
LORETTA NAPOLEONI

AZ ISZLAMISTA FŐNIX
 
 

AL-ZARKAVITÓL AL-BAGDADIIG

1

ISZLAM.indd   1 3/26/2015   2:47:03 PM



Az iszlamista főnix

2

ISZLAM.indd   2 3/26/2015   2:47:03 PM



LORETTA NAPOLEONI

AZ ISZLAMISTA 
FŐNIX
AZ ISZLÁM ÁLLAM SZÜLETÉSE  
ÉS A KÖZEL-KELET ÚJRAFELOSZTÁSA 

Al-Zarkavitól al-Bagdadiig

3

ISZLAM.indd   3 3/26/2015   2:47:08 PM



A fordítás alapja:
Loretta Napoleoni: The Islamist Phoenix: The Islamic State and the 
Redrawing of the Middle East. This edition was licensed by Seven 
Stories Press, Inc. New York, USA, the originating publisher 
2014. All rights reserved.

Copyright © Loretta Napoleoni, 2014 

Fordította: © Nagy Marcell, 2014

Borítóterv: Tabák Miklós

A borítófotó pillanatkép egy 2014-es ISIS-toborzóvideóból.

HVG Könyvek
Kiadóvezető: Budaházy Árpád
Felelős szerkesztő: Koncz Gábor

ISBN 978-963-304-264-9

Minden jog fenntartva. Jelen könyvet vagy annak részleteit  
tilos reprodukálni, adatrendszerben tárolni, bármely formában 
vagy eszközzel – elektronikus, fényképészeti úton vagy más 
módon –a kiadó engedélye nélkül közölni.

Kiadja a HVG Kiadó Zrt., Budapest, 2015
Felelős kiadó: Szauer Péter

www.hvgkonyvek.hu

Nyomdai előkészítés: Kedves László

Nyomás: Alföldi Nyomda Zrt., Debrecen
Felelős vezető: György Géza vezérigazgató

Az iszlamista főnix

4

ISZLAM.indd   4 3/26/2015   2:47:09 PM



Giuseppének
Köszönet azért, hogy mellettem álltál.

 

Al-Zarkavitól al-Bagdadiig

5

ISZLAM.indd   5 3/26/2015   2:47:09 PM



Az iszlamista főnix

6

ISZLAM.indd   6 3/26/2015   2:47:09 PM



 
TARTALOM

Terminológiai megjegyzések 9

Bevezetés 15

Előszó – A terrorizmus új válfaja? 29

Első fejezet – Al-Zarkávitól al-Bagdádiig 37

Második fejezet – Előjáték a kalifátushoz 55

Harmadik fejezet – Az új Róma paradoxona 79

Negyedik fejezet – Az iszlamista főnix 97

Ötödik fejezet – A modern dzsihád 117

Hatodik fejezet – Radikális szalafizmus 131

Hetedik fejezet – Az új tatárok 139

Nyolcadik fejezet – Premodern háború  
a modern korban 153

Al-Zarkavitól al-Bagdadiig

7

ISZLAM.indd   7 3/26/2015   2:47:09 PM



Utószó 167

Szójegyzék 175

Köszönetnyilvánítás 193

Jegyzetek 195

A szerzőről 209

Név- és tárgymutató 211

 

