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Sammendrag  

Formålet med denne studien har vært å forklare disse spørsmålene; hvorfor sekteriske og 
stedfortrederkrig utviklet i Midtøsten?- Årsaker for splittelse mellom Sjiamuslimer og 
Sunnimuslimer?- Hvordan revolusjonen i 1979 har forandret maktbalanse i fordel av 
sjiavisjonen både i Iran og utenfor?- Hvordan den neo-osmanske ideologien forsøker å 
gjenreise igjen den ottomanske ære i Tyrkia og utenfor?- Hvordan Al-Saud dynastiet 
eksporterer den Wahhabisme ideologien til andre svake stater i Midtøsten?- Hvordan 
historiske elementer som politiske historien av Islam, første og andre verdenskrig har 
formulert de fundamentale røttene i konfliktene i regionen?- Hvordan Den arabiske våren har 
påvirket regionens skjebne for alltid?- Hvordan forsøker de regionale maktene som Iran, 
Tyrkia og Saudi Arabia gjennom sin makts ressurser til å lage hegemoniet i den islamske og 
arabiske verden?- Hva egentlige kalifatstyring betyr og hvorfor i det 21.århundre kamp for 
islamistisk idealer har blitt relevante? Derfor oppgavens problemstilling har vært som følger: 

Hvordan forsøker Iran, Tyrkia og Saudi-Arabia gjennom sin regionalpolitikk med bruk av 
myk og hard makt å bli den dominerende makten i Midtøsten? Hvilken rolle spiller religion i 
dette maktspillet? 

For å besvare denne problemstillingen med de spørsmålene som ble stilt, da har jeg benyttet 
meg av en kvalitativ forskningsdesign i form av casestudie, hvor trianguleringsmetode er 
datainnsamlingsformen i denne studien; dokumentanalyse og semi-strukturert intervju har 
blitt brukt for å samle inn relevante kilder som støttet meg til å besvare så godt så mulig på 
problemstillingen. Joseph Nye sin berømte arbeid om «myke og hard makt», samt Barry 
Buzan og Ole Wæver verk om «regionalsikkerhetskomplekset» har regulert de teoretiske 
tilnærminger i denne studien.   

Analysens resultater indikerer at det er et direkte samspill mellom historiske hendelsene (den 
politiske historien av islam/ Ottoman imperiets kriger mot Safavid dynastiet i 15-1600 tallet/ 
utfallene av første og andre verdens krig) og 21.århundret sekteriske og etniske konflikter i 
Midtøsten. Sjia og Sunni konflikten er plattformen for alle typer rivalisering mellom Iran, 
Tyrkia og Saudi Arabia i regionen. Det er en omfattende og blodig rivalisering mellom 
Teheran, Ankara og Riyadh som har blitt grunnlagt på ideologiske, historiske, religiøse, 
kulturelle, politiske og økonomiske tilnærminger. Iran med en sjiavisjon, Tyrkia med den neo-
osmanske ideologi og Saudi Arabia med eksport av Wahhabism ideologi forsøker å dominere 
makten i regionen. Den arabiske våren var begynnelse av den nye epoken i regionens historie, 
som kan kalles for den Nye Midtøsten Orden (NMO).  

I Levanten regionen: Syria, Irak og Libanon har sentral posisjonen i kampen mellom Iran, 
Tyrkia og Saudi Arabia, som er basert på Sjia og Sunni konflikten, samt nasjonalinteresser og 
sikkerhets elementer er viktige for alle tre aktørene. Det er et sterkt bånd mellom de tre 
regional maktene og islamistiske jihadist grupper. Til slutt, for å danne en form av islamske 
stat er ikke bare drømmen av Den islamske staten (IS), men atferden av Den islamske 
republikken Iran (IRI), Al-Saud monarkiet i Saudi Arabia og AK-regjeringen i Tyrkia viser at 
de tre forsøker å danne et islamistisk hegemoni, som kan kalles for islamske staten i regionen.     
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Forord  

Jeg vil først og fremst takke min kunnskapsrike veileder, Anders Kjølberg, som fra første 

stund har vært imøtekommende, engasjert, tålmodig og full av verdifulle tilbakemeldinger. 

Uten hans engasjement og tålmodigheten det har vært umulig å bli ferdig med det komplekset 
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medmenneskelige råder som har jeg fikk fra ham. 

Jeg vil gjerne takke min far for alle hjelp, konstruktive råd og tilbakemeldinger jeg har fått 

mens jeg har arbeidet med oppgaven. Hans perspektiv på regionen, diplomatiske karrierer og 

erfaringer, har vært alltid og skal være for alltid mitt forbilde med å forsete det utfordrende 

arbeide videre. Jeg tok statsvitenskap studiet, ikke på grunn av at jeg hadde ikke noe valg, 

men fordi jeg virkelig elsket det studiet og skal forsete med det videre i livet.  

Tilslutt, en stor takk rettes til alle mine informanter. Det har vært veldig interessant å møte og 
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mennesker, og jeg lærte noe nytt av dere alle. Jeg er veldig takknemlig for at dere tok dere tid 

til å ta i mot meg og hjelpe meg i arbeidet med denne studien.  
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Oversikt over fokortelser  

Rettferdighets og utviklingspartiet (AKP)                   

Den islamske republikken Iran (IRI)  

Den islamske staten (IS) eller Den islamske staten Irak og Levanten (ISIL) enten Den islamske staten Irak 
og al-Sham (ISIS)       

Center for strategic and international studies (CSIS)  

Den Nye Midtøsten Orden (NMO)           

Regional Security Complex Theory (RSCT)  

Kurdistans arbeiderparti (PKK)                     

Partiet for Fritt Liv i Kurdistan (PJAK) 

Kurdistan Regional Government (KRG)           

Democratic Union Party (PYD) 

People Protection Units (YPG) 

Kurdiske Demokratisk Partiet (KDP)  

Kurdistans patriotiske union (PUK)                                  

Bruttonasjonalprodukt (BNP)  

Global Firepower (GFP)              

The Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)  

Palestina Islamske Jihad organisasjonen (PIJ)         

Organisasjonen av Oljeeksporterende land (OPEC) 

Konferansen for Samkvem og Tillitsskapende tiltak i Asia (CICA)                     

Kjøpekrafts indikator (PPP) 

Organisasjonen for økonomi samarbeid (ECO)       

Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) 

Shanghai samarbeid organisasjon (SCO)                

Organisasjonen av alliansefrie nasjoner (NAM)     

Gas Exporting Counteries Forum (GECF)                     

Organisasjon for islamsk samarbeid (OIC) 

Irans offentlige kringskasting (IRIB)                          
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Iran revolusjonsgard (IRGC)     

Qods Hæren (IRGC-QF)  

IRGC Ground Force (IRGC-GF)                      

Den tyrkiske internasjonale samarbeide og utviklingsorganet (Tika)  

North Atlantic Treaty Organization (NATO)         

Organisasjonen for økonomisk og utvikling (OECD) 

Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE)  

Verdens handelsorganisasjonen (WTO) 

Verdens Bank (WB)  

International Monetary Fund (IMF) 

European Free Trade Association (EFTA)  

Arabiske Liga (AL)  

Palestinas frigjøringsorganisasjonen (PLO)  

Texas Oil Co. (Texaco)  

