykövetségen talált terhelő bizonyítékok valóságos 
„csillaghullást” idéztek elő az iráni politikában: megbukik Bazargan kormánya, a kor-
mányban részt vevő liberálisok politikai pártjai és csoportosulásai teljesen diszkreditálód-
tak, számos vezetőt letartóztatnak, sok képviselőt megfosztanak parlamenti mandátumá-
tól, végül Khomeini és hívei olyan politikai feketelistákhoz jutnak hozzá, amelyeket a ké-
sőbbiekben kiválóan fel tudnak használni. 
14 A két ország a mai napig nem létesített egymással diplomáciai kapcsolatot. Egyik félnek 
sincs diplomáciai képviselete a másik országban. Irán diplomáciai képviseletét az USA-ban 
a pakisztáni nagykövetség egy részlege látja el. Iránban az Egyesült Államok védőhatalma 
Svájc. 
15 Az Irán és a Szovjetunió közti politikai-ideológiai ellentét mutatkozott meg a Tudeh párt 
(iráni kommunista párt) háttérbe szorításában, valamint a Szovjetunió afganisztáni akció-
jában. 
 



 
16 A Nemzetbiztonsági Tanács (National Security Cuncil – NSC) az amerikai Kongresszus 
tilalmába ütközve, illetve a meghirdetett kormánypolitikát megszegve titkos fegyverszállí-
tási ügyletekbe és egyéb akciókba keveredett bele 1985 elején. A fegyvereladás szögesen 
ellentmondott az amerikai kormány nyilvánosan meghirdetett politikájának, amely szerint 
nem hajlandó sem terroristákkal tárgyalásba bocsátkozni, sem Iránnak az Irakkal vívott 
háborújában segítséget nyújtani. A fegyvereladásból befolyt összeget (48 millió dollárt) az 
NSC a marxista orientációjú nicaraguai sandinista kormány megdöntéséért harcoló, ame-
rikai támogatást élvező kontrák pénzelésére fordította. Az NSC törvénytelen akcióira 1986 
novemberében derült fény, s az ügy nagy felháborodást keltett. Ronald Reagan elnök ne-
vére is árnyék vetült, az Egyesült Államoknak, mint a terrorizmus ellenfelének a szavahi-
hetősége pedig súlyosan csorbult.  
17 Irán első nyugati próbálkozása az NSZK felé irányult, amit Hans-Dietrich Genscher 
nyugatnémet külügyminiszter teheráni látogatása jelzett 1984 júliusában. 
18 Forrás: DANIEL PIPES: A New Round of Anger and Humiliation: Islam after 9/11. = 
Our Brave New World: Essays on the Impact of September 11. Stanford, Hoover Institution Press, 
2002. 
19 Az iráni külpolitikát – hasonlóan a belpolitikához – jelentősen befolyásolja a kettős ha-
talmi rendszer, amely jellemző Iránra. A köztársasági elnököt és a parlamentet közvetlenül 
a nép választja, és számos jogosítvánnyal rendelkeznek, de a valódi hatalmat a kinevezés 
útján elnyerhető pozíciókat betöltő egyházi személyek birtokolják 
20 Közvetlenül Khomeini ajatollah halála után a Szakértők Gyűlése Hojatolislam Sayed Ali 
Khamenei ajatollahot választotta Irán új szellemi vezetőjévé, Hojatolislam Hashemi 
Rafsanjanit pedig az Iszlám Köztársaság elnökévé. 
21 Forrás: SHIREEN T. HUNTER: Post-Khomeini Iran. = Foreign Affairs. 1989-1990/Winter. 
22 A gazdasági rekonstrukció ugyanakkor társadalmi reformokat is megkíván, beleértve a 
kulturális megújulást, a törvények tiszteletét, az oktatás minőségét, az önkifejezés nagyobb 
szabadságát és a nők sokkal egyenlőbb kezelését. 
23 Iránban döntően két politikai tábor van: a keményvonalas konzervatívok és a mérsékelt 
reformerek. Valójában azonban a mérsékelt és radikális szavak nem tükrözik megfelelően 
az iráni politika összetettségét, a mérsékeltek és a szélsőségesek közötti különböző típusok 
és különböző fokozatok meglétét. 
24 A Szovjetunió (jelenlegi Oroszország) – Irán vonatkozásában – már jelentőssé vált gaz-
daságilag, és mások, így Észak- és Dél-Korea, Kína, Japán és egyes európai államok (első-
sorban az NSZK, a jelenlegi Németország) is jelentenek alternatívát.  