Az iszlamista főnix

8

ISZLAM.indd   8 3/26/2015   2:47:09 PM



      TERMINOLÓGIAI 
MEGJEGYZÉSEK

Al-Zarkavitól al-Bagdadiig

9

ISZLAM.indd   9 3/26/2015   2:47:09 PM



Az iszlamista főnix

10

ISZLAM.indd   10 3/26/2015   2:47:09 PM



11

A 2014 júniusa óta Iszlám Állam néven ismert fegy-
veres szervezet nagyobb ellenállás nélkül, tulajdonkép-
pen váratlanul épített ki hídfőállást a Közel-Keleten.  
A csoport az elmúlt évek során többször váltott elneve-
zést. Eredetileg Abú Múszab al-Zarkávi Dzsamáat at-
Tauhíd v-al-Dzsihád nevű szervezetéhez tartozott, majd 
Iraki Iszlám Állam (IIÁ, angol elnevezéssel Islamist State 
in Iraq, ISI) néven függetlenedett, hogy utána beolvad-
jon az al-Káida iraki szárnyába. Amikor 2010-ben Abú 
Bakr al-Bagdádi lett a vezére, a csoport visszatért az Iraki 
Iszlám Állam elnevezéshez. Miután azonban 2013-ban 
egyesült a Nuszra Front (Dzsabhat al-Nuszra) egy részével, 
az Iraki és Levantei (al-Sam) Iszlám Állam (ILIÁ, angolul 
Islamic State in Iraq and the Levant /al Sham/, ISIL vagy 
ISIS)1 megnevezést vette fel. Végül – a kalifátus kikiál-
tását megelőzően – az Iszlám Állam (IÁ, angolul Islamic 
State, IS) nevet kezdte alkalmazni. Szíriában viszont 
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mindig azon a néven ismerték a csoportot, amit újabban 
Irakban is használnak: al-Davlat, vagyis „az Állam”.

Minden újabb név a szervezet fejlődésének, jelentős 
átalakulásának eredményeként született meg. Ily módon 
ezek a szemantikai ismeretek hozzájárulnak ahhoz, hogy 
a Nyugat és a világ többi része jobban megértse a Közel-
Kelet politikai sakkjátszmáit.

A Dzsamáat at-Tauhíd v-al-Dzsihád elnevezés, amit 
gyakran „Egyistenhit és Dzsihádnak” fordítanak, azt a je-
lentést hordozza magában, hogy Isten minden, és minde-
nütt jelen van: élet csak az ő hatalmából jöhet létre.  
A muszlim hívők a Mohamed próféta és társai által lét-
rehozott első kalifátust tökéletes, isteni parancs által irá-
nyított társadalomnak tartják, vagyis úgy vélik, hogy 
az eredeti, 7. századi Iszlám Állam Isten akaratának po-
litikai leképezése volt. Az at-Tauhíd védjegyének számí-
tó gesztus, az ég felé bökött mutatóujj, mára az Iszlám  
Állam félhivatalos köszönési formájává lett.

A Dzsamáat at-Tauhíd v-al-Dzsihád Iraki Iszlám Állam-
má alakulása abban az időszakban történt, amikor al-
Zarkávi figyelme Irak felé fordult. A szervezet ekkor 
azért kezdett Irakra koncentrálni, hogy az iraki dzsihád-
dal megkezdhesse a kalifátus építését. Al-Bagdádi ha-
marosan az „al-Sam” szót is az elnevezés részévé tette. 
A régi arab név Damaszkuszt és a környező területeket 
jelenti, ahol az első kalifák némelyike székelt. Al-Bagdádi 
ezzel nemcsak elődeire utalt, de azt is világossá tette, 
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hogy a szervezet végső célja a kalifátus határokon át-
nyúló helyreállítása. A szervezet mindössze egy nappal 
a kalifátus kikiáltása előtt kezdte használni az Iszlám  
Állam elnevezést. Ez fontos lépés volt az államépítés fo-
lyamatában, hisz egy újabb olyan körülményt rekonst-
ruált, amely a 7. században az ideális iszlám állam létre-
jöttéhez vezetett.

Al-Bagdádi fegyveres szervezetét a mai nyugati média 
és politika különböző neveken említi. A Fehér Ház és a 
brit kormány az ISIL elnevezést alkalmazza, az ameri-
kai sajtó többnyire ISIS-t használ. Az ausztrál média 
egy része az Islamic State Group (Iszlám Állam Cso-
port) nevet használja, hogy ezzel is aláhúzza: fegyveres 
szervezetről, és nem államról van szó. Általánosságban 
elmondható: az ISIS és ISIL rövidítések népszerűsége an-
nak tudható be, hogy angol nyelvterületen jobban hang-
zanak, mint az IS.* A politika azért nem használja az  
„állam” elnevezést, mert el akarja kerülni, hogy a terroris-
ta szervezet akár egy szó erejéig is hódító háború során 
létrejött, belülről konszolidált államnak tűnjön.