Saudi Arabia nasjonal oljeselskap (Aramco)  

Golfrådet (GCC) 

Islamic Military Alliance to Fight Terrorism (IMAFT) 

Frie Syrisk Hæren (FSA) 

Syria fredsforhandlingene (Genève I og Genève II)  

Islamic Dawa Party (IDP) 

United Iraqi Alliance (UIA) 

Islamic Supreme Council of Iraq (ISCI) 

Promised day Brigade (PDB) 

Asaib Ahl al- Haqq (AAH)  

Kaitb Hizbollah (KH) 

Iraqi National Accord (INA)  

Den frie patriotisk bevegelse (FPM) 

Framtid Bevegelse (FM)  

Al Qouwat al Lubnania (AQL)  
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Kapittel.1 Introduksjon 

1.1 Tematikk 

I det 21. århundret har regionen Midtøsten havnet i flere blodige kriger og revolusjoner. Disse 

hadde både indre og ytre årsaker. Rivalisering mellom tre regionale aktører, Iran, Saudi-

Arabia og Tyrkia har gradvis økt. I internasjonale massemedier har vi hørt temaer som «krig 

mot terrorisme», «sekteriske kriger» og «borgerkriger, som alle har blitt relatert til den spente 

konfliktsituasjonen i området. Den arabiske våren, som skulle være en demokratisk bølge mot 

tradisjonelle statsledere i den arabiske verden, ble i stedet til en kjempemulighet for regionale 

statlige aktører og fundamentalistiske islamistiske grupperinger til å utvide sin makt i det 

vakuumet som ble skapt etter revolusjonene. Politiske strukturer og stabilitet, som ble etablert 

under den kalde krigen, forsvant. I stedet kom anarki med etablering av kalifatstyring av Den 

Islamske Staten i Irak og Levanten (ISIS, ISIL eller Daesh). Den nye orden i Midtøsten1  ble 

til i kjølvannet av krig, konflikt og blod. 

Regionale makter som Saudi-Arabia, Iran og Tyrkia har utvidet sin makt, og alle tre spiller 

nøkkelroller i krisene i Syria, Irak, Libanon, Bahrain, Egypt og Jemen. Det er en slags 

indirekte konflikt mellom de tre regionale maktene. Dette har skapt diplomatiske kriser og 

sikkerhets-dilemmaer i regionen. 

I denne oppgaven vil jeg stille en rekke spørsmål og prøve å svare på dem. Som f.eks. 

Hvorfor er det skille mellom sjia-muslimer og sunni-muslimer? Hvorfor kaller ISIS seg 

Kalifatet og hva betyr egentlig kalifatstyring? Hvorfor har Iran blandet seg i borgerkrigene i 

Syria og Irak? Hvorfor prøver Tyrkia å gjenreise den osmanske ære? Hvorfor støttet Saudi-

Arabia Hamad ibn-Isa Al-Kalifah2, mens de er fiende av Bashar Al-Assad i Syria? Hva er de 

indirekte og direkte årsakene til konflikter mellom Iran, Tyrkia og Saudi-Arabia? Hvordan 

prøver Iran, Saudi-Arabia og Tyrkia å dominere makten i Midtøsten? Hvilke utfordringer har 

de tre regionale maktene i den regionale politikken? 

																																																													
1	Dette	begrepet	blir	brukt	for	å	beskrive	dagens	situasjon	i	Midtøsten,	der	gamle	diktaturene	falt	og	nye	diktaturer	og	nye	
Jihad	grupper	med	nye	politiske	visjoner	oppreiste,	samtidig	statlige	grensene	i	Levanten-regionen	(Irak	og	Syria)	endret	seg	
med	opp	voksing	av	ISIS	i	bakgrunn	av	Irak	og	Syria	krig	situasjonen.	Makt	balanse	har	forandret	seg	i	Levanten	regionen	i	
fordel	av	Iran	og	Saudi-Arabia.			
2	Hamed	Ibn	Isa	Al-Kalifah	er	kongen	av	Bahrain	siden	2002,	han	er	fra	den	minoritet	Sunni-gruppen	i	Bahrain	og	er	
etterfølgerne	av	Isa	ibn	Salman	Al-Khalifa	som	hadde	tittelen	«Emir»,	mens	siden	de	store	politiske	reformer	i	Bahrains	
politiske	strukturen	som	ble	kalt	for	«Amnesty	International»	Emir	styreform	endret	til	kongedømme.	Han	er	fra	
tradisjonelle	makthaverne	i	Bahrain,	nemlig	Al-Khalifa	slekten	som	har	makten	i	landet	for	mange	hundre	år.					
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Jeg prøver å finne svar på disse spørsmålene. For å finne disse svarene trenger vi en historisk 

plattform og et midtøstlig politisk perspektiv til regionen. Islamsk politisk historie og 

resultatene av første og andre verdenskrig blir plattformen for denne oppgaven. 

Oppgavens problemstilling er derfor: 

• Hvordan forsøker Iran, Tyrkia og Saudi-Arabia gjennom sin regionalpolitikk med 

bruk av myk og hard makt å bli den dominerende makten i Midtøsten? Hvilken rolle 

spiller religion i dette maktspillet?  

Fokus er å svare på viktige sider ved iransk, tyrkisk og saudisk maktbruk i Midtøsten. Iran, 

Tyrkia og Saudi-Arabia er de tre muslimske regionale maktene, og de er mine hoved-case i 

oppgaven. Problemstillingen er å prøve å finne ut hvordan de tre statene utvider sin innflytelse 

gjennom to typer maktbruk, myk og hard. 

Den arabiske våren er viktige tidspunkt, som skal brukes for å samle inn empiriske data om de 

tre regionale maktenes innflytelse. Revolusjonene i den arabiske verden har gitt store 

muligheter til Iran, Tyrkia og Saudi-Arabia til å gjennomføre sine politiske interesser i 

landene som var rammet av revolusjoner. Diplomatiske spenninger og sekteriske kriger økte 

gradvis mellom disse tre regionale maktene. Det gjør kampen for egeninteresser viktigere enn 

spørsmål om moral og etikk. Siden den syriske borgerkrigen startet i 2012 har hver av disse 

regionale maktene vist fingeren til hverandre og argumentert mot de andres aktiviteter i 

regionen.  

Islam spiller stor rolle i kampen mellom disse tre maktene. Hver av dem har sine perspektiv til 

islam-tradisjonen, teologien og historien. Islam legitimerer maktutøvelsene, og samtidig 

hevder alle tre sitt rettmessige lederskap i den islamske verden. Tyrkia med sin osmanske ære, 

Iran med sin persiske ære og Saudi-Arabia med sin arabiske ære. Islam er et strategisk middel 

for Teheran, Ankara og Riyadh, og blir regnet som en myk maktressurs. 

1.1.2	Inspirasjon		

I denne delen prøver jeg å vise et bilde av det som skal belyses videre i oppgaven. Som 

masterstudent i statsvitenskap følger jeg veldig tett revolusjonene og konflikter i Midtøsten 

fra 2010 til idag.  
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Ideen for temaet for oppgaven kom da jeg så den israelske statsministeren Benjamin 

Netanyahu holde tale i kongressen i USA i 2015. Talen var konsentrert om to hovedsaker; 1. 