25 A két ország határa a Satt-el-Arab folyó közepén húzódik; Irak visszavonta csapatait 
azokról az iráni területekről, amelyeket megszállt; közvetlenül a háború előtt és alatt Irán 
az Iraq Airways társaság és az iraki légierő ~160 repülőgépét fogadta be, és azokat megtar-
totta magának (ez az iráni vezetés szerint némileg hozzájárult azoknak a károknak a meg-
térítéséhez, amelyeket Irak okozott országuknak az iraki-iráni háborúban). A válság egész 
ideje alatt hasznot húztak a magasabb olajbevételekből, amit főleg az iraki és kuvaiti ter-
melés leállása idézett elő, s amelyeket a nemzetközi piacokon a saját kitermelésükkel értek 
el. 
26 Forrás: SHIREEN T. HUNTER: Post-Khomeini Iran. = Foreign Affairs. 1989-1990/Winter. 
 



 
27 Iran-Libya Sanctions Act (ILSA): szankciókkal sújtja az olyan cégeket, amelyek évi 40 
millió dollárnál nagyobb összeget ruháznak be Irán vagy Líbia olaj-, gáz- vagy petrokémiai 
iparába.  
28 Az iráni atomprogram kezdetei az 1974-es indiai nukleáris robbantásra vezethetőek visz-
sza. A sah idejében még német segítséggel (Siemens Kraftwerk Union) indult el a polgári 
atomprogram. Az Európai Unió azonban szigorította a tagok exportjának ellenőrzését 
ezen a téren. Így a németek nem vállalták a program befejezését, s az több évre leállt. 
Oroszország segítségével azonban az 1980-es évek közepén újra elindult. Moszkva vállalta 
két könnyűvizes atomreaktor megépítését Iránnak, s emellett további jelentős segítséget 
nyújt az iráni nukleáris program sikeréhez. 
29 Az Iráni Iszlám Köztársaság megalakulása óta nem ismeri el Izrael államot, mint létező 
entitást. Ezen álláspontjához a mai napig következetesen tartja magát. Ugyanakkor Irán 
napjainkig egyetlen egyszer sem támadta meg Izraelt, s nem valószínű, hogy a jövőben 
túllépne az eddig folytatott „nyilatkozatháborún.” 
30 1996-ban az USA-ban elnökválasztást tartottak, ahol Bill Clintont újabb – második – 
terminusra választották meg. 
31 Az iráni vezetés, ha akarná, sokkal inkább tüzelhetné az Öbölbeli gazdag olajállamok 
elnyomott síitáit, küldhetne több vallásos irodalmat Közép-Ázsiába és több pénzt az Izra-
elben és a palesztin autonóm területeken működő Iszlám Dzsihádnak vagy az algériai Isz-
lám Üdvfrontnak. 
32 A „kritikus párbeszéd” arra szolgál, hogy felfedezzék a lehetőségeket Irán politikájának a 
mérséklésére. A párbeszéd mindig tartalmazza az emberi jogok megsértésének és egyéb 
helytelen cselekedeteknek a kritikáját, de puszta létével hozzájárul a feszültségek csökken-
téséhez. 
33 Khatami tudósok, írók, művészek, újságírók közvetlen párbeszédét sürgette, egyúttal az 
amerikai nép és történelem iránti tiszteletét hangsúlyozta, de hozzátette, hogy még nem 
érett meg az idő a hivatalos kapcsolatok felvételére. Forrás: Iráni nyitás. = HVG. 1998/2. 
12.  
34 Ld: HENRY KISSINGER: Korszakváltás az amerikai külpolitikában. A 21. századi Amerika 
diplomáciai kérdései. Budapest, Panem – Grafo, 2002. 153.  
35 Mullah: muszlim titulus; leggyakrabban a vallási vezetőket, a vallási iskolák kutatóit, a 
vallásjog tudorait, a mecsetek imavezetőit és a Korán-olvasókat tisztelik meg a mullah 
címmel. Gyakran használják a szót az iszlám hagyományos értelmezéséhez ragaszkodó 
réteg összefoglaló megjelölésére is. 
36 Irán nemigen jutott hosszú távú fejlesztési forrásokhoz és nem talált külföldi beruházó-
kat sem. 
37 Ld: HENRY KISSINGER: Korszakváltás az amerikai külpolitikában. A 21. századi Amerika 
diplomáciai kérdései. Budapest, Panem – Grafo, 2002. 155.  
38 Azt, hogy a szankciók mennyire anakronisztikusak, jól mutatja az Irán és a francia Elf 
Aquitaine, valamint az olasz Agip olajvállalatok között, a gázkitermelésről szóló egymilli-
árd dolláros szerződés megkötése (1999). Washington neheztelt, de csakúgy, mint a fran-
cia Total olajóriás által 1998-ban Iránnal kötött 2 milliárdos üzletkor, most sem foganato-
sított szankciókat az európai vállalatokkal szemben. Forrás: Keresztes Imre: Iráni politikai 
nyitás. Allah árnyékából. = HVG. 1999/12. 28.  