*  A magyar sajtó is különböző elnevezéseket használ: a szervezet 
teljes neveit rendszerint magyarul, a rövidítéseket magyarul és 
angolul vegyesen alkalmazza. Ebben a könyvben a leggyako-
ribb magyar formákat és rövidítéseket – Iraki és Levantei Iszlám  
Állam, Iszlám Állam, ILIÁ, IÁ – használjuk. (A Ford.) 

Terminológiai megjegyzések
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A csoport a legutóbbi időkben Iszlám Államként de-
finiálta magát, és ezt a nevet feltehetően a jövőben is 
használni fogja. Magam is ezt az elnevezést használom 
e könyvben. Már csak azért is, mert véleményem szerint 
az Iszlám Állam elnevezés áll legközelebb a realitáshoz: 
világossá teszi, hogy a szervezet határozott szándéka a 
kalifátus 21. századi újjáalakítása. Ha propagandaokok-
ból kevéssé precíz megnevezést használnánk, vagy pél-
dául elhallgatnánk az Iszlám Állam valódi természetét, 
az nem segítene abban, hogy szembenézzünk a fenyege-
téssel. Ellenkezőleg: ismét megakadályozná, hogy vég-
re egyszer és mindenkorra békét teremtsünk a Közel-
Keleten. 

14
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Az I. világháború óta először fordult elő, hogy egy 
fegyveres szervezet képes volt átrajzolni a közel-keleti 
országok franciák és britek által meghúzott határait.  
A korábban Iraki és Levantei (al-Sam) Iszlám Állam  
(ILIÁ) néven ismert Iszlám Állam (IÁ) azonban eltörölte 
az 1916-os Skyes–Picot-egyezménnyel meghúzott or-
szághatárokat. Az IÁ fekete-fehér zászlaja ma a Földközi-
tenger partjától egészen Irak szívéig, a szunnita törzsi 
vidékig lobog. Az „állam” területe nagyobb, mint Nagy-
Britannia vagy Texas. A szervezet 2014 júniusa óta Iszlám 
Kalifátus* néven utal a területre. Az elnevezés nem új: 

Al-Zarkavitól al-Bagdadiig

*  A kalifátus elnevezést azokra az iszlám birodalmakra alkalmaz-
zák, amelyeket a Mohamed próféta örökösének tartott legfel-
sőbb vallási és politikai vezető, a kalifa irányít. A kalifátus né-
ven ismert iszlám birodalmak legjelentősebb példája az Oszmán 
(másként Ottomán) Kalifátus, avagy Birodalom, amely 1453-tól 
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addig volt használatban, amíg 1924-ben Mustafa Kemal 
Atatürk fel nem számolta az Oszmán Birodalmat.

Az Iszlám Államot – ahogy korábban az al-Káidát – 
számos nyugati elemző anakronisztikus szervezetnek 
véli, amely az idő kerekét igyekszik visszaforgatni. Tény,  
hogy szíriai és iraki menekültek beszámolói szerint az 
IÁ uralma sok tekintetben hasonlít a tálibok rezsiméhez: 
plakátok tiltják a dohányzást és a fényképezőgép hasz-
nálatát, a nők nem utazhatnak férfi rokonuk kísérete nél-
kül, arcukat el kell takarniuk, és nadrágot sem viselhet-
nek nyilvános helyen.1 Az Iszlám Állam emellett vallási 
tisztogatásba fogott, amit agresszív hittérítéssel ér el. Aki 
nem fogadja el a radikális szalafista hitet (vagy nem fizeti 
a dzsizját), annak vagy menekülnie kell, vagy kivégzik.