Det pessimistiske synet til Obama-administrasjonen til å forhandle med Islamske Republikken 

av Iran (IRI) om dette landets hemmelige atomprogram. 2. ISIL/ISIS trusselen. Det var 

spesielt interessant at han sa følgende setninger for å klargjøre at det finnes ingen forskjeller 

mellom IRI og ISIL;  

 “Iran and ISIS are competing for the crown of militant Islam. One calls itself the Islamic 

Republic and the other calls itself the Islamic State. Both of them want to impose a 

militant Islamic empire first on the region and then on the entire world. They just disagree 

among themselves who will be the ruler of that empire. In this deadly game of thrones, 

there’s no place for America or for Israel, no peace for Christians, Jews or Muslims who 

don’t share the Islamist medieval creed, no rights for women, no freedom for anyone. So 

when it comes to Iran and ISIS, the enemy of your enemy is your enemy”    

Hans tale ga meg lyst til å undersøke mer om de historiske islamske imperiene for å finne ut 

av samspillet mellom det som skjedde i historien og det som skjer idag. Alt som skjer idag av 

både sekteriske kriger og identitetskriger ligger i Midtøstens historie, der er det kausalitet 

mellom historiske momenter og dagens ustabilitet og anarki i regionen. Konflikter mellom 

sjiamuslimer og sunnimuslimer, identitetsproblematikken som plager mange stater i 

Midtøsten og rivaliseringen mellom Iran, Tyrkia og Saudi-Arabia har alle flere årsaker. 

Kampen for å bli den ledende muslimske nasjonen i regionen har 1400 år historiske, 

tradisjonelle og kulturelle røtter. 

Jeg er uenig med Netanyahu når han peker på Iran og ISIS som kjemper for å danne islamsk 

imperium i regionen. ISIS har ikke den kapasiteten og denne terroristorganisasjonen kjemper 

for å stabilisere seg i de okkuperte delene i Irak og Syria. Men det finnes en kamp for å 

oppreise en helhetlig islamsk stat i Midtøsten. Den er mellom Iran, Tyrkia og Saudi-Arabia. 

Derfor valgte jeg å undersøke nærmere maktbalanseringen mellom disse muslimske statene. 

1.1.3 Islam       

Midtøsten er en komplisert og blodig region. Historisk sett har regionen vært preget av vekst 

og fall av dynastier og imperier, med store langsiktige konsekvenser for orden og stabilitet. 

Konflikter og kriger mellom dynastier, stater og folkegrupper med forskjellige forutsetninger, 

interesser, motivasjoner og ideologier er ikke nytt i regionen. Fra hegemoniet av Akamenide 
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imperiet på 400-tallet f.kr., vanlig betegnet Perserriket, som opphørte med Aleksander den 

stores erobringer, til konflikter mellom det siste iranske riket før islam, Sasanideriket og 

Romerriket og deretter Østromerriket i mer enn 400 år. Sasanideriket ble erobret av araberne i 

641(Fisher 2004:363). Disse historiske hendelsene forteller om krigens betydning i 

Midtøstens historie før islam. Dette har ikke endret seg senere. 

Den viktigste del av fokuset i denne oppgaven er på politikken i det islamske riket, som 

begynner etter profeten Muhammeds død i 632 e.kr. (Danhar 2013:13). Islam forandret 

meningen med kriger og konflikter i Midtøsten for alltid. Muhammeds visjon var en arabisk 

stat, der islam spilte en stor rolle for å samle arabere rundt visse verdier (Waage 2013:44). 

Muhammeds etterfølgere hadde store ambisjoner, som utviklingen av den nye religionen 

utover Den arabiske halvøy. Umar Ibn al-Khattab den andre i Rashidun-Kalifatet3 erobret 

store deler av Sassanideriket i øst og det bysantinske riket i vest, og etablerte den første 

islamske kalifatstyring i store deler av Levanten og Persia (Haycock 2011:503).  

Konflikter mellom arabere på den ene side og ikke-arabere på den andre, begynte allerede 

etter etableringen av det første kalifat i Medina4 (Madelung 1997:29). Araberne kalte ikke-

arabere Ajam5. Uenigheter mellom Muhammeds slektninger og deres tilhengere økte etter 

hans død. Konsekvensene av dette var store skiller mellom muslimer som har fortsatt opp til i 

dag. 

Islam ble den dominerende religionen i Midtøsten. Den osmanske sultanen Mehmet II erobret 

Konstantinopel i 1453, og Selim I tok i 1516 kontrollen over Egypt og muslimske hellige byer 

som Mekka og Medina på de arabiske halvøyene. Derfor ble han den første osmanske 

sultanen og første ikke-araber som kalte seg Kalif av muslimer. På den annen siden etablerte 

Shah Ismail safavide dynastiet i Persia i 1501 (Kunt 2012:105, Waage 2013:48 og 

Emiralioglu 2014:14). Resultatet av dette var 150 år med konflikter mellom safavidedynastiet 

																																																													
3	Rashidun	Kalifatet	er	samlebetegnelsen	bestående	av	de	fire	første	kalifatene	etter	profet	Muhammed.	Etter	Muhammeds	
død	i	632,	den	Medinan	Ansar	(Første	troende	til	islam	og	Muhammed	i	Medina)	debattert	i	en	Shurra	(forsamling)	hvem	av	
dem	som	skulle	etterfølge	ham	i	å	styre	over	muslimene.	Den	første	Rashidun	Kalifatet	var	Abu	Bakr	Abdallah	ibn	Abi	
Quhafah	As-Siddiq	(632-634),	den	andre	var	Umar	Al-Khattab	(634-644),	den	tredje	var	Uthman	ibn	Affan	(644-656)	og	den	
fjerde	som	sjiaislam	og	ideologien	ble	basert	på	hans	visjon	og	sjiamuslimer	hevder	at	det	var	han	som	skulle	etterfulgt	
Muhammad	var	Ali	ibn	Abi	Talib	(656-661).				
4	Medina	er	en	historisk	og	hellig	by	i	Hejaz,	og	hovedstaden	i	Al-Madinah	regionen	i	Saudi	Arabia	i	dag.	Al-Masjid	an-
Nabawi	som	er	gravstedet	til	profeten	Muhammed	ligger	i	sentrum	av	byen.	Medina	var	Muhammeds	destinasjon	etter	
hans	Hijrah	fra	Mekka	i	610,	og	ble	hovedstad	i	et	raskt	økende	muslimske	imperiet,	først	under	Muhammeds	ledelse,	og	
deretter	under	de	tre	første	Rashidun	Kalifene.		
5	Begrepet	Ajam	opprinnelig	henvist	til	den	ikke-arabiske,	om	han	snakket	arabisk	eller	ikke,	så	kom	det	begrepet	til	å	
referere	til	persere.	Det	blir	tolket	som	en	fornærmelse	fra	arabere	sin	side	mot	iranere.		
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i Persia, som representerte 12 imamer sjia-islam6 og det ottomanske imperiet, som forsvarte 

sunni-islam. De ideologiske motsetningene mellom sjia-islam og sunni-islam skapte gjentatte 

kriger mellom disse imperiene, og resultatet ble et sterkere skille mellom muslimer og 

traktaten Zuhab.7 Denne traktaten mellom de to imperiene hadde til hensikt å etablere 

anerkjente grenser mellom dem8(Somel, 2003: 306). 

