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Az Iráni Iszlám Köztársaság Qudsz erõinek parancsnoka, Qászem Szulejmání vezér-
õrnagy 2020. január 3-án amerikai drón általi likvidálása mérföldkõ az amerikai–iráni
kapcsolatok terén, és fordulatot jelent a nemzetközi politika színpadán. Bár a nemzet-
közi kapcsolatok nem szokásos eleme, de jusztifikálható.

Az iráni nemzetbiztonsági stratégia az Irakkal vívott háború (1980–1988) tanulsá-
gainak levonását követõen alakult ki, melyben az Iráni Iszlám Forradalmi Gárda és
azon belül a Qudsz (Jeruzsálem) erõk különleges szerephez jutottak. Utóbbi hírneve
Szulejmání tábornok tevékenységével jellemezhetõ. A meggyilkolt tábornok különle-
ges stratégiát dolgozott ki, amelynek lényege katonai és politikai erõ együttes alkalma-
zása volt. Elõbbit az aszimmetrikus és hibrid hadviselés, valamint helyettesítõ erõk és
helyettesítõ helyi háborúk globális hálózata jellemezte.

Az Iráni Iszlám Köztársaság megalakulása óta szervez és kivitelez terrorcselekmé-
nyeket és támogat terrorszervezeteket globális viszonylatban. Mindaddig, amíg ezek
következmények nélküliek voltak, tehette. Most szembesül tetteinek következménye-
ivel. Az éles retorika ellenére mindezidáig a tervezett nagy megtorlás elmaradt, sõt,
globális mértékben számottevõen csökkent a terrorcselekmények száma.

Ami a nemzetközi politikai következményeket illeti, a mélyülõ krízis Iránnal
kiélezheti a globális és regionális hatalmi vetélkedést. Az Iszlám Állam újra elõretör-
het. A krízis eszkalációjának vagy de-eszkalációjának a kulcsa a Perzsa-öböl térsége.
KULCSSZAVAK: drón támadás, Qudsz erõk, helyettesítõ háborúk, globális hálózat,
terrorizmus

Death of General Sulaimani – Part 2.
The assassination of Major-General Qasem Sulaimani, commander of the Quds forces of the
Islamic Revolutionary Guards Corps by an American drone attack on January 3 2020 marks
a milestone in US-Iran relations, and may have a game changer effect on the stage of
international politics. Although it is not a standard feature of international relations, but it
can be justified.

Iran’s national security strategy emerged after lessons concluded from the war with Iraq
(1980-1988) in which the Islamic Revolutionary Guards Corps, especially its Quds (Jerusalem)
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forces play a special role, whose fame is characterized by General Sulaimani’s activity. The slain
general has elaborated the very special strategy, which is based on the combined use of military
and political power. The former is characterized by asymmetric and hybrid warfare and the
global network of proxy forces and proxy wars.

Since its formation the Islamic Republic of Iran has been organizing and carrying out
terrorist acts and supports terrorist organizations on a global scale. As long as these were
without consequences, it could do them. Now it faces the consequences of its actions. Despite
sharp rhetorics, so far the great retaliation has not taken place, and the number of terrorist acts
has fallen significally worldwide.

In terms of international political consequences, the deepening crisis with Iran could
intesify global and regional power rivalries. The Islamic State can advance again. The key to the
escalation or de-escalation of the crisis is the region of the Persian Gulf.
KEYWORDS: drone attack, Quds forces, proxy wars, global network, terrorism

Globális hálózat

Amerika

A Qudsz erõk alvó sejtek és rezidentúrák kiterjedt hálózatával rendelkeznek
az amerikai kontinensen is.2 Ezek az alvó sejtek sok esetben a Hezbollah operatí-
váiból állnak, és számos amerikai városban megtalálhatók. Többségükben a föld-
alatti 910-es egység operatívái, akik bármikor aktiválhatók a kiszemelt célpontok
listájának bármelyike ellen. 2018 júliusában Szulejmání kijelentette: „Nagy játékos
Trump úr. Mi igen közel vagyunk önhöz, ott, ahol nem is gondolná.” Trump elnök draszti-
kus lépéseket helyezett kilátásba, amennyiben Irán amerikai földön amerikai érde-
keltségeket támadna.

1992. március 17-én az argentínai Buenos Airesben öngyilkos támadást hajtottak
végre az izraeli nagykövetség ellen.