Amióta világpolitikai tényező lett, Abú Bakr al-Bagdá-
dit, az IÁ fejét sokan hasonlították az al-Káidát vezető 
Omár mollához. Különös, de a nyugati hírszerzés talán 
éppen ennek az összehasonlításnak köszönhetően be-
csülte alá a szervezet erejét és elszántságát. Az Iszlám  
Állam ugyanis – a törvényességről és a társadalmi rend-
ről alkotott középkori felfogása ellenére – nem atavisz-
tikus szervezet. A tálibok világát a Korán-iskolák és  
a Próféta írásain alapuló ismeretek határozzák meg, az 

1924-ig állt fenn. A török szultánok uralta birodalom hatalma 
a 16. században, I. (Nagy) Szulejmán idején egészen a Balkán-
félszigetig és Magyarországig terjedt, és Bécs kapuit fenyegette.
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Iszlám Állam inkubátora viszont a globalizáció és a mo-
dern technológia.

Az Iszlám Államot a modernsége*2 és a pragmatiz-
musa különbözteti meg a korábbi, például hidegháborús 
fegyveres szervezetektől, és elképesztő sikerét is ennek 
köszönheti. Az Iszlám Állam vezetése tisztában van az-
zal, hogy a globalizált, többpólusú világ miféle korlátok 
elé állítja a nagyhatalmakat. Hamar felismerte például, 
hogy Szíriában nem képzelhető el olyasfajta közös kül-
földi beavatkozás, mint ami Líbiában és Irakban lezajlott. 
Ebben a helyzetben az Iszlám Állam vezérkara sikerrel 
és szinte észrevétlenül használta ki a maga előnyére a 
szíriai konfliktust, amely a közelmúltból jól ismert, szá-
mos finanszírozó és végrehajtó fegyveres csoport rész-
vételével zajló „proxy háborúk”** legújabb változata.  
A damaszkuszi hatalom leváltása érdekében Kuvait, Ka-
tar és Szaúd-Arábia állampolgárai és különböző nem kor-
mányzati szervezetei különböző fegyveres csoportokat 
támogattak – ezek egyike volt az Iszlám Állam. Csakhogy  

**  Modernség alatt azt értjük, hogy egy szervezet képes megérte-
ni a világrend működését, és kihasználni a lehetőségeit, dinami-
káját a saját fejlődése érdekében. 

**  A könyv egyik kulcskifejezése a „proxy war”, amelynek nincs 
egyöntetűen elfogadott magyar megnevezése. A „proxy háború” 
kifejezést használjuk, de a sajtóban előfordul a „meghatalmazot-
tak útján vívott háború” és „helyettesítőháború” is. (A Ford.)

Bevezetés
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a szervezet nem azt a háborút harcolta, amivel megbíz-
ták: arra használta a pénzt, hogy gazdaságilag létfon-
tosságú területeken, például az olajban gazdag Kelet-
Szíriában vesse meg a lábát. Az Iszlám Állam az első 
szervezet, amely a perzsa-öbölbeli monarchiák pénzén 
emelkedett regionális tényezővé.

Minden barbársága ellenére az Iszlám Állam hatásos 
és részben pozitív üzenettel rendelkezik, ami jelentősen 
különbözik a tálibok retorikájától. Egy olyan korban 
hirdeti az iszlám új aranykorának eljövetelét, amikor a 
Közel-Kelet destabilizálódott, Szíria és Irak lángokban 
áll, Líbia újabb törzsi konfliktus peremére sodródott, 
Egyiptom pattanásig feszült helyzetben katonai kor-
mányzat alatt vergődik, Izrael pedig ismét háborúba 
keveredett Gázával. A kalifátus újjászületése al-Bagdádi  
vezetésével sok szunnita számára nem csupán újabb 
fegyveres hatalomátvételt jelent, hanem azt is, hogy az 
évtizedek óta dúló háború és pusztítás új, reményt keltő 
politikai struktúrának adja át a helyét.

Az „iszlamista főnix” éppen a 2014-es ramadán, a böj-
töléssel és imádkozással töltött szent hónap első napján 
támadt fel. Ez az előjel az Iszlám Állam kezére játszik 
abban, hogy megkérdőjelezhesse a világ 57 muszlim 
többségű államának legitimitását. Abu Mohammed  
al-Adnadi, az IÁ szóvivője szerint „minden terület, aho-
vá a kalifa hadserege megérkezik, a hatalma alá kerül,  
és minden emírség, csoport, állam és szervezet törvé-
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nyessége azonnal megszűnik”. Ez egy olyan, korszerű 
hadsereggel rendelkező, modern állam fenyegetése, 
amely legitimációját a 7–8. századi Arábiában létrejött, 
első önálló területtel rendelkező iszlám birodalomból 
eredezteti.

