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xismus-Leninismus) létrehívása, mely kevéssel később Bundesinstitut für 
ostwissenschaftliche und internationale Studien név alatt átvált globális 
kitekintésre. A 2000. évig fennállt műhely napjainkig tevékeny munka-
társai általában „műfaj-tisztán” a politológiai tanulmányokat szolgálják, 
széleskörű publicisztikai aktivitást hozzáadva. Köreik képviselik többek 
között a részterületekre történő tovább-szakosodás újdonságát. Leg-
utóbb például Gerhard Simon (1937) tűnt ki az ukrán válságot érintő 
politikai elemzéseivel. Érdemes utalni még Dieter Bingen (1952) sze-
mélyére mint az 1980-tól Darmstadtban székelő, közalapítványi „német 
Lengyelország-intézetet” (Deutsche Polen-Institut) vezető, az 1945, 
illetve a rendszerváltás utáni fejlődésre figyelő Lengyelország szakér-
tőre. Ismertetett cikkünk minden eddig említett szereplőnél fiatalabb, az 
orosz múltra szakosodott szerzője szemmel láthatólag a történeti kuta-
tás standard műfajához tér vissza. Az intézményesülés vonatkozásában 
nem mellékes információ: némi kivárással 2016 folyamán alakul meg 
– az újraegyesítést követően újra Berlinben – a kormányzati háttérintéz-
mény utóda, Zentrum für Osteuropa- und internationale Studien néven.

Komáromi Sándor 

Párbeszéd a muzulmán világgal: miként és kivel?

Etzioni, Amitai: Talking to the Muslim World: How and with Whom? = International 
Affairs, 92, 6, 1361-1379 p.

A közel-keleti terrorizmus elleni küzdelem kapcsán sokat kutatott kér-
dés, hogy hogyan lehetne ellensúlyozni az erőszakos szélsőségesek által 
kínált narratíva vonzerejét. Általános vélekedés, hogy az ISIS által fel-
állított normarendszer nagyon jól működik: hatékonyan toborozza 
és motiválja a harcosait, és jelentős támogatottsággal bír a muzulmán 
világban. Az ISIS kiválóan használja a közösségi médiát, de vonzereje 
jórészt mégsem az általa használt felületekből, hanem az ott közvetített 
üzenetekből fakad. Az ISIS nem elsősorban a győzelmét és a barbár erő-
szakot ünneplő videókkal ragadja meg a fiatalokat, hanem azzal, hogy 
egy alternatív fogalmi rendszerhez való csatlakozásra invitálja őket. 

A  belépők rendkívül erős erkölcsi késztetést éreznek, hogy elhárítsa-
nak valamiféle igazságtalanságot. Habár az a muzulmán világ túlnyomó 
része elutasítja az ISIS-t, az azt támogató kisebbség is számottevő.

A cikk arra a kérdésre keresi a választ, hogy az Egyesült Államok 
a korábban alkalmazott módszerekkel miért nem tudta megszólítani a 
muzulmán világot, és mi módon lehetne sikereket elérni a párbeszéd-
ben, ezáltal pedig a közel-keleti terrorizmus visszaszorításában. Ezt a 
háborút ugyanis nem lehet csak katonai és politikai eszközökkel meg-
nyerni, mivel legalább annyira szól az információról és a propagan-
dáról. E tekintetben jelenleg az Iszlám Állam áll abszolút nyerésre, az 
USA ugyanis még érintőlegesen is képtelen az iszlámon belül zajló teo-
lógiai viták lényegét átlátni, a vallástörténetről és a kulturális kontextus-
ról már nem is beszélve. 

