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A Migrációkutató Intézet legújabb gyorselemzésében az Iszlám Állam (ISIS) hivatalos 

hetilapjának aktuális számában megjelent vezércikk tartalmát mutatja be és elemzi. Az írás 

a koronavírus miatt kialakult helyzetben ad iránymutatást híveinek, és azt ajánlja, hogy 

terrortámadások formájában is gyakoroljanak nyomást a „keresztesekre“, akik „legrosszabb 

rémálma“ vált valóra a betegséggel. Utóbbi „Isten büntetése“, amely kiváló alkalmat kínál 

arra, hogy a vírus elleni küzdelemmel elfoglalt Nyugaton rajtaüssenek. A vezércikk még a 

megszokottnál is keményebb és durvább hangnemet használ, könyörtelen harcra buzdít, és a 

következő gondolattal ér véget: „Isten legkedvesebb imája a dzsihád“. Mindeközben a 

barcelonai reptéren elkövetett merényletkísérlet intő jelként szolgálhat a Nyugat számára. Az 

Iszlám Állam kommunikációja rávilágít arra, hogy bár az utóbbi hetekben a külső határok 

védelme közegészségügyi és járványügyi színezetet is kapott, az továbbra is a kontinens 

közbiztonságának megőrzéséről és a terrorkockázat csökkentéséről szól elsődlegesen. 

 

Az üzenet 

2020. március 19-én jelent meg az Iszlám Állam (ISIS) al Naba’ című arab nyelvű hetilapjának 

legújabb (226.) száma. A hivatalos ISIS-folyóirat durva hangvételű vezércikket közöl, 

amelyben iránymutatást ad híveinek a koronavírus-járvány idejére (1. kép).1 

1. kép: Illusztráció az al Naba’ c. ISIS-hetilap aktuális vezércikkéből 

 

Forrás: https://www.anib-ras.cf/2020/03/226.html  

 
1 https://www.anib-ras.cf/2020/03/226.html (Letöltve: 2020. 03. 22.). A hetilapot tartalmazó hivatkozás az Iszlám 

Állam egyik hivatalos iraki weboldalára mutat. 

https://www.anib-ras.cf/2020/03/226.html
https://www.anib-ras.cf/2020/03/226.html
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Az írás a „Keresztesek legrosszabb rémálma” címet viseli. A szerző felszólítja a muszlimokat, 

hogy ne legyenek könyörületesek a „hitetlenekkel és hitehagyókkal, még akkor sem, ha 

szenvedésük a tetőfokára hág, gyakoroljanak rájuk nyomást, hogy ezzel növeljék 

sebezhetőségüket, és még kevésbé tudjanak ártani a muszlimoknak”. A szöveg nyelvezete és 

stílusa meglehetősen apokaliptikus és durva. A cikk szerint a járványt Isten küldte, hogy ezzel 

kínozza a „hitetleneket” és félelmet keltsen bennük. A szerző emlékeztet, hogy a nyugati 

országok lezárták piacaikat, felfüggesztették gazdasági tevékenységüket és zárlat alatt vannak, 

melyek nyomán gazdasági összeomlást vizionál. Az ISIS arra kéri Istent, hogy fokozza a 

nyugatiak szenvedéseit és kímélje meg a muszlimokat. A szöveg úgy folytatódik, hogy most a 

koronavírus foglalkoztatja leginkább a „kereszteseket” (nyugatiakat), akik a biztonságot tették 

kormányaik prioritásává. Ennek érdekében mozgósították a rendőri és katonai erőket, 

növekszik a szegénységtől való félelem, ezzel együtt pedig annak a valószínűsége, hogy csapás 

éri az embereket, a tulajdont, eluralkodik a káosz, ahogy erre már volt példa a nyugati 

országokban a természeti csapások, politikai, társadalmi zavargások alkalmával. 