A veszélyeztetettség a Szíriával és Irakkal határos 
területeken közvetlenül is tapasztalható. 2014 júliu-
sában az Iszlám Állam zászlaja jordán falvakban tűnt 
fel, augusztusban pedig több ezer IÁ-harcos hatolt be 
Szíriából Libanonba, hogy elfoglalja Arszal városát. Az 
offenzíva kezdete óta korábbi támogatói is tartanak a 
kalifátus katonai erejétől. Szaúd-Arábia július elején  
30 ezer katonát vezényelt iraki határára, miután az iraki 
hadsereg visszavonult a területről.

Az Iszlám Állam azonban – vallásos arculata és terro-
rista taktikái dacára – olyan politikai-katonai gépezet, 
amelynek fő célja az államépítés. Sokkal meglepőbb 
azonban az, hogy a meghódított területeken látványos 
konszolidációra törekszik. A kalifátus által elfoglalt ré-
giók lakói arról számolnak be, hogy a harcosok megérke-
zését követően egyes vidékeken javult az élet minősége: 
az Iszlám Állam utakat javított, ingyenkonyhát hozott 
létre a hontalanoknak, és napi 24 órán át biztosította az 
áramszolgáltatást.3 Mindez arra utal, hogy az IÁ tisztá-
ban van vele: a 21. században nem lehet terror és erőszak 
segítségével fenntartani egy államot, a sikerhez kon-
szolidációra is szükség van.

Bevezetés
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Földrajzi szempontból az Iszlám Állam célja az, hogy 
újra létrehozza az egykori Bagdadi Kalifátust – azt az 
államalakulatot, amely fénykorában, az 1258-as tatár-
dúlásig az iraki fővárostól a mai Izraelig terjedt. Politikai 
szempontból azonban igyekszik az államot a 21. század 
igényei szerint megformálni. Al-Bagdádi „kalifaként” 
elmondott első beszédében arra szólította fel a muszli-
mokat, hogy térjenek vissza a múlt „méltóságához, dicső-
ségéhez, jogaihoz és irányításához”, és felszólította az 
orvosokat, mérnököket, bírókat és az iszlám jogrend 
szakértőit, hogy tartsanak vele.4 Még be sem fejezte 
beszédét, amikor már egy csapat fordító dolgozott azon, 
hogy az üzenet azonnal megjelenjen a világ dzsihádista 
weboldalain, Facebook- és Twitter-bejegyzésekben, töb-
bek között angolul, franciául és németül.5 

Egyesek szerint az Iszlám Állam azt jelenti a szun-
nita muzulmánok számára, amit Izrael a zsidóknak: a 
szervezet az egykori anyaföld visszaszerzésével és meg-
tartásával kecsegtet, és erős, valláson alapuló államot 
ígér, ami a világon bárhol megvédi állampolgárait. Ez 
az összehasonlítás sokkolónak vagy felháborítónak tűn-
het, de a szervezet pontosan ezt az üzenetet küldi a kor-
rupt, igazságtalan iszlám államokban jogfosztottan élő 
muszlim fiatalok számára. Basar al-Asszad kegyetlen 
diktatúrát épített, az iraki Núri al-Máliki kormánya nem 
volt hajlandó az ország politikai életébe integrálni a szun-
nitákat, és véget vetni az őket sújtó hivatalos üldöztetés-

ISZLAM.indd   22 3/26/2015   2:47:12 PM



23

nek, a háborúban elpusztult társadalmi-gazdasági infra-
struktúra pótlása alig haladt, a munkanélküliség pedig 
az egekbe ért. 