A szerző szerint ennek nem az az oka, hogy az amerikai külügy-
minisztérium dolgozói ne igyekeznének mindent megtenni, hanem az, 
hogy az USA  három alapvető feltevésből kiindulva próbálja kezelni a 
muzulmán világot: 1. A politikát és a vallást szét kell választani egymás-
tól, a természetet, a társadalmat és az ént racionálisan és szekulárisan 
kell megközelíteni. 2. A szabadpiac és a kapitalizmus a jobb élet záloga. 
3. A liberális demokrácia értékeit tiszteletben kell tartani, kulcsfontos-
ságúak az emberi jogok és a demokrácia. Ezt a három értéket különböző 
módokon próbálja az USA  átültetni a muzulmán világba. A  liberális 
demokráciát számos amerikai kormányhivatal és civil szervezet hiva-
tott népszerűsíteni, de bevetették már a katonaságot és a CIA-t is erre 
a célra. A szekularizmust kevésbé direkt módon támogatják ugyaneze-
ken a hivatalokon és civil szervezeteken keresztül. Ami az amerikaiak 
jólétről alkotott elképzelését illeti, ezt rendkívül hatékonyan közvetítik 
az amerikai mozifilmek és tévéműsorok, illetve az amerikai turisták – 
mondhatni a csapból is ez folyik. 

A szekularizmus, azaz az állam és az egyház szétválasztásának igé-
nye egyrészt a vallás felvilágosodás-korabeli szemléletéből ered, más-
részt az amerikai alapító atyák meghatározó élményéből a hatalmas-
kodó anglikán egyházzal szemben az Óvilágban, harmadrészt pedig 
abból, hogy az Amerikába betelepülő csoportok sokszor a keresztény-
ség különböző változatait gyakorolták, és toleranciát szerettek volna szá-
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mukra biztosítani. Érdekes módon tehát annak ellenére, hogy az ame-
rikai társadalom a magánéletben vallásosabb, mint talán bármely más 
nemzet a fejlett világban, a társadalomnak csupán töredéke támogatja 
egy hivatalos államvallás lefektetését. A Nyugat azért is érti félre az isz-
lámot, mert a laicizmus szemüvegén keresztül szemléli. Ezzel szemben 
a muzulmánok minden közvélemény-kutatás szerint többségükben azt 
szeretnék, ha a vallás nagyobb szerepet játszana a politikában, sőt ha 
az iszlám törvénykezés, a saría jobban az életük része lenne. Hét arab 
országot megvizsgálva kiderült, hogy a válaszadók 34 százaléka pre-
ferálta a saríát demokrácia nélkül, és 41 százalékuk mondta azt, hogy 
mindkettőt támogatja. A politikai iszlám erősödése tehát nem meglepő, 
ráadásul a szekularizmus inkább elnyomással kapcsolatos emlékeket 
ébreszt a muzulmánok között. Furcsa ellentmondás tehát, hogy miköz-
ben a vallás szerepe ismét fellendülőben van a világ számos részén, a 
szekularizmus pedig különösen ellenszenves gondolat a muzulmánok 
körében, az USA az árral szemben úszva folyton olyan szövetségeseket 
keres, akik világi gondolkodásúak, és nem élvezik a muzulmán lakosság 
támogatását.

Ami a javakban bővelkedő élet népszerűsítését illeti, a történelem 
során az USA több ízben kényszerített már arra országokat, hogy nyis-
sák meg a piacukat a külföldi tőke előtt, privatizálják az állami vállala-
tokat, és vezessék be a neoliberális kapitalizmust. Természetesen mind-
ezek magasabb gazdasági növekedéshez vezetnek, amely segítségével az 
emberek több áruhoz és szolgáltatáshoz juthatnak, és közelebb kerül-
hetnek ahhoz a kényelmes élethez, amelyet az amerikaiak is élveznek. 
Az amerikai kormány úgy gondolja, hogy a magasabb életszínvonal 
lehetősége olyan kilátás, amely kifoghatja a radikális iszlám vitorlájából 
a szelet. Egyesek (pl. Hillary Clinton) egyfajta Marshall-tervet emleget-
tek a Közel-Kelet számára, hogy beindítsák a térség gazdasági és politi-
kai fejlődését. Ezek a kezdeményezések, bármily jó szándék vezérelje is 
őket, teljesen irreálisak. Először is a kutatások rendre azt mutatják, hogy 
nincs kapcsolat a terrorizmus és az anyagi nélkülözés között, sőt a ter-
rorizmus egyfajta burzsoá vállalkozás. Másrészt számos olyan fejlődő 
ország, amely jelentős külföldi segítséget kapott évtizedeken keresztül, 
végül sokkal lassabban fejlődött, mint azok, akik kevesebbet (lásd az 