A vezércikk azzal folytatódik, hogy a nyugatiak jelenleg nem tudnak katonákat küldeni oda, 

ahol a koronavírus terjed, és országaikban képtelenek a rendőri és katonai erők hatékony 

mozgósítására, miközben igyekeznek minimalizálni az emberek érintkezését. Ezért az ISIS azt 

a következtetést vonja le, hogy a keresztesek próbálják maximálisan kivédeni a dzsihádista 

támadásokat Nyugaton és a Közel-Keleten, mivel az növelné a nyugati biztonsági erőkre 

nehezedő nyomást, holott azok már így is nehézségekkel küzdenek a koronavírus által sújtott 

lakosság szükségleteinek biztosításában. 

Az írás hozzáteszi, hogy a koronavírussal küszködő kereszteseknek most a párizsi, londoni, 

vagy brüsszeli terrortámadásokhoz hasonló támadás hiányzik a legkevésbé. Gazdaságuk és 

hadseregük lebénult, így most azt kívánják, hogy ezek a támadások megszűnjenek, és remélik, 

hogy a dzsihádisták könyörületesek lesznek a jelenlegi helyzetben, amikor a koronavírus 

mellett gazdasági nehézségekkel is szembesülniük kell. Az Iszlám Állam azonban arra kéri 

követőit, hogy ne mutassanak könyörületet. „Isten ellenségei” – ahogy az ISIS a nyugatiakat 

nevezi – elfelejtik, hogy miközben a koronavírusos emberekről gondoskodnak, sok ISIS-harcos 

börtönben van, vagy fogolytáborokban bántalmazzák őket. Ahogy azt is elfelejtik, hogy ők sem 

voltak könyörületesek, amikor az Iszlám Államot támadták. A cikk konkrét példaként említi 

Afganisztánt, Szomáliát és a Közép-afrikai Köztársaságot, ahol a muszlimok semmi jóra nem 

számíthattak a nyugatiak részéről.  

A vezércikk végén az Iszlám Állam általános felhívást tesz közzé, mely szerint a muszlimok 

kötelessége, hogy – miközben óvják magukat és családjukat a koronavírustól – megpróbálják 

kiszabadítani az ISIS-harcosokat a „hitetlenek” karmai közül. Semmilyen könyörületet nem 

kell tanúsítaniuk irántuk akkor sem, ha szenvednek. Fokozni kell a rájuk nehezedő nyomást, 

azaz újabb támadásokra szólít fel a nyugati országokban, hogy ezzel tovább gyengítsék őket, és 

ne tudjanak a muszlimoknak ártani. Az írás felhívja a figyelmet, hogy a keresztesek anyagi 

veszteségei nagy hatással lesznek a jövőre, mivel kevésbé tudnak majd fellépni a dzsihádisták 

ellen. Az üzenet záró gondolata: „Isten legkedvesebb imája a dzsihád”.2 

 

 

 
2 https://www.anib-ras.cf/2020/03/226.html (Letöltve: 2020. 03. 22.) 

https://www.anib-ras.cf/2020/03/226.html
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A Nyugat nem dőlhet hátra 

A szöveg egy héttel azután jelent meg, hogy a nyugati média közzétette az ISIS koronavírussal 

szembeni védekezésre felhívó üzenetét.3 Az érintett sajtóorgánumok azonban félreértelmezték 

azt, mivel úgy interpretálták, mint az európai terrortámadások elkerülésére való felhívást. Ezzel 

szemben az ISIS most éppen azt igyekszik kommunikálni a nyugati sejtjeinek, hogy a 

támadásokat ott folytassák, ahol csak lehet. A Migrációkutató Intézet tudomása szerint a 

fentiekben bemutatott arab nyelvű vezércikk eddig sehol nem jelent meg a nyugati 

híradásokban. A cikk mondandója és nyelvezete alapján úgy tűnik, hogy az Iszlám Állam már 

zöld utat adhatott az európai terrortámadások folytatásának, de néhány ISIS-tag könyörületből 

nem hajtott még végre ilyet. Erre utal, hogy a szöveg számos ponton rögzíti: a nyugatiak nem 

érdemelnek könyörületet. A biztatást, „ráerősítést” indokolja, hogy az elmúlt másfél hétben 