1994. július 18-án az AMIA, az argentínai zsidó hitközség székháza ellen követ-
tek el öngyilkos merényletet, amelyben 85-en életüket vesztették. Ezeket az akciókat
az Anszárollah, a Hezbollah „frontszervezete” hajtotta végre. Késõbb bebizonyosodott,
hogy Carlos Menem argentin államfõ tízmillió dollárt kapott az iráni kormánytól.
Az Interpol ezzel az esettel kapcsolatosan nemzetközi elfogatóparancsot bocsátott ki
Ahmad Váhidí iráni védelmi miniszter ellen. Késõbb, 2015. január 18-án Alberto
Nismant, az AMIA ügy ügyészét holtan találták otthonában.

Mint fentiekbõl látható, a Hezbollah aktivistái megtalálhatók Latin-Amerika olyan,
az Egyesült Államokhoz közeli országaiban is, mint Nicaragua. Libanoni síita musz-
limokat azzal a céllal toboroznak és képeznek ki, hogy különbözõ amerikai városok-
ban a Hezbollah alvó ügynökei gyanánt éljenek. 2019-ben az Egyesült Államok szövet-
ségi ügyészsége egyiküket a New York Bronx kerületében élõ Alí Kourání-ként,
illetve a Michigan állambeli Dearbornban élõ Számir El Debek-ként azonosította be.
A libanoni bevándorló terrorista kémeket rutin jelleggel küldték haza kiképzés
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céljából, hogy fegyverforgatást, kémeszközök használatát és amerikai földön ameri-
kaiak elleni merényletek kivitelezését sajátítsák el.

2007-tõl 2017-es letartóztatásukig az volt a céljuk, hogy normális bevándorló csa-
ládapáknak tûnjenek, miközben fegyvereket szereztek be, és célpontlistákat készítet-
tek. A célpontok amerikai zsidók, zsidó létesítmények. Egyikük elmondta, libanoni
kiképzése során olyan, az Egyesült Államokban élõ zsidó üzletemberekre mutattak
rá célpont gyanánt, akik aktív vagy korábbi tagjai voltak izraeli védelmi erõknek, tit-
kosszolgálatoknak. Kourání Manhattanban FBI és Bevándorlási Hivatal objektumo-
kat rögzített, és küldte el a felvételeket Libanonba. Feladata „célzott gyilkosságok és
támadások elõkészítése és kivitelezése volt az Egyesül Államokban”.3

Debek Michiganben hasonlóképpen tevékenykedett, havi fizetést kapott az ope-
ratív költségekre, több utazás során képezték ki és indoktrinálták, végül bombák
épületekben történõ elhelyezésére szakosították. Az USA állampolgárság, az ameri-
kai útlevél alkalmassá tette arra, hogy Thaiföldre utazzon, hogy robbanószert vigyen
ki egy rejtekhelyrõl, továbbá legalább kétszer utazott Panamába, ahol a 2011-es és
2012-es esztendõk során amerikai és izraeli célpontok listáját állította össze. Magát
vállalkozónak álcázva, Debek feltérképezte az amerikai és izraeli nagykövetségeket,
valamint a Panama-csatornát, a biztonsági intézkedéseket, különösen nagy forgalom
idején, fényképeket és jegyzeteket küldött Libanonba. Kourání 15 leendõ operatívát
szervezett be és helyezett el New Yorkban, New Jerseyben, Floridában és Kanadá-
ban. Egy Queensben található mecsetet is megnevezett az ügyészségi dokumentum,
amely szerint az a Hezbollah ellenõrzése alatt állt.

2007-ben Irán konzulátust nyitott a nicaraguai Managuában. A nicaraguai ható-
ságok rendszeresen beengedtek az országba vízum és egyéb dokumentumok nélkül
iráni férfiakat, a Qudsz erõk embereit, akik onnan Hondurasba és El Salvadorba utaz-
tak, melyeknek kormányai, Daniel Ortega Nicaraguájához hasonlóan, jó kapcsolato-
kat ápoltak a teheráni kormánnyal. A célpontok itt is befolyásos amerikaiak, izrae-
liek, külképviseletek és zsidó közösségek voltak.

Argentínában, ahol a Hezbollah 1992-ben intézett támadást a Buenos Aires-i zsidó
központ ellen, 1994-ben ugyanott követett el merényletet az amerikai nagykövetség
ellen. Ezt követõen az argentin hatóságok befagyasztották tizennégy Hezbollahhoz
köthetõ egyén és vállalkozás számláit; ezek Argentína, Paraguay és Brazília szabad-
kereskedelmi övezeteiben tevékenykedtek.