1.1.4 Resultatene av to verdenskriger i Midtøsten 
	

Europeisk kolonisering som et resultat av den første verdenskrig og den katastrofale 

oppløsningen av det ottomanske riket etter verdenskrigen dannet grunnlaget for etableringen 

av nye nasjoner og nye territorielle grenser i Midtøsten. Den viktige og hemmelige Sykes-

Picot avtalen inngått i 1916 mellom Storbritannia, Frankrike og Russland hadde 

maktfordeling og politisk organisering i Levanten og Den persiske brukt som mål. Utfallet ble 

imidlertid ustabilitet og kaos i regionen, noe som har fortsatt til nå (Butenschøn 2008:23). 

Den grensen mellom Iran, Irak og Tyrkia ble anerkjent etter etableringen av republikken 

Tyrkia i 1923. 

Slutten av andre verdenskrig var begynnelsen på den kalde krigen internasjonalt. Dette var 

også begynnelsen på selvstendighets- og nasjonalismebevegelsene mot kolonimaktene i den 

arabiske verden, kjent under navnet pan-arabiske bevegelser. Fortsatt eksisterer svake 

levninger fra denne ideologien i mange arabiske stater (Butenschøn 2008:202). I Iran ble 

situasjonen helt annerledes. Ayatollah Khomeini, som ledet den islamske revolusjonen i 1979, 

endret den iranske politikken fra en allianse med USA til motsetningsforhold og fiendskap. 

Den iranske revolusjonen blåste også nytt liv til motsetningene mellom to store retninger i 

islam; sjia- og sunni-islam (Demant 2006:120). 

 

																																																													
6	Sjiateologien	avviser	legitimiteten	til	de	tre	første	kalifene	og	heller	se	til	de	tolv	imamene	som	alle	var	etterkommere	fra	
Ali	ibn	Abi	Taleb	og	hans	kone	Fatema.		
7	Traktaten	Kasr-I	Shirin	eller	Zuhab.	Det	var	fredsavtale	mellom	det	Osmanske	riket	og	Safavid	dynastiet	i	Iran	i	1600-tallet.	
Etter	at	Murad	IV	gjenvunnet	Baghdad	fra	Safavids	i	1638,	da	safavidene	søkte	for	fred,	der	ble	representanter	fra	begge	
dynastiene	ble	sendt	til	Kasr-I	Shirin,	hvor	ble	det	inngått	avtale.	Avtalen	avgjort	en	ottomansk	iranske	grensen	som	forlot	
Erivan,	Tabriz,	og	Zagros-fjellene	til	Iran,	men	laget	Kars,	Van,	Kirkuk,	Baghdad	og	Basra	Ottomanske.				
8	Pillalamarri,	Akhilesh,	(2014),	«This	16th	century	battle	created	the	modern	Middle	East»,:	
http://thediplomat.com/2014/08/this-16th-century-battle-created-the-modern-middle-east/		
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1.1.5 Dagens realiteter reflekterer historien  
	

Disse historiske forholdene er grunnlaget for dagens sekteriske og etniske kriger i Midtøsten. 

Samtidig er disse faktorene viktige for formuleringen av det nye Midtøsten. Med andre ord 

finnes direkte og signifikante samspill og årsaker mellom disse historiske hendelsene og den 

politiske krisesituasjonen i Midtøsten i det 21. århundret. Gjennom disse historiske 

elementene vil jeg derfor forsøke å finne årsaker til konflikter mellom sjia- og sunni-muslimer 

og andre konflikter og kriger mellom ulike grupper i regionen. 

«Islams historie» og «Utfallene av første og andre verdenskrig for Midtøsten» er det 

historiske utgangspunktet for denne oppgaven. Andre sentrale forhold er demografi og 

maktforhold. I Midtøsten er forskjellige folkegrupper med forskjellig religiøs tro og etnisk 

bakgrunn. Derfor kan identitet og legitimitet av statlig styring og politisk stabilitet være 

vanskelig å oppnå. Stater som har sterke politiske røtter eller nasjoner som har velkjente 

kulturer eller historier kan bruke dette til å vinne innflytelse og makt i regionen. Historien har 

vist oss at stormakter som USA, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og Russland også har 

spilt, og fortsatt spiller en stor rolle i kampen om innflytelse og makt i Midtøsten. Derfor 

brukte jeg innledningsvis begrepet «komplisert» for å beskrive Midtøsten. Bakgrunnen er at 

de ulike partenes interesser er i konflikt, og at vi samtidig har en blanding av internasjonale 

aktører med forskjellige interesser. 

Regionale makter og stormakter på fremmer alle sine egne strategiske og økonomiske 

interesser i Midtøsten og prøver å påvirke utviklingen i området til egen fordel. Disse 

konfliktnivåene griper inn i og påvirker hverandre på ulike måter. Midtøsten har blitt preget 

av kaos, uorden og ustabilitet, som minner om Thomas Hobbes' kjente sitat «alles krig mot 

alle». Realismeparadigmet i internasjonale studier er derfor godt egnet til å forklare dagens 

politiske kriser i Midtøsten. Den relative betydningen av religionen, og i første rekke den 

historiske motsetningen mellom sjia og sunni innen islam, som har gjort situasjonen mye 

verre siden Den arabiske våren stoppet opp i Syria.9Noen eksperter som Paul Danehar bruker 

«Det nye Midtøsten» om den situasjoner som har oppstått. Andre har kalt den «den nye kalde 

krigen» 10, der regionale makter, jihadist-organisasjoner og stormakter står mot hverandre. 

																																																													
9	Lynch,	Marc,	(2013):	“How	Syria	Ruined	the	Arab	Spring”,	:	http://foreignpolicy.com/2013/05/03/how-syria-ruined-the-
arab-spring/		
10	Gause,	Gregory.,F,	(2014):	“ISIS	and	the	New	Middle	East	Cold	War”,	:	
http://www.brookings.edu/blogs/markaz/posts/2014/08/25-isis-new-middle-east-cold-war		
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Iran, Saudi-Arabia og Tyrkia er de tre regionale maktene som alle har direkte og indirekte 

interesser og ideologiske konflikter med hverandre i de forskjellige områder i regionen. Alle 

tre har majoritet av muslimer, men har helt forskjellige politiske styreformer. De disponerer 

ulike ressurser som setter dem i stand til å forsøke å gjennomføre deres ambisjoner om å lede 

det framtidige Midtøsten. Historisk sett har disse tre statene mange konflikter med hverandre, 

men de har også hatt omfattende økonomiske relasjoner på forskjellige områder. Hver av dem 

har en eller flere storemakter bak seg, noe som gjør direkte konfrontasjoner mellom dem 

utenkelige, fordi krig mellom stormakter i Midtøsten ville ha dramatiske konsekvenser. 

