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Tárik Meszár 

Az Iráni Iszlám Köztársaság rendszeresen szólít fel Izrael Állam megsemmisítésére, 
az utóbbi viszont Iránban, nevezetesen nukleáris és ballisztikusrakéta-
programjában, valamint regionális „megbízottjaiban” (libanoni Hezbollah, Palesztin 
Iszlám Dzsihád, iraki milíciák) látja a legnagyobb biztonsági fenyegetést. Az említett 
fegyveres szervezetek közül némelyik megfogadta, hogy támadásokat fog 
végrehajtani a zsidó állam ellen, ami miatt korántsem meglepő, hogy azokat számos 
ország terrorszervezetnek minősített. Izraelt aggasztja Irán ellenségeskedése, 
valamint az iráni atomfegyver- és rakétaprogram is. Ezen fenyegető intézkedésekkel 
szembeni válaszként a zsidó állam időnként légicsapásokat hajt végre Szíriában iráni 
célpontok ellen. A két ország közötti ellenségeskedés az 1979-es iszlám forradalomtól 
datálható, és a perzsa állam nukleáris törekvéseinek kiterjesztését követően vált 
egyre intenzívebbé. 

Kulcsszavak: Irán, Izrael, konfliktus, atomprogram 

Abstract 

The Islamic Republic of Iran regularly calls for the destruction of the State of Israel, 
but the latter sees the greatest security threat to Iran in its nuclear and missile 
programs and its regional „proxies” (Lebanese Hezbollah, Palestinian Islamic Jihad, 
Iraqi militias). Some of the latter have vowed to carry out attacks against the Jewish 
state. It is therefore not surprising that several groups close to Iran are classified as 
terrorist organizations by many countries. Because of Iran’s hostility toward Israel, 
Israel is concerned about Iran’s nuclear weapons and missile program and 
occasionally conducts airstrikes against Iranian targets in Syria. Hostilities between 
the two countries date back to the 1979 Islamic Revolution and have intensified 
following the expansion of the Persian state’s nuclear ambitions. 

Keywords: Iran, Israel, conflict, nuclear program 

Netanjahu újra a színen 

Benjamin Netanjahu (2022-) 2022-es újraválasztásával1 valószínűsíthetően 
folytatódni fog az Iránnal és annak nukleáris programjával szembeni retorika. Az 
izraeli miniszterelnök sosem tett le arról a meggyőződéséről, hogy Irán jelenti a 
legnagyobb veszélyt Izraelre és a világbékére. Izrael leghosszabb ideig (2009-2021 
és 2022-) hivatalban lévő miniszterelnökeként Netanjahu nézetei áthatják az ország 
politikai és biztonsági intézményeit. Annak ellenére, hogy 2021-ben kiszorították a 
hatalomból, a Naftali Bennett és Jaír Lapid vezette koalíció folytatta politikáját – 
kiterjesztette a légi hadjáratot Szíriában (ezzel nehéz pillanatokat okozva Iránnak), 
miközben fokozta a szabotázsakciókat és merényleteket Iránon belül is. Az sem 
elhanyagolható tény, hogy egy új közel-keleti légvédelmi szövetség létrehozásáról 

https://www.theparliamentmagazine.eu/news/article/benjamin-netanyahu-re-election-iran-nuclear-deal
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is tárgyaltak, továbbá bizonyos arab nemzetekkel, például az Egyesült Arab 
Emirátusokkal való növekvő védelmi kapcsolatokat szorgalmazták.  

Netanjahu hatalomba való visszatérése tehát inkább a folytatásra, nem pedig a 
változásra utal. Mindazonáltal az eddigiekből kiindulva a régi-új miniszterelnök 
valószínűsíthetően nyíltan ellenezni fog mindenféle olyan regionális vagy 
nemzetközi lépést, ami az Iránnal kapcsolatos enyhülés irányába való elmozdulást 
jelentené.  

Az izraeliek most feltehetően könnyebben találnak támogatókra, mivel a jelenlegi 
iráni tüntetéseken a demonstrálókkal szemben a rezsim által elkövetett súlyos 
visszaélések, valamint Teherán az Oroszország számára nyújtott katonai 
támogatása következtében Netanjahu megpróbálhatja bevonni Washingtont és a 
nyugati országokat egy minden eddiginél aktívabb nyomásgyakorlási kampányba. 
Azonban azt sem szabad elfelejteni, hogy akárcsak Bennett és Lapid, idáig 
Netanjahu is képtelennek bizonyult alternatív és életképes tervet megfogalmazni 
Irán nukleáris programjának megfékezésére. 