Kolumbiában és Venezuelában is azonosítottak az amerikai hatóságok Hezbollah
tagokat.

2007-ben Boliviában fedeztek fel titkos Hezbollah robbanóanyag- és fegyverraktárat.
2011-ben maga Szulejmání instruált egy texasi operatívát Adel Al-Dzsubeir,

akkori washingtoni szaúdi nagykövet4 meggyilkolására Washington D. C.-ben
a Cafe Milanoban. Egy mexikói kábítószer kartelt bíztak meg a merénylet kivitelezé-
sével. Ez a terv azonban kudarcot vallott.
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Bûnözõi szindikátusokba beépülés, azok felhasználása nemcsak az amerikai
kontinensen, de globális viszonylatban is széles körben jellemzõ modus operan-
dijukra.

A Hezbollah régóta végez mûveleteket Latin-Amerikában, csempészetben, pénz-
gyûjtésben épp úgy részt vesznek, mint terrorcselekmények elõkészítésében és vég-
rehajtásában. Autóalkatrész lopással, közokirat-hamisítással, zsarolással, gépjármûvek
Nyugat-Afrikába exportálásával foglalkoztak. A Hezbollah hálózatok együttmûköd-
nek a latin-amerikai drogkartellekkel.

Afrika

Irán aktív az afrikai kontinensen is. Afrikában, akárcsak a Közel-Keleten, közvetle-
nebb stratégiai terveik is vannak.5 Az iráni soft power diplomácia kiterjed Szenegál-
tól a Comoroson át Dél-Afrikáig az egész kontinensre. De az iráni diplomácia struk-
turálisan diszfunkcionális, ellentétek vannak a Külügyminisztérium és az Iráni Iszlám
Forradalmi Gárda között, céljaikban és módszereikben diszparitás figyelhetõ meg.

A tradicionális diplomácia annak érdekében mûködik, hogy Irán elérje széle-
sebb kiterjedésû, aszimmetrikus célkitûzéseit. Afrikai országok területét használja
a Hamasznak és a Hezbollahnak történõ fegyvercsempészet céljából Port Szudán
Vörös-tengeri kikötõjén keresztül. Irán stratégiai célja afrikai földrõl (is) Libanon
destabilizálása, Tel-Aviv és Jeruzsálem elérhetõségének biztosítása saját rakétáik szá-
mára. A Qudsz erõk pénzgyûjtõ és mûveleti jelenléttel rendelkeznek Sierra Leoné-
ban, Szenegálban, Elefántcsontparton és Nigériában. Nyugat-Afrikában mintegy
120 000 iráni él. A szabályozatlan gazdasági környezet a fenti tevékenységekhez ked-
vezõ táptalajt biztosít bûnözõi kartellek tevékenységéhez, kétes vállalkozásokhoz.
Sokan illegális pénzek mosásával, kábítószer-kereskedelemmel, véres gyémántüzle-
tekkel, az átjárható határokon fegyvercsempészettel is foglalkoznak. A gambiai par-
toknál kirakodott iráni fegyverszállítmányból nagy botrány lett. Nyugat-afrikai tevé-
kenységükbõl a Qudsz erõk évente dollár milliárdokra tesznek szert.

A teheráni kormány katonai együttmûködési egyezményt kötött Szudán
iszlamista, Nemzeti Kongresszus Pártja vezette kormányával, melynek értelmében Irán
fenntartja az országban az Al-Fasr bázist. Iráni fegyverekkel követte el a szudáni kor-
mányzat a darfúri atrocitásokat, az ország tranzitállomásul szolgál a Maghrebi
Al-Káidának és az afrikai térségekbe juttatott iráni fegyverek számára. A szudáni
Yarmouk vegyiüzemében 2012-ben bekövetkezett robbanás során derült ki, hogy
az üzem be volt csatornázva a szíriai és iráni vegyifegyverprogramba, ahol Irán
a Fadzsr-5 rakéták robbanó tölteteit is gyártja.6

Dél-Afrika betartja az Irán-ellenes nemzetközi szankciókat, ám a dél-afrikai
MTN mobiltelefon cég beruházásokat eszközöl Iránban. Védelmi ipari berendezések
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exportja, sõt az IAEA kijátszása is folyik e mobiltelefon gyártó óriáscég révén. Ilyen
érdekek mellett érthetõ, hogy Dél-Afrika Irán mellett szavazott az IAEA-ban.