Det er to viktige hendelser i det 21. århundret som har endret den historiske kursen for 

Midtøsten og ført til en kald krigs atmosfære i regionen. Den første var USA-okkupasjonen av 

Irak i 2003, som har gitt store muligheter for Iran, Tyrkia og Saudi-Arabia til å utvide sin 

regionale innflytelse, fordi Saddam Hussein-regimet falt og Irak ble svekket.11Den andre var 

Den arabiske våren som begynte i Tunisia i 2010 og endte med blodbadet i Syria i 2012,12 

etter at de gamle diktaturene hadde mistet sin makt i Libya, Egypt, Tunisia og Jemen. De tre 

regionale aktørene valgte forskjellige strategier for å fremme egne interesser i de arabiske 

landene som var rammet av omfattende revolusjoner. Noen av de politiske valg Iran, Saudi-

Arabia og Tyrkia tok var radikale og hadde stor innvirkning på de bilaterale relasjoner 

mellom dem. Iran ga f.eks. full støtte til Bashar Al-Assad for å holde ham ved makten i 

Syria13og rådgivning og militær støtte til den irakiske staten for å forsvare seg mot den 

islamske staten (IS).14Tyrkia støttet Det muslimske brorskapet i Egypt15 og i Syria16. Samtidig 

importerte Tyrkia råolje fra IS-territoriell i Irak17. Saudi-Arabia støttet Abdel Fattah al-Sisi i 

Egypt i maktkampen med Muhammed al-Mursi18. Saudi-Arabia brukte diplomati for å bygge 

																																																													
11	Barkey,	H	&	Lasensky,	S	&	Marr,	P	(2012),	«Considering	the	Aftermath	of	the	U.S.	Occupation	of	Iraq»,	Published	by	H-
Diplo:	https://www.h-net.org/reviews/showpdf.php?id=35532		
12	Arabiske	våren	var	bevegelser	i	den	arabiske	verden	som	hadde	sterke	påvirkning	i	endringen	av	Midtøsten.	Den	stoppet	i	
Syria,	fordi	i	Bashar	al-Assad	med	sine	allianser	i	Midtøsten	har	klart	å	overleve	t.o.m	i	dag.		
13	Fulton,	W	&	Holliday,	J	&	Wyer,	S	(2013),	“Iranian	Strategy	in	Syria”,	Published	by	Institute	for	the	study	of	war	and	AEI	
critical	project:	http://www.understandingwar.org/sites/default/files/IranianStrategyinSyria-1MAY.pdf		
14	Theguardian	News	agency	(2015),	“Iran	sends	troops	to	help	retake	key	Iraqi	oil	refinery	from	Isis”,	:	
http://www.theguardian.com/world/2015/may/23/iran-sends-troops-retake-iraqi-oil-refinery-isis		
15	Bekdil,	B	(2015),	“Turkey:	Muslim	Brothers:	Protector”,	published	by	Gatestone	Institute	international	policy	Council:	
http://www.gatestoneinstitute.org/5926/turkey-muslim-brotherhood		
16	Carnegie	Endowment	for	International	Peace,	(2012),	“The	Muslim	Brotherhood	in	Syria”:	
http://carnegieendowment.org/syriaincrisis/?fa=48370		
17	John,	T	(2015):	“Is	Turkey	really	benefiting	from	oil	trade	with	ISIS?”,	Published	by	Time:	
http://time.com/4132346/turkey-isis-oil/		
18	Kalin,	S	&	Fick,	M	(2014):	“Egypt’s	Sisi	wins	election,	faces	economic	challenges”,	Published	by	Reuters:	
http://www.reuters.com/article/us-egypt-election-idUSKBN0E70D720140529			
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en koalisjon for å stå mot Houthi-muslimer i Jemen19. Hensikten var å få Abdul Mansour al-

Hadi, presidenten av Jemen tilbake makten etter revolusjonen20. 

I 2011 beskrev Ayatollah Khomenei, den øverste lederen i Iran og etterfølger av Ayatollah 

Khomeini, Den arabiske våren som «Islamsk oppvåkning», inspirert av den islamske 

revolusjonen i Iran 1979 (Kissinger 2014:146).21Hans uttalelse hadde to formål. På den ene 

siden ville han vise at Ayatollah Khomeinis 22   ønske om å eksportere den islamske 

revolusjonen var blitt realitet i det 21. århundret (Bearce 2016:12). På den andre siden av hans 

uttalelse rettet mot Vestens beskrivelse av revolusjonene i den arabiske verden som 

«demokratiske bevegelser» mot «tradisjonelle diktaturer». Det kan argumenteres for at hans 

tale om «islamsk oppvåkning» var begynnelsen til planlegging av Irans Revolusjonsgarde23 

for å aktivere sine sjia-militante grupper i regionen. Dette åpnet et nytt kapittel i historien om 

iransk maktutøvelse og innflytelse i den islamske verden. Disse revolusjonære reaksjonene fra 

Irans side skapte og førte til bekymring i Saudi-Arabia og Tyrkia, og førte til iverksetting av 

politiske aksjoner mot Iran. Iran som en hovedsaklig sjia-muslimsk stat med en teokratisk 

styreform, forsøker å samle sjia-muslimer rundt sine verdier i Irak, Jemen, Syria, Bahrain og 

andre steder som Afghanistan og Pakistan. 

 

I 1932 etablerte kong Abdullaziz ibn-Saud det moderne Saudi-Arabia på store deler av Den 

arabiske halvøya. 24 I den islamske og arabiske verden er Saudi-Arabia et sentrum. Denne 

posisjonen er ikke et resultat av landets rolle som oljeeksportør, men to de hellige byer som 
																																																													
19	Den	Houthi	bevegelsen,	også	kjent	som	Al-Houthi,	er	en	mektig	local	jemenske	klan	i	den	nordvestlige	Jemens	provinsen	
Saada,	som	grenser	Saudi	Arabia.	De	Houthis	er	fundamentalistiske	Zayadis.	De	Houthis	hevder	å	være	direkte	
etterkommere	av	profeten	Muhammed	gjennom	sin	datter	Fatima.	Siden	2004	har	de	ført	et	opprør	mot	den	sentrale	
regjeringen	til	tidligere	presidenten	Ali	Abdullah	Saleh,	som	mistet	sin	stilling	i	2011.	Siden	2014	de	har	gjort	en	statskupp	i	
Jemen	og	de	er	krig	mot	presiden	Abdul	Mansour	Al	Hadi	og	Saudi	Arabia.	Det	er	ingen	solid	statistikk	som	viser	til	at	hvor	
mange	prosent	Houthier	befinner	seg	i	Jemen	og	utenfor.	Houthier	(sjiamuslimer)	utgjør	45%	av	befolkningen,	og	
sunnimuslimer	55%.		
20	Sharp,	J	(2015):	“Yemen:	Civil	war	and	Regional	intervention”,	published	by	Congressional	Research	Service:	
https://www.fas.org/sgp/crs/mideast/R43960.pdf		
21	Khamenei,	(2011):	“Leaders	view	of	islamic	Awakening”,	:	http://english.khamenei.ir/news/1416/Leader-s-View-of-
Islamic-Awakening		
22	Ayatollah	Khomeini	(1902-1989),	var	iranske	sjia	muslimske	religiøs	leder,	øversteleder,	revolusjære	leder	og	
grunnleggeren	av	Den	islamske	republikken	Iran	og	lederen	av	1979	iranske	revolusjonen	som	styrtet	Phalavi	monarkiet	og	
Mohammed	Reza	Pahlavi,	den	siste	kongen	av	Iran.	Khomeini	ble	den	øverste	leder	i	Iran.	Han	døde	i	1989,	og	han	ble	
etterfulgt	av	Ayatollah	Ali	Khamenei,	som	fortsatter	øverste	lederen	av	Den	islamske	republikken	Iran	eller	Valiye	Faqih.					
23	Irans	revolusjonsgard	ble	etablert	i	1979	etter	at	den	islamske	revolusjonen	fikk	makt	fra	Pahlvi	dynastiet.	
Revolusjonsgard	er	et	Militærorganisasjon	som	ble	født	i	begynnelse	av	Islamske	republikken	og	var	aktive	for	å	stoppe	
opposisjon	gruppe	som	var	mot	Islamske	republikken	av	Iran.	Irans	revolusjonsgard	har	en	viktig	oppgave	med	å	beskytte	
Iranske	revolusjonen	prinsipper	og	verdier.	Siden	krigen	av	Iran	og	Irak	ble	sluttet	i	1988	den	militære	organisasjonen	ble	
aktive	i	makro	økonomien	av	Iran,	samt	har	utviklet	seg	kraftig.	Den	militære	organisasjonen	har	flere	vinger	og	
underorganisasjoner	som	f.eks	Quds	vingen	og	Basij	(Paramilitære	organisasjonen).		
24	Sindi,	Mohammad,	A.,	(1999),	”The	direct	instruments	of	Western	Control	over	the	Arabs:	The	Shinig	example	of	the	
House	of	Saud”,	P.10	:	http://www.social-sciences-and-humanities.com/PDF/house_of_saud.pdf		
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befinner seg innenfor Saudi-Arabias grense. Mekka og Medina er de to hellige byer som 