A nukleáris fegyverek körüli viták 

Nemrégiben az ENSZ Közgyűlés (152-5 arányban) megállapította, hogy Izraelnek 
meg kell szabadulnia nukleáris fegyvereitől, mivel azok kirívóan sértik a nemzetközi 
jogot. Emellett Izraelnek kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy „nem fejleszt, 
gyárt, tesztel vagy más módon nem szerez nukleáris fegyvereket, lemond azok 
birtoklásáról, és minden nem védett nukleáris létesítményét az Atomenergia 
Ügynökség teljes körű biztosítékai alá helyezi, mint fontos bizalomépítő 
intézkedést az összes állam között a régióban, a béke és a biztonság fokozása felé 
tett lépésként.” 

A „közel-keleti nukleáris fegyverek elterjedésének kockázatáról” szóló határozatot 
öt ország ellenezte: Kanada, Izrael, Mikronézia, Palau és az Egyesült Államok, 
továbbá 24 ország tartózkodott (pl. Magyarország is). 

Az állásfoglalás annak az Izraelnek az ügyében született meg, amelyről úgy tartják 
egyike a nukleáris fegyverekkel rendelkező kilenc nemzetnek, emellett kiemelték, 
hogy Izrael az egyetlen ország a Közel-Keleten, valamint az ENSZ 193 tagállama 
közül is azon kevesek közé tartozik, akik nem írták alá az Atomsorompó-szerződést. 

Azonban érdekes tény, hogy a határozat nem tesz említést Iránról, pedig ez utóbbi 
ország vezetése vélhetően nukleáris fegyverek kifejlesztése felé halad. Egyes 
híresztelések szerint a perzsa ország 60%-os tisztaságú uránt képes előállítani 
annak ellenére, hogy 2015-ben a nagyhatalmakkal kötött egyezség szerint 
mindössze 3,67%-os tisztaságú urán előállítására nyílna csak lehetősége. Izraelnek 
viszont nagy probléma az Irán által fejlesztett urán, mert attól tartanak, hogy azt 
nem békés célokra használnák fel, azonban ezt az iráni vezetés konzekvensen 
tagadja. Ugyanakkor Izrael aggodalma nagyon is valós lehet, főként ha az iráni 
legfelsőbb vallási vezető, Ali Hamenei két évvel ezelőtti beszédére gondolunk, 
amikor is egy kivágandó rákos daganatnak nevezte Izrael Államot. Egyébként az 

https://www.alarabiya.net/politics/2022/07/15/%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%87%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%91%D8%A9%D8%9F
https://www.theparliamentmagazine.eu/news/article/benjamin-netanyahu-re-election-iran-nuclear-deal
https://www.theparliamentmagazine.eu/news/article/benjamin-netanyahu-re-election-iran-nuclear-deal
https://mronline.org/2022/11/03/un-votes-152-to-5-telling-israel-to-get-rid-of-its-nuclear-weapons/
https://www.jpost.com/international/article-720993
https://www.reuters.com/article/iran-nuclear-ab4-idARAKBN2C71D8
https://www.reuters.com/article/iran-nuclear-ab4-idARAKBN2C71D8
https://apnews.com/article/a033042303545d9ef783a95222d51b83
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elmúlt néhány évet figyelembe véve az ilyen jellegű kijelentések2 korántsem ritkák 
a perzsa ország vezetőitől. 

Valóban rendelkezik Izrael atomfegyverrel? 