2010 októberében a nigériai hatóságok Afrika történelmében a legnagyobb sza-
bású külföldi, iráni fegyverszállítmányt koboztak el. A hajó rakétakilövõket és ágyúkat
szállított Lagos kikötõjébe. 2013-ban egy Hezbollah sejtet fedeztek fel az észak-nigériai
Kano városában. 2012. június 22-én Nairobiban merényletet hiúsítottak meg a kenyai
izraeli nagykövetség ellen.

A Hezbollah régóta képez ki nigériaiakat. 2018-tól intenzifikálta ezt a tevékenysé-
gét. Helyi iszlamisták indoktrinálásához és kiképzéséhez helyi vallási vezetõket és
szélsõséges muszlim diákcsoportokat pénzel. Seikh Ibrahim Zakhakhy Iránban kép-
zett radikális síita vallási vezetõ legalább olyan értékes szövetséges Irán számára,
mint Naszrallah sejk volt Libanonban. Nyugat-afrikai, a síita iszlámra áttért harcosok
harcolnak Szíriában az Asszad kormány, valamint Jemenben a houthik oldalán.

A Qudsz erõk nem csak ideológiai téren nyomulnak, az iráni tevékenység erõsen
profitorientált. Fegyvercsempészetet irányít szudáni segítséggel az afrikai kontinens
14 országába. Egyes esetekben fa bárkákon Szomáliába szállítják a fegyvereket, majd
a Vörös-tengeren át juttatják el õket a houthi felkelõknek.

Az iráni Al-Musztafa Egyetemen afrikai vallási vezetõk képzése folyik az iráni
iszlám forradalmi gárdisták és a qumi klérus irányításával. 60 országból, köztük
17 afrikai országból fogad hallgatókat ez a tanintézet. Az iráni kormány az afrikai
kontinensen 30 országban befolyásol madraszákat, ahol a Qudsz erõk kiterjedt pénz-
mosási hálózatot tartanak fenn.

Dzsibuti kikötõjén keresztül jutnak el a fegyverek a Hamasznak és a palesztin
Iszlám Dzsihádnak, valamint a jemeni houthiknak. Irán stratégiai célja a Bab El-
Mandeb-szoros ellenõrzése, ahol a világ kõolajforgalmának jelentõs része halad
keresztül. Céljaik eléréshez látványos beruházásokat eszközölnek. Ilyen a dzsibuti
parlament építése.

Fõ aszimmetrikus stratégiai céljukat, a hadászati célú nukleáris kapacitás kiépí-
tését a Robert Mugabe zimbabwei rendszerével kötött urániumegyezmény jelentõs
mértékben elõsegítette. 2011-ben Ahmadinezsád iráni elnök Nigerbe, a világ negye-
dik legnagyobb urániumtermelõ országába látogatott. Irán kongói urániumot is
csempészett tanzániai kikötõkön keresztül. Namíbia és Malawi uránium bányáiból is
beszerzi szükségletét. Miután Mugabe 2017-ben lemondani kényszerült, a szankció-
kat elkerülendõ, iráni tankerek tanzániai bejegyzéssel hajóztak. Afrikát arra hasz-
nálja Teherán, hogy kitörjön a pária státuszból, és kiterjessze a Hezbollah akció
radiuszát, nukleáris anyagokat szerezzen be, megszervezze és felfegyverezze helyet-
tesítõ erõit.7 Mindezek segítségével növelte uránium centrifugái számát, kapacitását,
fûtõanyag raktárait.

Noha Afrika nem áll az USA–Irán szembenállás fókuszában, ez idõvel változhat.
Az Al-Káidához kötõdõ csoportok régóta támadnak a kontinensen nyugati érdekeltsége-
ket. Ilyenek voltak 1998-ban a kenyai és tanzániai nagykövetségi bombamerényletek,
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2002-ben egy izraeli tulajdonú szálloda elleni támadás és egy utasszállító lelövésének
meghiúsult kísérlete a kenyai Mombassában. A szankciók kijátszása nukleáris és fej-
lett fegyverek birtoklása végett, terrorhálózatok és madraszák hálózatának kiépítése,
nemzetközi fegyverkereskedelem a Közel-Keletre ennek a kirakósnak a fõbb elemei.