legitimerer at Al-Saud-familien kaller seg muslimenes kalif. Disse to byene er viktige 

ressurser for Saudis maktutøvelse i regionen (Gallarotti & Tayyeb 2012:12). Saudi-Arabia 

ligger i front når det gjelder arabisk identitet, arabisk kultur og fundamentalistisk islam 

(wahhabisme og salafyisme). Derfor støtter den saudiske kongefamilen andre arabiske land 

både gjennom finansiell bistand og våpen. De vil unngå å tape innflytelse i forhold til sin 

tradisjonelle ideologiske rival, den sjia-muslimske staten Iran. For eksempel gir saudierne 

militær støtte til Al Khalifa-monarkiet i Bahrain, mot de bahrainske sjiamuslimene. I tillegg 

gir Saudi Arabia finansiell støtte til Abdull Fatah Al-Sisi regjeringen i Egypt25mot Det 

muslimske brorskapet (Katzman 2015:6, Nazer 2015:7). Saudi-Arabia har vært i et politisk 

maktskifte i 2015, da kong Abdul-Aziz døde og hans etterfølger Salman bin-Abdulaziz fikk 

makten.Denne politiske maktskiftet hadde store konsekvenser for Saudi Arabias regionale 

politikk. Landet ble en mer aktiv aktør i regionen, og har klart å ta et historisk steg ved å 

bygge en arabisk og islamsk anti-terror koalisjon.26 

I den islamske verden er det bare Tyrkia som blir ansett å ha demokratisk styreform, selv om 

liberale verdier som politisk og sivil frihet ikke er sammenlignbare med vestlige demokratier. 

Det institusjonelle valgsystemet er sentralt i tyrkisk demokrati (Geyika 2011:1). Den 

parlamentarisk demokratiske styreformen i Tyrkia er basert på et multipartisystem. Siden 

2002 har Rettferdighets- og utviklingspartiet (AKP) 27 hatt rent flertall i parlamentet28 og 

makten i Tyrkia. Den tyrkiske regionale politikken har dessuten gradvis blitt en mer aktiv i 

regionen, og i den islamske verden. Tidligere statsministeren- og utenriksminister Ahmet 

Davutoglu skisserte i 2001 i sin kjente bok «Strategic Depth» de tyrkiske planer om å bygge 

opp igjen det osmanske dominans, og har foreslått en «null problem» politikk overfor nabo-

stater. Han blir ofte regnet som en neo-osmansk tenker, og ønsker at Tyrkia skal gjenreise den 

ærefulle det hadde i under det osmanske imperiet. 29 Under Den arabiske våren hadde Tyrkia 

delvis en reaksjonær holdning til revolusjonene. Tyrkiske myndigheter argumenterte til fordel 

																																																													
25	Feteha	A	&	Wahba,	A	(2016),	“Saudi	Arabia	to	support	Egypt	with	3	billion	dollar	of	loans,	Grants”,	Bloomberg:	
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-01-04/saudi-arabia-to-support-egypt-with-3-billion-of-loans-grants		
26		Wagner,	D	&	Cafiero,	G	(2015),	“Saudi	Arabias	Anti-terror	coalition	is	a	House	of	Cards”,	Huffingtonpost:	
http://www.huffingtonpost.com/daniel-wagner/saudi-arabias-antiterror-_1_b_8882002.html		
27	Rettferdighets-og	utviklingspartiet	(AKP)	eller	på	tyrkisk	Adalet	ve	Kalkinma	Partisi	er	et	sosialt	konservativ	politisk	parti	i	
Tyrkia.	Det	har	utviklet	seg	fra	tradisjonen	med	islamisme,	men	har	offisielt	forlatt	denne	ideologien	til	fordel	for	
konservative	demokrati.	Partiet	har	blitt	grunnlagt	i	2001	og	har	makten	siden	2002.		
28	Ozbudun,	E.,	(2013),	”Party	politics	and	Social	Cleavages	in	Turkey”,	Lynn	Rienner.	P:2	:	
https://www.rienner.com/uploads/513663b2a80d1.pdf		
29	Grigoriadis,	L	(2010),	”The	Davoutoglu	Doctrine	and	Turkish	Foreing		policy”,	Blikent	University.	P.5	:	
http://www.eliamep.gr/wp-content/uploads/2010/05/%CE%9A%CE%95%CE%99%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%9F-
%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%A3-8_2010_IoGrigoriadis1.pdf			
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for opprørerne, og forsøkte å fremme en tyrkisk politisk struktur-modell30(balansering av 

islam og demokratiet) for landene som var rammet av revolusjoner. Slike reaksjoner preges av 

den neo-osmanske ideologien til den tyrkiske regjeringen. 

 

1.2	Metodogiske	betraktninger	
Som alle andre forsknings studier, som har en metodologisk betraktning, derfor har denne 

forskningen også en «forskningsdesign» og en «metode» som støtter meg for å samle inn 

relevante data som er nødvendig for å gjøre det på en rimelig og riktig måte. Med andre ord 

metode gir oss et grunnlag for systematisk og planmessig arbeid med de «hva, hvorfor, hvem 

og hvordan» vi stiller overfor samfunnet (Holme & Solvang 1996: 13). Oppgavens formål er å 

svare på hvordan forsøker Iran, Tyrkia og Saudi Arabia gjennom sin regionalpolitikk med 

bruk av myk og hard makt å bli den dominerende makten i Midtøsten og hvilken rolle spiller 

religion i dette maktspillet. Derfor er denne oppgaven strukturert gjennom en kvalitativ 

metodologisk undersøkelse, som i dette avsnittet skal redegjøres for metoden, som ligger til 

grunn for studien. Først presenteres for forskningsdesignet som er grunnlagt på casestudiet og 

årsaker for valg av akkurat dette designet. Deretter vil forskningsmetoden diskuteres, som den 

er basert på trianguleringsmetode; dokumentanalyse og semi-strukturert intervju skal benyttes 

som datainnsamlingsmetode for studie. Avslutningsvis vil jeg drøfte utfordringer ved 

metodevalget i forhold til validitet og reliabilitet. Jeg skal forklare for tiltak som er gjort for å 

øke validiteten og relabiliteten.     