Irakban és Szíriában is fokozódott a félelem, hogy az iráni koronavírus-katasztrófa náluk is 

megtörténhet. Hivatalos becslések szerint Iránban eddig közel 1 700 halálos áldozata volt a 

járványnak.4 Független beszámolók alapján Szíriában is „katasztrofális a helyzet”.5  

A barcelonai repülőtéren március 20-án két albán férfi által végrehajtott – az első feltételezések 

alapján – iszlamista indíttatású támadás arra utalhat, hogy a március 19-i ISIS-üzenet eljutott a 

címzettekhez (valószínűleg a közösségi médián keresztül).6 Ezen túlmenően, a török-görög 

határon tartózkodó illegális bevándorlók közül többen is hangoztatták a közösségi médiában, 

hogy a koronavírus el fogja pusztítani Európa lakosságát, és szükségük lesz fiatal 

bevándorlókra a kontinens újranépesítéséhez.7 Így paradox módon sok illegális bevándorló 

számára a koronavírus jelenti a reményt, hogy bejuthat Európába, mivel Európában most sokan 

halnak meg. Az érintettek semmilyen együttérzést nem mutatnak. Ez arra utal, hogy az ISIS 

apokaliptikus diskurzusa könnyen eléri az illegális bevándorlókat, még ha az Iszlám Állam 

eszméivel szimpatizálók kisebbségben is vannak. Mindeközben az illegális bevándorlók egy 

jelentős része továbbra is embercsempészek segítségével próbál átjutni a határokon (a 

koronavírus miatti határzárlatok közepette). A jelen helyzetben ezt nyugodtan hívhatjuk 

„biológiai agressziónak” is. Ugyanakkor megfigyelhető, hogy sok illegális bevándorló elhagyja 

a török-görög határzónát, és próbálják megóvni magukat és családjaikat a vírustól.  

Az EU külső, valamint a tagállamok közötti belső határainak lezárása és ellenőrzése rámutat a 

szuverén állam és a korlátozó intézkedések fontosságára nemcsak a világjárvány, hanem a 

terrorizmus és az illegális bevándorlás elleni küzdelemben is. 

 

 
3 ISIS tells terrorists to steer clear of coronavirus-stricken Europe. https://www.politico.eu/article/coronavirus-isis-

terrorists-europe/ (Letöltve: 2020. 03. 20.) 
4 www.didgah.tv/۱۶۸۵-مرگ-ایران-در -کرونا-شیوع-رسم ی-آمار (Letöltve: 2020. 03. 22.) 
5 www.alhurra.com/a/537484/یتكتم-والنظام-سوریة-محافظات-4-في -ینتشر-كورونا-فیروس -المرصد.html (Letöltve: 2020. 03. 

22.) 
6 Sajtóbeszámolók szerint a két férfi az incidenst követően iszlamista jelszavakat skandált, a spanyol hatóságok 

később – szűkszavú közleményben – kizárták a terrorista motivációt. 

https://www.nytimes.com/reuters/2020/03/20/world/europe/20reuters-spain-crime-airport.html (Letöltve: 2020. 

03. 22.) 
7 Arab nyelvű közösségimédia-platformokon folytatott MKI-gyűjtés alapján. 

https://www.politico.eu/article/coronavirus-isis-terrorists-europe/
https://www.politico.eu/article/coronavirus-isis-terrorists-europe/
http://www.didgah.tv/آمار-رسمی-شیوع-کرونا-در-ایران-مرگ-۱۶۸۵
http://www.didgah.tv/آمار-رسمی-شیوع-کرونا-در-ایران-مرگ-۱۶۸۵
http://www.didgah.tv/آمار-رسمی-شیوع-کرونا-در-ایران-مرگ-۱۶۸۵
http://www.alhurra.com/a/المرصد-فيروس-كورونا-ينتشر-في-4-محافظات-سورية-والنظام-يتكتم/537484.html
https://www.nytimes.com/reuters/2020/03/20/world/europe/20reuters-spain-crime-airport.html