Ázsia, Balkán

A Qudsz erõk aktívak a dél-ázsiai régióban, valamint a Balkánon is. 2012. február
14-én merényletet kíséreltek végrehajtani Bangkokban a Thaiföldre látogató izraeli
védelmi miniszter ellen, de azt meghiúsították. Ugyancsak 2012 februárjában meg-
akadályozták a bakui izraeli nagykövetség elleni merényletet. Ugyanakkor a bulgá-
riai Burgasban akartak egy izraeli turistákat szállító buszt felrobbantani. 2017. április
29-én Isztambulban meggyilkolták egy Dubaiban mûködõ ellenzéki TV tulajdono-
sát, Bahreinban és Szaúd-Arábiában is terveztek támadásokat. E merényletek gyanú-
sítottjait az iráni iszlám forradalmi gárdisták táboraiban képezték ki fegyverek és rob-
banóanyagok használatára és hírszerzési technikákra.

Európa

Európa kezdetben Irán belháborúinak hadszíntere. volt. Az 1980-as 1990-es évek
európai merényletei ugyanakkor legalább ilyen mértékben hordoztak nemzetközi
politikai szintû üzeneteket. Az 1980-ban megkezdõdött iraki–iráni háború során
Franciaország Irakot politikai támogatásáról biztosította, és fegyverekkel látta el.
A különösen 1985–1986-ban elszaporodott franciaországi merényletek fõ célja a nyo-
másgyakorlás volt a francia kormányra, hogy változtasson állásfoglalásán, valamint
távolítsa el földjérõl az iráni ellenzéki Mudzsáhidín-e Khalq párt Párizs mellett élõ
vezetõit.

A merényletek mindennemû megtorlás nélkül maradtak. Sõt, a teheráni kor-
mány elérte célját, a francia kormány elállt Szaddám Husszein rendszerének támo-
gatásától, és korlátozta az országban élõ iráni ellenzékiek tevékenységét.

Ellenzékének felszámolása stratégiai célkitûzésnek számít a rezsim túlélése
szempontjából. Egyes zsidó intézmények, izraeli érdekeltségek elleni támadások
azért élveznek prioritást, hogy Irán fenntartsa a közel-keleti feszültséget, akadá-
lyozza az izraeli–palesztinai békefolyamatot, ellehetetlenítse az Egyesült Államok és
az Európai Unió befolyását a térségben. Megmutatja, hogy képes terrortámadásokat
szervezni Európa szívében, mindennemû hátrányos következmények nélkül, hogy
enyhítsen a szankciókon és megossza az Európai Uniót. Mindezidáig ezeket
a merényleteket számottevõ válaszlépések nem követték. Ellenkezõleg, ezek a táma-
dások hatékonyan szolgálták az iráni érdekeket, a nyugati erõket kivonták Libanon-
ból, kitoloncolták az iráni ellenzékieket Franciaországból, véget vetettek Bagdad
nyugati támogatottságának az iraki–iráni háború során, bebörtönzött ügynökeiket
szabadon engedték.

Az 1980-a, 1990-es évek európai iráni merényletsorozatának krónikája a következõ:
1989-ben Bécsben meggyilkolták Abdul Rahmán Qászemlút, aki 1973 óta az iráni

Kurdisztáni Demokrata Párt vezetõje volt, és autonómiát követelt az iráni kurdoknak.

KATONA MAGDA: Szulejmání tábornok halálára – 2. rész



Már 1945-tõl, tizenöt éves korától részt vett a Mahabádi Köztársaság eseményeiben,
majd Franciaországba emigrált, a Sorbonne-on diplomázott. Az 1979-ben kezdõdött
elsõ iráni kurd felkelés 1984-ig, az iraki–iráni háború közepéig tartott. Ennek leveré-
sét követõen Qászemlú visszatért Párizsba. Az Iráni Nemzeti Ellenállás Tanácsa ellen-
zéki ernyõszervezetét az õ iráni Kurdisztáni Demokrata Pártja alapította. A kurdok
hamarosan újra fegyvert fogtak az iszlám rezsim ellen.