1.2.1Casestudie	som	forskningsdesign		
“The intesive study of a single case where the purpose of the study is- at least in part-

to shed light on a larger class of cases” (Gerring 2007: 20) 

En av de første årsakene som valgte jeg casestudie som forskningsdesignet for denne studien, 

var på grunn av at casestudien egnet seg bedre på kvalitative undersøkelse (Gerring 2007:10).  

Gerring (2007:13) forklarer at «casestudiet kan dekke både kvantitativ og kvalitativ 

undersøkelse, en kombinasjon av begge to». Trianguleringsmetode som er en sentral 

dimensjon ved kvalitative undersøkelse vil passe best i casestudien. En kvalitativ orientert 

design er en undersøkelse der vanligvis finnes færre enheter og verdiene skrives ikke som 

tallkoder men på tekster (Hellvik 2011:110).  
																																																													
30	Tocci,	N	&	Taspinar,	O	&	Barkey,	H	&	Lecha,	E	&	Nafaa,	H	(2011),	”Turkey	and	the	Arab	Spring	implications	for	Turkish	
Foreign	Policy	from	a	Transatlantic	Perspective”,	The	German	Marshall	Found,	P.4,	P.5	:	
http://www.iai.it/sites/default/files/mediterranean-paper_13.pdf		
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En fordel ved kvalitative forsker er at det har en tendens til å finne seg i en hermeneutisk 

sirkel, ved hjelp av kjent litteratur, forsøker med å kontekstualisere sine lesninger av gitte 

tekster, omformulert, betydningene av disse tekstene i lys av de antatte sammenhenger, og 

tillate forsknings spørsmål og svar som oppstått sammen i løpet av sin involvering med de 

gitte tekster (Krippendorff, 2013:88).  Med andre ord jeg skal gjennom tidligere forsknings 

studier finne ut sammenhenger mellom teoriene (Myke/Harde Makt og Regional 

sikkerhetskomplekset/Midtøsten) og Irans, Tyrkias og Saudi Arabias utenrikspolitikken, 

regional strategier og deres involveringer i sekteriske og stedfortrederkrigene i Midtøsten.  

En viktig faktor ved valg av forskningsdesign er at det må være hensiktsmessig i henhold til 

problemstilling og teori. I denne studien analyseres det hvordan forsøker Iran, Tyrkia og 

Saudi Arabia gjennom deres regionalpolitikk å bli den dominerende makten i Midtøsten og 

hvilken rolle spiller religion i denne makt spillet. Problemstillingen kan deles i to, der først 

skal ses på hvordan forsøker de tre regionale maktene å dominere makten i Midtøsten, deretter 

hvilke rolle spiller religion i denne maktkampen. Derfor mener jeg at Irans, Tyrkias og Saudi 

Arabias regionale politikken utgjør studien singlecasene. Første og fremst casestudiet bør 

være prosess-sporinger, historisk og tekstuell (Gerring 2007:17).  

“Process-tracing is an indispensable tool for theory testing and theory development 

not only because it generates numerous observations within a case, but because these 

observations must be linked in particular ways to constitute an explanation of the 

case” (George & Bennett 2005:207).  

Derfor mener jeg at alle de tre kjennetegnene ved casestudiedesign allerede eksisteres i denne 

studien. For det første mener at denne studien vil være både « Detaljert Narrativ» og 

«Analytisk Forklaring» prosess sporing, fordi her skal jeg prøve å finne ut hvordan en 

hendelse skjedde, samtidig vil jeg utvikle teorier i forhold til historiske hendelser. Med andre 

ord kausalitet undersøkelse i denne studien skjer gjennom data innsamlinger av dokumenter 

som er kjerne ved de to typer av prosess-sporing metoder, og som er sentrale i casestudiet.  

For det andre denne studien vil sette fokuset på historiske hendelsene (historien av 

islam/første og andre verdenskrig/1979 revolusjonen i Iran) som har direkte samspill med i 

dagens konfliktsituasjoner mellom de singlecasene, Iran, Tyrkia og Saudi Arabia i regionen. I 

følge av George og Bennett (2005:2011):  

“A substantially different variety of process-tracing converts a historical narrative 

into an analytical causal explanation couched in explicit theoretical forms. The extent 
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to which a historical narrative is transformed into a theoretical explanation can vary. 

The explanation may be deliberately selective, focusing on what are thought to be 

particularly important parts of an adequate or parsimonious explanation; or partial 

character of the explanation may reflect the investigators inability to specify or 

theoretically ground all steps in a hypothesized process, or to find data to document 

every step”         

Flere andre grunner anses at casestudiet som å være det mest aktuelle forskningsdesignet for å 

besvare spørsmålene som ble stilt innledningsvis og helhetlig i problemstillingen. Generelt 

sett før casestudiet skal gjennomføres bør forsker velge strategier som det vil komme ved å 

stille spørsmålene i begynnelse av undersøkelsen om «hvorfor» og «hvordan» (Yin 1997:01). 

Denne studien er basert på strategier som vil belyse både «hvordan» og «hvilken» elementer 

er årsaker for iranske, tyrkiske og saudisk involveringen i regionen. I tillegg, som ble forklart 

tidligere, problemstillingen har to formål, det første handler om «hvordan» de tre regionale 

maktene forsøker å bli den dominerende makten i regionen og den andre handler om 

«hvilken» roller spiller islam i deres maktkamp i regionen. Andre eksperter hevdet at 

casestudiet egnet seg best til å svare på spørsmål som angår «hvordan» noe skjer og opplever, 

enn «hvorfor» noe hender (Svein 1997:34). Denne studien forsøker å besvare både på 

«hvorfor» noe hender og «hvordan» noe skjer, fordi etter min mening alltid det er noe som har 

skjedd før som resultatet ble til det som det er nå. Derfor prøver jeg å bruke fra alle typer 

casestudie strategier for å besvare så godt så mulig årsaker for etniske og sekteriske konflikter 

i Midtøsten, før det skal bli en analyse av de relevante casene i de to siste kapitelene av denne 

studien. I følge av Gerring (2007:26);  

“If many countries are under study (with or without individual-level data), then it is 

properly classified as a cross-case study” 

Derfor kan jeg argumentere for at denne type studie som jeg skal analysere videre er faktisk 

basert på cross-casestudie, hvor iransk, saudisk og tyrkisk regionalpolitikken danner 

singlecasene og deretter skal de analyseres i forhold til helhetlig tre andre casene; A) Syria, B) 

Irak og C) Libanon. Datainnsamling av denne studien er basert på tidsperioden fra 2010 til 

midt i 2016. Årsaken som det skal være til midt i 2016, handler om at problemstillingen er i 

stor grad dagstid relevant og det krever å forklare detaljert årsaker og virkninger. 