Egyiptom a New York-i ENSZ-közgyűlésnek benyújtott éves határozatát a Palesztin 
Hatóság és 19 ország, köztük Bahrein, Jordánia, Marokkó és az Egyesült Arab 
Emírségek is támogatták. Izrael a nukleáris fegyverekkel kapcsolatos hivatalos 
politikáját sokan kétértelműnek tartják, ugyanis a múltban sosem erősítette meg 
vagy cáfolta, hogy nukleáris fegyverekkel rendelkezik, és soha nem hajtott végre 
nukleáris kísérletet. Azonban általánosan elismert tény, hogy Izrael rendelkezik 
atomfegyver-képességgel, amelyet az Atomsorompó-szerződés (NPT)3 keretein 
kívül fejlesztett ki. Mindezek miatt – többek között India és Pakisztán mellett – Izrael 
is de facto atomfegyverrel rendelkező államnak számít. Hivatalos álláspontja miatt 
azonban nehéz tisztázni Izrael nukleáris politikáját és képességeit. Izrael a 
becslések szerint körülbelül 90 robbanófejből álló nukleáris készlettel rendelkezik, 
miközben vélhetően nem hagyott fel a fegyvercélú plutónium gyártásával sem. 

USA és Izrael: az iráni nukleáris fegyverek veszélyt jelentenek 

Joe Biden amerikai elnök (2021-) nem sokkal korábban kijelentette, hogy az 
Egyesült Államok soha nem fogja megengedni Iránnak, hogy atomfegyverhez 
jusson hozzá. Eközben Teherán erősebb garanciákat kér Washingtontól a 
világhatalmakkal kötött nukleáris megállapodás újjáélesztésére. Izrael ellenzi a 
2015-ös megállapodáshoz való visszatérést, amely az Európai Unió és az ENSZ 
Teherán elleni szankcióinak feloldásáért cserébe korlátozta Irán nukleáris 
fegyverprogramját. Izrael legnagyobb örömére Donald Trump volt amerikai elnök 
(2017-2021) 2018-ban kilépett a megállapodásból, és újra szigorú szankciókat 
vezetett be, ami arra késztette Teheránt, hogy megsértse a paktumot.  Biden 
viszont megígérte, hogy újjáéleszti a megállapodást, miközben biztosítja Izrael 
biztonságát. Ez utóbbi történésből is látszik, hogy az amerikai belpolitikai 
törésvonalak és választási ciklusok milyen mértékben befolyásolják a Közel-Kelet és 
a világ stabilitását. 

Fokozódó katonai együttműködés az Egyesült Államok és 
Izrael között 

November végén az Egyesült Államok és Izrael egy közös katonai gyakorlat 
megvalósításáról tárgyalt, amely egy lehetséges támadást szimulálna Irán és közel-
keleti „megbízottjai”4 ellen. Az izraeli vezérkari főnök, Aviv Kochavi és az amerikai 
vezérkari főnök, Mark Milley azt fontolgatja, hogy a következő hetekben közös 
légierő-gyakorlatot tartanak azzal a céllal, hogy katonákat képezzenek ki egy 
esetleges Izrael és Irán közötti konfliktusra vagy Irán által támogatott milíciák ellen. 
„Egy kritikus pillanatban vagyunk, amely megköveteli az Iránnal és a térségben 
tartózkodó terrorista „megbízottjaival” szembeni hadműveleti tervek és 
együttműködés felgyorsítását” - mondta Kochavi. Emellett az izraeli vezérkari 

https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-9075/
https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-9075/
https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-9075/
https://www.aljazeera.net/news/2020/6/15/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D9%85%D8%AA%D9%84%D9%83-90-%D8%B1%D8%A3%D8%B3%D8%A7
https://www.reuters.com/world/biden-israels-lapid-speak-amid-discussions-possible-iran-nuclear-deal-2022-08-31/
https://www.reuters.com/world/biden-israels-lapid-speak-amid-discussions-possible-iran-nuclear-deal-2022-08-31/
https://www.foxnews.com/world/u-s-israel-discuss-military-drill-simulate-conflict-iran-proxies
https://www.foxnews.com/world/u-s-israel-discuss-military-drill-simulate-conflict-iran-proxies
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főnök egy sor találkozón vett részt a Pentagonban és a Fehér Házban, ahol Milleyvel 
és Jake Sullivan nemzetbiztonsági tanácsadóval tárgyalt a Közel-Kelet biztonsági 
fenyegetéseiről. 