Az iráni kormány a kurd vezetõket tárgyalások ürügyén csalta Ausztriába, ahol
a megbeszélések elõzõ fordulói 1988. december 28-án, 30-án, és 1989. január 20-án
zajlottak le. A következõ tárgyalás 1989. július 13-ára volt kitûzve. A kurd delegáció
tagjai Abdul Rahmán Qászemlú és munkatársa, Abdullah Qáderí voltak. Fazel
Raszúlí iraki egyetemi tanár közvetítõként vett részt. Az iráni küldöttség tagjai
Mohammad Dzsafar Sahrúdí és Hádzsí Musztafaví voltak, és ezúttal egy harmadik
tag csatlakozott hozzájuk, Amír Manszúr Bozorgian testõr személyében, akik tüzet
nyitottak a gyanútlan kurd politikusokra. Az osztrák hatóságok nem akadályozták
meg, hogy a háromfõs halálbrigád háborítatlanul visszatérjen Iránba.8

Az iráni ellenzéki vezetõk európai célzott likvidálásai sorozatban folytatódtak.
1990. április 14-én Genf melletti otthona közelében lelõtték Kazem Radzsavít, a Mudzsá-
hidín-e Khalq ellenzéki párt alapítójának testvérét.

1991. augusztus 6-án Párizsban meggyilkolták a sah utolsó miniszterelnökét,
Sahpur Bakhtiárt.

1992. szeptember 17-én déli 11 óra körül a berlini Prager Strassén található
Myconos görög étteremben támadók gépkarabélyokból tüzet nyitottak Szadeq
Sarafqandí, Fattah Abdulií Homajún Ardalán és Núrí Dehkurdíra, az ellenzéki iráni
Kurdisztáni Demokrata Párt vezetõire, akik az étteremben európai politikusokkal, Ing-
var Carlssonnal, korábban két ciklusban Svédország miniszterelnökével, a svéd Szo-
ciáldemokrata Párt elnökével, Mona Sahlin fõtitkárral és Pierre Schori korábbi svéd
külügyi államtitkárral készültek találkozni. A mészárlás a Kurdisztáni Demokrata Párt
vezette második iráni kurd felkelés (1989–1996) idején történt.

A merényletet a Baní Hásemí fivérek szervezték. A gyilkosság elkövetõit, Kazem
Darabi berlini iráni zöldségest, Abul Rahím Baní Hásemí titkosszolgálati tisztet, vala-
mint Abbasz Husszein Rail libanoni Hezbollah aktivistát 1997-ben a német bíróság
bûnösnek találta, és ítéletében rámutatott az iráni állam felelõsségére. Az illetékes
német bíróság minden kétséget kizáróan bizonyítottnak találta, hogy az iráni kor-
mány felelõs az eseményekért. Tizenhárom iráni diplomata, valamint Alí Fallahian
akkori nemzetbiztonsági miniszter ellen nemzetközi elfogatóparancsot bocsáttatott
ki terrorizmus vádjával, mivel Khameneí legfelsõbb vallási vezetõ nevében õ ren-
delte el az akciót. A libanoni segítõket Szulejmání szervezte be. A merényletet szer-
vezõ Baní Hásemí fivérek egyike nem sokkal késõbb Budapesten lett hazája nagy-
követe.
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European Strategic Intelligence and Security Center, February 2019.
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Közben az iráni titkosszolgálatok áttették európai rezidentúrájuk központját
Ausztriába, a bécsi iráni nagykövetség a rezidentúra hivatalos központja, de igen
aktívak Magyarországon is a boszniai háború óta.

Mint már említettük, az 1980-as, 1990-es évek merényletsorozatának kivitelezése
során Teherán azt a tanulságot vonta le, hogy ezeket úgy kivitelezhette, hogy a leg-
csekélyebb árat sem kellett fizetnie érte.

Újabb európai merénylethullámuk 2015-tõl válaszcsapás egyes európai orszá-
goknak az iráni atomprogram lelassítására irányuló titkos erõfeszítéseire. Az atom-
zsaroláson kívül a merényletsorozat a 2017-tõl erõsödõ iráni zavargásokkal, az össze-
omló gazdasággal, a szankciók súlyával függ össze. Az iráni héják úgy vélik,
az ellenzék fizikai likvidálása mellett ellenzékük vélelmezett nyugati támogatóit is
elrettentik.