 



 
39 Clinton elnök 1999. május 5-én bejelentette, megszünteti az élelmiszerek és gyógyászati 
eszközök Iránba irányuló exportjának amerikai vállalatokat sújtó tilalmát. Egy évvel ké-
sőbb pedig az iráni szőnyeg, kaviár és pisztácia importtilalmát is feloldották. 
40 Ld: ELY KARMON: Counterterrorism Policy: Why Teheran Starts and Stops Terrorism. 
= The Middle East Quarterly. 1998/december. 
41 Ld: N. RÓZSA ERZSÉBET: Szeptember 11-e és a muszlim világ. = TÁLAS PÉTER (szerk.): 
Válaszok a terrorizmusra, avagy van-e út az afganisztáni „vadászattól” a fenntartható globalizációig. 
Budapest, SVKH – CHARTAPRESS, 2002. 265.  
42 A teheráni vezetés – elsősorban a konzervatív papság – megkísérelte az arab-izraeli konf-
liktus bevonását az ügybe. Az iráni vezetők közül többen a terrorizmust kapcsolatba hoz-
ták azzal, hogy Amerika „vakon támogatja a cionista rezsimet.” Forrás: DANIEL PIPES: A 
New Round of Anger and Humiliation: Islam after 9/11. = Our Brave New World: Essays on 
the Impact of September 11. Stanford, Hoover Institution Press, 2002. 
43 Ld: USA-Iran conflict (2001. September 11.); http://www.irna.com.  
44 Ld: USA-Iran conflict (2001. September 11.); http://www.irna.com. 
45 Ld: Iranian mistrust remains; http://news.bbc.co.uk/1/hi/in_depth/world/2002/sep-
tember_11_one_year _on/2233280 
46 A konzervatív Ali Khamenei ajatollah – s az arab világban még sokan mások is – azon-
ban az iszlám világ elleni támadásról beszélt az afganisztáni bombázások kapcsán: „A 
Nyugat az egész iszlám világot támadta meg Afganisztánban és a palesztin területeken 
tomboló harcok pedig a legdurvább támadások az iszlám világ ellen.” Forrás: Az iráni 
ajatollah az iszlám világ elleni támadásról beszél; http://www.frisshirek.hu/article/id=10839/.  
47 Ld: Irán és a terrorellenes harc. Passzív semlegesség. = HVG. 2001/47. 28.  
48 Ld: Full text: State of the Union adress; http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/americas 
/1790537.stm  
49 A nemzeti egység azonban csak rövid ideig állt fenn, az egységesnek tűnő vezetésben 
továbbra is megmaradt az a szakadék, amely a reformista Khatami elnököt a konzervatív 
vallási vezetéstől elválasztja. 
50 Ld: USA and Iran; http://www.newnations.com/headlines/ir.html  
51 „Megengedik, hogy ma az al-Kaida jelen legyen országukban, és nagyon is lehetséges, 
hogy valamiféle okból néhány embert továbbküldtek más országokba. De nekünk egyet-
len egyet sem adtak át.” – fogalmazott Donald Rumsfeld hadügyminiszter. Ld: JOHN F. 
BURNS: Iranian President Says U.S. Leaders „Misused” Sept. 11. = The New York Times. 
2002.  augusztus  14.;  http://www.iranexpert.com/2002/usleadersmisusedsept14 
august.htm  
52 Ld: JOHN F. BURNS: Iranian President Says U.S. Leaders „Misused” Sept. 11. = The New 
York Times. 2002.08.14.; http://www.iranexpert.com/2002/usleadersmisusedsept14 
august.htm  
53 Bár Irán 1980 és 1988 között háborút folytatott Irakkal, amely mindkét félnek legalább 
egymillió áldozatába került, Irán ellenez egy amerikai háborút Irakban. 
54 Idézet Mohammad Khataminak a Kabulban tett látogatása során elmondott beszédéből 
(2002. augusztus 13-án). Forrás: http://www.president.ir  
55 Ld: IPS Correspondent: Khatami’s mea culpa did not convince; http://www.iran-press-
service.com  
 



 
56 Ld: IPS Correspondent: Khatami’s mea culpa did not convince; http://www.iran-press-
service.com 
57 Ld: IPS Correspondent: Khatami’s mea culpa did not convince; http://www.iran-press-
service.com 
58 Ld: Az iráni vezető Hitlerhez hasonlítja Busht (2002. augusztus 14.); http://www.mti.hu  
59 Ld: 16 al-Kaida tagot adott ki Irán (2002. augusztus 15.); http://www.mti.hu  
60 Ld: JOHN F. BURNS: Iranian President Says U.S. Leaders „Misused” Sept. 11. = The New 
York Times. 2002.08.14.; http://www.iranexpert.com/2002/usleadersmisusedsept14 
august.htm  
61 A táliban és az al-Kaida ugyanis komoly problémákat okozott Iránnak, nem kis mérték-
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