ázsiai kistigrisek). Az Afganisztánba és Irakba pumpált dollármilliárdok 
ablakon kidobott pénznek bizonyultak a korrupció és a polgári zavar-
gások miatt. Végül, de nem utolsósorban számos hithű muzulmán úgy 
gondolja, hogy az amerikaiak a fogyasztási cikkeket istenítik, nem pedig 
Istent. Szerintük a jó élet kulcsa a Korán és a Hadísz tanításai szerint való 
élet, amely feljebbvaló a Nyugat hedonista materializmusánál. Azokban 
az országokban, ahol a valódi fejlődés még nagyon hosszú folyamatnak 
tűnik, és az amerikai értelemben vett jólét egyáltalán nem azon múlik, 
hogy valaki hajlandó-e érte megdolgozni vagy sem, a hollywoodi élet-
stílus „lobogtatása” inkább elidegeníti a fiatalokat, nem pedig egy közös 
értékrend kialakulásához vezet.

A demokrácia és az emberi jogok terjesztésére irányuló törekvé-
sek régóta kulcsszerepet töltenek be az amerikai diplomáciában, egé-
szen Woodrow Wilsonig visszamenőleg. Ugyanakkor az afganisztáni és 
az iraki események bebizonyították, hogy a demokratikus intézmények 
bizonyos előzetesen meglévő társadalmi feltételek nélkül életképtele-
nek. Jóllehet, a liberalizmus és a demokrácia a nyugati történelemben 
legtöbbször párhuzamosan volt jelen, valójában nagyon is különböző 
fogalmakról van szó, és a demokrácia kialakulásához a nyugati világ-
ban előbb meg kellett honosodni a liberalizmusnak. Márpedig ezek a 
feltételek a muzulmán (főleg az arab) világ jelentős részében egyszerűen 
nincsenek meg: hiányzik például a nemzeti egység és az erős nemzeti 
identitás (melynek okai többek között a gyarmatosítók által önkényesen 
meghúzott országhatárokban keresendők).

A fenti törekvések tehát mind zsákutcába vezetnek. Ahhoz, hogy 
valami racionálisabb megközelítést dolgozzunk ki Amerika és a musz-
lim világ kapcsolatában, el kell fogadnunk egy korábban elhanyagolt 
tényezőt: az iszlámnak két alapvetően különböző értelmezése létezik, és 
ezek mindegyikét alá lehet támasztani a Korán szövegeivel. Egyrészt azt 
tartják az iszlámról, hogy békés vallás, amelyet a rosszindulatú radiká-
lisok torzítottak el. Sokan mások viszont úgy vélik, hogy az iszlám egy 
eredendően erőszakos vallás. Ez utóbbi nézet különösen népszerűnek 
bizonyult a republikánus elnökjelöltek között, Donald Trump – elnökké 
válva – például meg is tiltotta a muzulmánok számára a belépést az 
Egyesült Államokba a feltételezett biztonsági kockázat miatt. A valóság 
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azonban az, hogy a Korán és a Hadísz – akárcsak a keresztény és a zsidó 
szent szövegek – egyaránt tartalmaznak olyan szakaszokat, amelyek iga-
zolják az erőszakot, és olyanokat, amelyek elutasítják azt. 