Kihasználták a 2015-ös migrációs válságot operatíváik Európában történõ elhe-
lyezésére. 2015 tavaszán az iráni hatóságok több mint egymillió afgán tartózkodási
engedélyét visszavonták. Ezáltal teljesen jogfosztottá váltak. Egzisztenciájuktól és
vagyonuktól megfosztva a hazatoloncolás várt rájuk, vagy minden 16 éven felüli
férfi Európába utazhatott, még fejenként 1600 eurót is kaptak. Az iszlám gárdisták
buszokon szállították õket a török határig. Ekkor már az iszlám gárdisták nemcsak
kísérõik, de afgán menekültként útitársaik is voltak, akárcsak a Qudsz erõk Mashad
környéki táborait kiszolgáló, „bajba jutott” iráni adózó nõi „munkavállalók”. Õket
Röszkénél, illetve Budapesten a Keleti pályaudvarnál is láthattuk.9

Hollandiában 2015. december 15-én Reza Kolahi iráni ellenzéki politikust meg-
gyilkolták az almerei városházán. 2017-ben Hágában történt merényletkísérlet
az Ahvázi Ellenállási Mozgalom arab nemzetiségû iráni tagja ellen.

2016. júliusban a bécsi iráni nagykövetség egyik diplomatáját letartóztatták
Németországban. A letartóztatott diplomatát, Aszadollah Aszadít átadták Belgium-
nak. A tervezett merénylet célja a keményvonalasok által opportunistának tartott
Rouhání európai látogatásának szabotálása lett volna.

2018. március 22-én a Mudzsáhidín-e Khalq ellenzéki mozgalomnak a március 21-i
perzsa újév, a Nouruz ünnepségét célozták meg a merénylõk. Miután az albán kor-
mány e szervezet több ezer aktivistájának befogadása mellett döntött, drasztikusan
megnõtt az országban az iráni titkosszolgálati jelenlét. Míg korábban a tiranai iráni
nagykövetség kis létszámú volt, hamarosan 25 diplomatával (!) növelték a külképvi-
selet létszámát.

Franciaországban a Párizshoz közeli Villepinte helységben 2018 júliusában iráni
ellenzékiek több tízezres tüntetést szerveztek az Iráni Ellenállás Nemzeti Tanácsa szer-
vezetei, fõként a Mudzsáhidín-e Khalq szervezésében. A rendezvényen befolyásos
nyugati politikusok, többek között amerikai vezetõ politikusok, így Rudy Giuliani,
Trump elnök tanácsadója is részt vettek. A belga hatóságok letartóztatták annak
a sejtnek több tagját, akik a párizsi merényletet kivitelezni voltak hivatottak. Ezzel
kapcsolatosan október 2-án hat fõt, köztük iráni diplomatákat is elfogtak.
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2018-ban Dániában merényletet hiúsítottak meg a hatóságok egy ismert arab
nemzetiségû iráni politikus ellen.

2019. január 16-án razziákat tartott a német rendõrség Baden-Würtenberg,
Észak-Rajna-Vesztfália, Bajorország tartományokban és Berlinben, amelynek során
több potenciális merénylõt letartóztattak. Zsidó intézmények, valamint Reinhold
Robbe SPD politikus (a Német–Izraeli Baráti Társaság korábbi elnöke) lettek volna
a célpontok. Az iráni rezsim ügynökei ellenzékiek, fõként az Iráni Nemzeti Ellenállás
Tanácsa, valamint a vezetõi után kémkedtek, és izraeli érdekeltségeket, zsidó létesít-
ményeket figyeltek.

2019-ben lelepleztek egy afgán tolmácsot, aki a NATO ISAF missziója keretében
Afganisztánban szolgáló német katonákról szolgáltatott információkat az iráni hír-
szerzésnek. Elsõ fokon elsõ bírósági tárgyalására márciusban került volna sor, ami
a koronavírus járvány miatt elrendelt rendkívüli törvénykezési szünet miatt késõbb
kerül megtartásra. Az ügy során több afgán tolmács is gyanúba keveredett.

A második európai iráni terrorhullám abban különbözött az elõzõtõl, hogy nem
maradt következmény nélkül. 2010. január 8-án az Európa Tanács a nemzetközi kap-
csolatok terén precedens nélküli határozatot hozott: elsõ ízben helyezett egy kor-
mányzati entitást, az iráni rezsimet az EU terror listájára.10

Korábban már holland támogatással terrorszervezetek listájára helyezték
az Iráni Iszlám Forradalmi Gárdát, miután az amerikai kormányzat is ezt tette. Utóbbi
aktus jusztifikálta Szulejmání 2020. január 3-i célzott likvidálását.