Az Iszlám Állam üzenete azoknak az Európában vagy 
Amerikában, a társadalom peremén élő muszlim fiata-
loknak is vonzó, akiknek nem sikerült beilleszkedniük 
a fiatalabb generációk számára egyre kevesebbet kínáló 
nyugati társadalmakba. Az Iszlám Államot megelőzően 
egyetlen szervezet sem mutatott ilyen realitásérzéket és 
politikai ösztönt a közel-keleti belpolitika és a külföldön 
élő muszlim emigránsok frusztrációival kapcsolatban. 
Nem volt korábban olyan katonai szervezet sem, amely 
az államépítés terén képes lett volna ilyen rugalmasan 
alkalmazkodni a folyton változó tényezőkhöz, biztosítani 
tudta volna az alapvető szociális és gazdasági infrastruk-
túrát az ellenőrzése alá vont területeken, és sikeres üzleti 
partnerségre lépett volna a helyi lakossággal. 

Az IÁ tanulmányozta más fegyveres csoportok felépí-
tését és stratégiáit, és igyekezett a hibáikból tanulni. Az 
1960–70-es évek európai fegyveres szervezeteihez, az 
olasz Vörös Brigádokhoz vagy az észak-írországi IRA-
hoz hasonlóan az IÁ is a „félelem propagandájára” épít. 
Különleges tehetséggel alkalmazza a közösségi médiát, 
hogy barbár videofelvételeit a helyi és a külföldi közön-
ségnek megmutassa. Viszont míg az al-Káida nem ér-
tette meg, hogy a félelem minden vallási ismeretterjesz-
tő előadásnál hatékonyabb fegyver, az Iszlám Állam 
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kihasználja, hogy a szélsőséges erőszaknak hírértéke 
van. Az örökké éber médiának egyre kifejezőbb képek-
re van szüksége. Az Iszlám Állam olyan formátumban 
hozza nyilvánosságra a brutális büntetések és kínzások 
felvételeit, hogy az emberek mobiltelefonon és táblagépe-
ken is könnyen megnézhessék. A kukkolásra épülő vir-
tuális világban óriási üzletté vált a vonzó módon tálalt 
szadizmus.

Az IÁ-nak nem kellett messzire mennie azért, hogy 
a propaganda hatékonyságáról tanuljon. Azokat a pro-
pagandaeljárásokat is elemezte, amelyeket az amerikai 
és brit kormányzat alkalmazott, hogy megindokolja az 
Irakra mért 2003-as megelőző csapást. Az Iszlám Állam 
minden bizonnyal különös figyelmet fordított Colin 
Powell akkori amerikai külügyminiszternek a 2003. feb-
ruár 5-én, az ENSZ biztonsági tanácsa előtt elhangzott 
beszédére. Ez volt az a megszólalás, amely lényegében 
megteremtette Abú Múszab al-Zarkávi mítoszát, így le-
gitimizálva az iraki invázió szükségességét. Az Iszlám 
Állam is létrehozott hamis, a közösségi médiának köszön-
hetően hasonlóan széles körben elterjedt mítoszokat, 
amelyeket az iszlamista világban térítésre, toborzásra 
és pénzgyűjtésre használ fel.

Ennek a stratégiának kulcseleme az Abú Bakr al-Bag-
dádi IÁ-vezért övező titokzatosság és mítoszépítés. Mivel 
a világban túl sok az információ, a rejtélyek könnyen 
felcsigázzák az emberi képzeletet. Minél misztikusabb 
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valami, annál kíváncsibbak vagyunk; ha keveset tudunk, 
akkor sokat képzelgünk. Ha a néző csupán a kép részle-
teit látja, a fantáziáját használja, hogy elképzelje a töb-
bit. A modern reklámipar sok milliárd dolláros üzletet 
épít erre az ismeretre, és az Iszlám Állam propaganda-
gépezete is így fabrikál mítoszt al-Bagdádi és az új kalifá-
tus köré. Az iszlám egyik sarokköve a rejtély, ami a Pró-
féta visszatérését övezi. Míg az Iszlám Állam sokkolóan 
barbár gyilkosságokkal terrorizálja a nyugati világot, a 
muszlim hívőkkel azt hiteti el, hogy a Próféta vissza-
tért al-Bagdádi képében. Amiben tulajdonképpen nincs 
is semmi meglepő. Az erőszak és a saría-törvénykezés 
bunkósbotja mellett az Iszlám Állam azonban nemcsak 
a közösségi médiát használja propaganda céljára, hanem 
szociális programokkal is igyekszik a kalifátus terüle-
tén élő szunnita népesség életminőségét javítani. Ezzel 
olyan pragmatizmusról tesz tanúbizonyságot, amely az 
al-Káidát nem jellemezte. Ha ez a stratégia sikeresnek 
bizonyul, akkor a nemzetközi közösség kénytelen lesz 
új helyzettel szembenézni a terrorizmus és államépítés 
terén, hiszen az Iszlám Állam működő megoldást adna a 
„terrorizmus dilemmájára”, ami a modern államok egyik 
legjelentősebb kihívása.