Fontos megjegyezni, hogy a mérsékelt iszlám ellentéte nem a kon-
zervatív vagy a fundamentalista iszlám, hanem az erőszakos iszlám. 
A cél tehát nem az kellene, hogy legyen, hogy az iszlám komplett ágait 
vagy iskoláit eltöröljük, hanem hogy fellépjünk az erőszakos tanítások 
ellen. Meg kell értenünk, hogy a mérsékeltek nagy része eközben illibe-
rális marad: irtóznak az erőszaktól, de nem feltétlenül ismerik el a nyu-
gati értelemben vett emberi jogokat (különösen a női egyenjogúságot és a 
szólásszabadságot), pláne, ha ezek a jogok ellentmondanak a saríának. És 
még ha demokráciapártinak vallják is magukat, könnyen lehet, hogy mást 
értenek alatta, mint az amerikaiak számára (pl. teljes foglalkoztatást).

Ebből következően az ISIS és a Koránt hozzá hasonlóan erősza-
kosan értelmező szervezetek ellen nem a szekularizmus, az amerikai 
„jó élet” vagy a liberális demokrácia a leghatásosabb ellenszer, hanem a 
mérsékelt iszlám. A mérsékelt iszlám szószólói közé tartozik Ali Szisz-
tani, az iraki siíták lelki vezetője, Savki Ibrahim Abdel-Kárim Allám, 
egyiptomi nagymufti, az Arab Liga, a Muzulmán Tudósok Nemzetközi 
Uniója és Mehmet Görmez, Törökország legfőbb vallási vezetője. Az 
USA-nak meg kell tanulnia az iszlám nyelvén kommunikálni a muzul-
mán világgal a liberális, nyugati terminusok helyett. És ezzel a kommu-
nikációval nem a szélsőségeseket kell megcélozni, hanem a középen álló 
bizonytalanokat, akik még egyik oldal mellett sem kötelezték el magu-
kat. Ha ezek a muzulmánok mind elkötelezett mérsékeltek lennének, a 
dzsihádisták elszigetelt kisebbséggé válnának, és sokkal nehezebben töl-
tenék fel a soraikat. Márpedig a jelek szerint ezek az „illiberális mérsé-
keltek” vannak többségben. A muzulmán országok lakosságának 80-90 
százaléka 2015-ben nem tartotta jogosnak az öngyilkos merénylete-
ket, de ugyanilyen arányban támogatták a saría bevezetését is. Nagyon 
sokan vannak tehát azok, akik nagyobb szerepet szánnának az iszlám-
nak a közéletben, ugyanakkor ellenzik a vallás erőszakos terjesztését.

A kérdés már csak az, hogy mely szervezetek tudnák leghitelesebben 
lefolytatni ezt a párbeszédet, és hogy hogyan lehet a megfelelő célközön-
séghez eljuttatni az üzenetet. Az amerikai kormány és hivatalai nyilván-

valóan alkalmatlanok erre a feladatra, mert a korábbi katonai támadások 
miatt elvesztették hitelességüket, ráadásul nagyon népszerűtlenek. Sokkal 
alkalmasabbak lennének a mérsékelt iszlámot képviselő muzulmán orszá-
gokban működő, helyi civil szervezetek (pl. Marokkóban, Jordániában, 
Indonéziában). Hasznos lenne egy muzulmán kiadó felállítása is, amely 
lefordíttathatná és megjelentethetné a mérsékelt üzeneteket hirdető pré-
dikációkat, illetve terjeszthetné azokat az interneten, a közösségi médián 
keresztül. További lehetőség a mérsékelt muzulmán papság, értelmisé-
giek és közéleti vezetők szervezeteinek támogatása, amelyek rendszeres 
találkozókat szervezhetnének, kapcsolatokat építhetnének egymással, 
és további tagokat vonzhatnának. Az ehhez szükséges anyagi támogatás 
érkezhetne az Egyesült Államokból, ha vannak olyan muzulmán szer-
vezetek, amelyek szívesen együttműködnek nyugati kormányokkal és 
intézményekkel. Emellett a gazdag muzulmán államok (pl. Szaúd-Arábia, 
Katar) kormányát is ösztönözni lehetne, hogy támogassák a mérsékelt 
iszlám terjesztését. Ily módon talán elfogyna a levegő az ISIS és a hozzá 
hasonló erőszakos szervezetek körül.
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