Konklúzió

Az Iráni Iszlám Köztársaság Qudsz erõinek parancsnoka, Qászem Szulejmání vezér-
õrnagy 2020. január 3-án amerikai drón általi likvidálása mérföldkõ az amerikai–iráni
kapcsolatok terén, és játszmát fordító hatással bír a nemzetközi politika színpadán.
Bár a nemzetközi kapcsolatokban nem szokásos eleme, de jusztifikálható.

Az Iráni Iszlám Köztársaság megalakulása óta szervez és kivitelez terrorcselek-
ményeket, és támogat terrorszervezeteket globális viszonylatban. Mindaddig, amíg
ezek következmények nélküliek voltak, tehette. Most szembesül tetteinek következ-
ményeivel. Az éles retorika ellenére mindezidáig a tervezett nagy megtorlás elma-
radt, sõt globális mértékben számottevõen csökkent a terrorcselekmények száma.
Kétségtelen, hogy a jövõben Szulejmání neve zászló lesz, életútja merényletek inspi-
rátora egyes egyéneknél, ám az állami bosszú elmaradni látszik. Egyelõre a pragma-
tizmus felülírta a fanatizmust.

A február 21-i iráni választások azt mutatták, hogy a tábornok halála nem ková-
csolt nemzeti kohéziót, a választásokon a részvételi arány 1979 óta a legalacsonyabb
volt, és a rezsim elleni zavargások az elnyomó intézkedések ellenére sem csendesed-
nek. A tábornok a biológiai fegyverkezésnek is híve volt, ennek közegészség biztonsági
aspektusait azonban már nem volt képes felmérni, sem a történelmi konklúziókat
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https://www.albawaba.com/news/eu-adds-iran-intelligence-unit-terror-list-1235994
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levonni, az országon végigsöprõ koronavírus járvány nyilvánosságra kerülését már
nem érhette meg. Az iráni közegészségügy hiányosságai és a hatóságok nem-transz-
parens politikája nem képes a kitörõ járványok útját állni. Nem látta, milyen fontos
tanulság a mára nézve, hogy az 1904-es nagy kolerajárvány miatti zavargásokból
kibontakozott népi mozgalom nemcsak az akkori uralkodó bukásához, de közegész-
ségügyi és más szociális reformokhoz, alkotmányos forradalomhoz vezettek.

Változik-e az iráni politika Szulejmání halála után? Noha Szulejmání lépései kol-
lektív döntés eredményei voltak, végrehajtása katonai hierarchia hálózatán keresztül
történt, utóda azonban azzal a karizmával és kapcsolati tõkével nem rendelkezik,
mint õ, a sakknagymester halála mindenképpen átrendezi a geopolitikai sakktáblát.
Halálának hosszú esztendõkig tartó kihatásai lesznek.

Kérdés azonban, hogy mennyire erõs az ellenzék, mennyire gyenge a gazdaság,
hogyan sújtják a perzsa államot a szankciók. Ha a rezsim túlélésérõl van szó, az Iráni
Iszlám Köztársaság nem fog válogatni az eszközökben, az ehhez szükséges globális
infrastruktúrát az eltelt négy évtized során már kiépítette. Ha visszaüt is, a megrop-
pantó katonai konfrontációt igyekszik elkerülni.

Ami a nemzetközi politikai következményeket illeti, a 2020-as esztendõ nemcsak
Iránban, de az Amerikai Egyesült Államokban is választási év. Ez az akció lehetõséget
nyújt Trump elnöknek, hogy az amerikaiak kivonuljanak Afganisztánból és a Közel-
Keletrõl. Ennek jegyében került sor február 29-én tálib-amerikai „békeegyezmény”
aláírására Qatar fõvárosában, Dohában, amelynek keretében az amerikai fél 14 hóna-
pos csapatkivonási ütemtervet vállalt.

A mélyülõ krízis Iránnal kiélezheti a globális és regionális hatalmi vetélkedést.
Kína ebben most nem tud részt venni, az új koronavírus ürügyén globálisan megfé-
kezik expanzív törekvéseit: Oroszország pedig korántsem tud belõle olyan politikai
tõkét kovácsolni, mint a szíriai konfliktusból. Az Iszlám Állam viszont újra elõre tör-
het. A krízis eszkalációjának vagy deeszkalációjának a kulcsa a Perzsa-öböl térsége,
a deeszkaláció kulcsa Omán és Qatar. Politikai tõke kovácsolásra Iránnak elsõsorban
Afganisztánban, Irakban, Szíriában és Libanonban van lehetõsége.
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