Kochavi sajtóközleménye szerint az Egyesült Államok kiáll Biden azon ígérete 
mellett, hogy megakadályozza Iránt a nukleáris fegyverek megszerzésében, 
miután az országgal kötött nukleáris megállapodás esetleges megújításáról szóló 
tárgyalások elakadtak. „Az IDF5 erőteljesen támogat minden, az iráni fenyegetés 
elleni hadműveleti tervet” - tette hozzá Kochavi, hivatala közleményében, majd 
hozzátette, hogy „legnagyobb szövetségesünkkel való mély együttműködésünk 
nemzetbiztonságunk központi pillére volt és az is marad.” 

A találkozón elhangzott, hogy az Egyesült Államok és Izrael továbbra is erős katonai 
kapcsolatot6 óhajt fenntartani a közel-keleti térség békéjének és biztonságának 
megőrzése érdekében, mely törekvésük során elkötelezett és kulcsfontosságú 
partnerekként fognak együttműködni. 

Összegzés 

Izrael meg van győződve arról, hogy ha Irán nukleáris fegyverekre tesz szert, akkor 
használni fogja azokat. Ez az állítás sokak szerint túlzó, és Izrael célja nem más, mint 
a nemzetközi közösségre nehezedő nyomás növelése, valamint az iráni nukleáris 
fenyegetésre való figyelemfelhívás. Izrael több különböző fronton is próbálja Iránt 
jobb belátásra téríteni, egyelőre sikertelenül. Szakértők szerint az izraeli 
fenyegetéseknek addig nem lesz hatásuk az iráni politikai tervezőkre, amíg azok 
párhuzamosan ki nem egészülnek az Egyesült Államok fenyegetéseivel. Ebben a 
kérdésben mindenképpen változást hozna, ha az Egyesült Államok implicit 
jóváhagyna egy Iránra mért esetleges izraeli megelőző csapást. A háttérben már el 
is kezdődött egy aktív katonai kooperáció az Egyesült Államok és Izrael között, ami 
egyelőre csak egy hadgyakorlat megtervezésében manifesztálódik. Azonban egy 
tényleges Iránra mért csapás még nem tűnik annyira valószínűnek, mert a Biden-
kormányzat rendkívüli módon tart attól, hogy a nemzetközi konfliktusok köre 
kiszélesedik, valamint nyíltan nem feltétlenül akar agresszorként feltűnni egy 
konfliktusban, miközben egy másikban a békét propagálja. 

 
1 Izraelben az elmúlt 3,5 évben öt parlamenti választást tartottak. A Benjámin Netanjahu által vezetett 
jobboldali-vallásos tömb 64 mandátumot szerzett a 120 tagú kneszetben. 
2 Ezek az ellenséges kijelentések feltehetően belföldi legitimációs, reputációs és hatalmi célokat 
szolgálnak, ahogy az izraeli vezetés reakciói és kijelentései is. 
3 Atomsorompó-szerződés: 1968-ban az ENSZ-közgyűlés XXII. ülésszakán fogadták el „a nukleáris 
fegyverek elterjedésének megakadályozásáról” szóló nemzetközi szerződést. 
4 Irán „megbízottjaiként” egyes iraki milíciákra, a libanoni Hezbollah szervezetre, a gázai Hamászra és 
a jemeni húszikra szoktak utalni. Lásd: https://www.counterextremism.com/topics/iran-and-its-
proxies  
5 Israel Defense Forces (Izraeli Védelmi Erők) 
6 Az USA-Izrael kétoldalú kapcsolat kézzelfogható, folyamatosan bővülő biztonsági és gazdasági 
érdekeken alapul, nem csupán közös értékeken és fenyegetettségérzeten. 

https://www.foxnews.com/world/u-s-israel-discuss-military-drill-simulate-conflict-iran-proxies
https://www.arabnews.com/node/2204521/middle-east
https://www.arabnews.com/node/2204521/middle-east
https://www.google.com/amp/s/m.jpost.com/opinion/article-720074/amp
https://www.google.com/amp/s/m.jpost.com/opinion/article-720074/amp
https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/TenyekKonyve-tenyek-konyve-1/nato-16647/fegyverzetkorlatozas-leszereles-17791/az-atomfegyverekkel-foglalkozo-leszerelesi-egyezmenyek-17798/az-atomsorompo-szerzodes-177A6/
https://www.counterextremism.com/topics/iran-and-its-proxies
https://www.counterextremism.com/topics/iran-and-its-proxies