A modern államnak ugyanis el kell döntenie, hogy  
a terrorcselekményeket nemzetbiztonsági vagy rend-
védelmi problémaként kezeli-e. A dilemma abból fa-
kad, hogy az államnak kettős felelőssége van: polgárait 
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a külső ellenségtől és a belső bűnözéstől egyaránt meg 
kell óvnia. Amennyiben egy fegyveres csoport létező 
államot akar megdönteni, az nemzetbiztonsági fenyege-
tést jelent. Ilyen az Iszlám Állam fenyegetése is, hiszen 
a szervezet célja az, hogy az egykori Bagdadi Kalifá-
tus területét felszabadítsa a „síita elnyomás” alól, és a 
helyreállított államhoz hozzácsapja Jordániát és Izraelt. 
A fegyveres csoportok ugyanakkor bűnözői eszközöket 
használnak: az al-Káida és az Iszlám Állam például bar-
bár öngyilkos merényleteket hajt végre, és ellenségeit 
keresztre feszíti. George W. Bush terror elleni háborúját 
megelőzően az államok bűncselekményként, a törvé-
nyes rend elleni fenyegetésként kezelték a terrorizmust, 
és az igazságszolgáltatást a bíróságra bízták. Bár Bush 
nemzetbiztonsági fenyegetésként nevezte meg az al-
Káidát, a szervezet tagjait az amerikai kormány tovább-
ra is törvényen kívüli harcosoknak tekintette, és nem 
adta meg nekik a kombattáns státusát. Ez a terrorizmust 
tulajdonképpen olyan bűncselekményként definiálta, 
amelynek céljai azonosak a háborúéval.6 

Ha azonban az Iszlám Állam terroristaeszközökkel 
területet szerez, szociális és politikai reformjaival kon-
szenzust teremt a lakosság körében, és sikerrel épít  
fel egy modern államot, amit a világ kénytelen elismer-
ni, akkor bebizonyosodik, hogy tagjai nem bűnözők –  
hanem, mint a fegyveres szervezetek általában állítják, 
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ellenségek, akik egyenlőtlen háborút vívnak a zsarnoki 
és korrupt rendszerek megdöntése érdekében.

Könyvem a legfrissebb történéseket is figyelembe 
véve éppen akkor született, amikor az Iszlám Állam 
újabb és újabb területeket vont uralma alá. A konflik-
tus feltehetően még hosszú ideig fog tartani, így nem 
próbálok meg jóslásokba bocsátkozni. Viszont segítek 
abban, hogy az olvasó megértse az Iszlám Állam és a 
kalifátus természetével és céljaival kapcsolatos főbb kér-
déseket. Az egyik konklúzió, amelyet azonnal levonha-
tunk, az, hogy 2001. szeptember 11-e óta az iszlamista 
terror nem gyengült, hanem tovább erősödött – ezért 
kerülhetett céljai közé az önálló államiság megteremtése 
is. Az iszlamista terrorszervezetek immár képesek lépést 
tartani a gyorsan változó világgal, amelyben a propagan-
da és a technológia játsszák a vezető szerepet. Ugyanez 
nem mondható el a velük szemben álló erőkről. 
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