 Etter Gerrings utgangspunkt (2007:17) case studiet er en forskning, der det er mer holstikk; 

en mer eller mindre omfattende undersøkelse av et fenomen. Robert Yin (1997:39-44) peker 
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på to formål som kan begrunne valg av case som forskningsdesign; for den første casestudien 

bør være av betydningsfull interesse og for den andre bør casen være ekstremt unikt. Derfor 

mener jeg valg av casestudie var fornuftig i den grad at problemstillingen og hele studien er 

ekstremt unikt. Det skal analyseres gjennom et historisk perspektiv for å forklare på årsaker 

for konflikter mellom Iran, Saudi Arabia og Tyrkia i regionen som er både unike og 

holestikke. Det er unikt og betydningsfull interessant, fordi; A) Til i dag, det har ikke blitt noe 

forskning om de tre regionalmaktene til sammen, hvor historiske, kulturelle, religiøse, 

politiske, økonomiske, sikkerhets konflikter blir analysert i forhold til deres myke/harde makt 

kapasiteter og regionale politikken B) den politiske historien av islam skal undersøkes for å 

finne ut samspillet mellom «årsaker for skille mellom sjiamuslimer og sunnimuslimer» og 

Irans (Sjiastat) religiøse kamp mot Saudi Arabia (Sunni-Wahhabistat) og Tyrkia (Sunni-

Hanafi stat). Samtidig sekteriskkriger skal analyseres i lys av resultatet av første verdens krig 

f.eks. Sykes-Picot avtale i 1916 C) teorien av regionalsikkerhetskomplekset (RSCT) skal 

brukes i forhold til den Nye Midtøsten Orden (NMO), der skal NMO som er helt nytt 

fenomen anvendes til det makts spill mellom Iran, Tyrkia og Saudi Arabia i regionen, og D) 

det blir en forklaring på forholdene mellom Iran, Saudi Arabia og Tyrkia gjennom Syria, Irak 

og Libanon til de ikke-statlige grupper, som Den islamske staten (IS), Kurdistans 

arbeiderparti (PKK) og Hizbollah. 

1.2.2	Triangulerings	Metode		
Kvalitative innholds analytikere får hjelp fra deres tolkninger ved å vevere sitater fra de 

tidligere tekst analysere og litteratur som vil støtte forsker for å finne ut sammenhenger 

mellom tidligere forskninger og sin egen konklusjoner. Dette skjer gjennom konstruere 

parallellisme, med å bruke fra trianguleringsmetode, og ved å utdype noen metaforer det kan 

identifisere (Krippendorf, 2013:89). Årsaken som valgte jeg trianguleringsmetode for denne 

studien var at jeg ville øke både relabilitet og validitet ved å bruke fra to typer forskjellige 

datainnsamlinger, dokumentanalyse og semi-strukturert intervjue.  

 Trianguleringsmetode nevnes for multippel-kilder også, der forsker ved å samle inn 

forskjellige type av dokumenter og intervjuer vil besvare på problemstillingen med mer frihet 

og tillitt. Denne metoden vil styrke både relabilitet og validitet ved casene i studien. Forsker 

ved å bruke fra trianguleringsmetode, da vil han/hun bruker mer enn en metode eller 

datainnsamlingsformuler for å besvare til problemstillingen (Brymann, 2004:275). Hensikten 

min ved å bruke av akkurat denne type metode for denne studien var for det første vil jeg å 
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bruke fra to typer datainnsamling, som vil skape en høy sannsynlighet for å støtte 

troverdigheten ved funnen og samtidig denne metoden vil støtte til å forstå kausaliteten ved 

forskjellige fenomener. For det andre denne metoden vil utløse mer informasjon om 

problemstillingen. 

1.2.2.1	Dokument	Analyse	
I denne studien skal jeg bruke av både forliggende data og hente inn egen data. Informasjon 

og kilder som vi samler inn selv vil bli skrives, som primær-kilder og informasjoner som 

andre har samlet inn vil bli skrives, som sekundær-kilder. Med andre ord de forliggende 

dataene utgjør en kombinasjon av primære og sekundære kilder (Kjeldstadli 1992:67-68). 

Primærkildene vil være offisielle dokumenter, artikler, innlegg og taler som f.eks. i denne 

studien offisielle dokumenter og talene er basert på offisielle nettsider fra iranske, tyrkiske og 

saudiske regjeringene. Samtidig artikler og innlegger har blitt samlet fra forskjellige 

internasjonale og regionale nyhetsbyråer; «The Guardian», «Al Monitor», «Al Arabiya», 

«Press TV», «Financial Times», «Times», «The New York Times», «The Washington Post», 

«Politico» «BBC-News», «Arab News», «Daily News» og «VOX». Sekundære kilde vil bestå 

av tidligere bøker og tidsskrifter som f.eks. en sentral del av de sekundære dataene i denne 

studien har blitt samlet fra tanketank forskningsinstitutter eller organisasjoner som «Center 

for Strategic and International Studies», «RAND Corporation», «Foreign Policy» «Carnegie 

Endowment for International Peace», «Council on Foreign Relations», «Woodrow Wilson 

International Center for Scholars» «Gatestone Institute for International Policy Council» og 

«Congressional Research service». Iallfall primære kildene bør trekkes ut fra de som ligger 

nærmest i tid og rom i forhold til casene (Kjeldstadli 1992:169).   

I følge Kjeldstadli (1992:70) utfordringen ved primære kilde og sekundære kilde deles i indre 

og ytre kilde kritikk. Ytre kilde vil si hvilken data vi har med å gjøre forskningen. Rekke 

spørsmål forsker bør fra seg selv; hvem har skrevet det? er kildene private eller offentlige? 

osv. De offentlige kildene som regjeringen har publiserte dem, derfor viser ensidig synsvinkel 

av myndigheter mening om det fenomenet som undersøkes. I de private kildene skal jeg 

studere nøye om forfatteren bakgrunn og kunnskapen.  Når kommer vi til indre kilde kritikk, 

der bør jeg fokusere på at de utvalgene er relevante for studien eller ikke. Jeg kan med 

sikkerhet nevne at de utvalgene som valgte jeg for denne studien er alle relevante for casene 

og problemstillingen.  
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1.2.2.2	Semi-strukturert	Intervju	
Den andre datainnsamlings metode i denne studien er semi-strukturert intervjuer eller open-

ended spørsmål som vil være måtte som skal intervjuere foregår med de relevante 

informanter. En annen årsak som valgte jeg trianguleringsmetode for denne type 

caseorienterte studiet er for å styrke grunnteorien med å få omfattende støtte ved å bruke fra 

to forskjellige kildeinnsamlingen (Andersen 1997:25). 

En av de viktigste datainnsamlinger i casestudie forskningsdesign skjer gjennom kvalitativ 

intervjuer. Hensikten med å bruke fra intervjuet er å finne ut informasjoner som er knyttet til 

problemstillingen. I følge Krinppendorf (2013:71) intervjuet er en måte å lære å kjenne andre 

personer- sine troer, holdninger og forventninger, samt det hjelper til å forstå de kognitive 

modeller som former deres syn på det aktuelle fenomenet. Med andre ord i kvalitative 

intervjuer vi er mest interessert i respondent meningen om de aktuelle casene. Det finnes tre 

typer intervju undersøkelse for å samle inn data; 1. strukturert, 2. ustrukturert og 3. semi-

strukturert (Bryman 2004:319). Det finnes tre kritiske spørsmål for å velge intervjuet som 

datainnsamlings metode; 1. hvor mye man vet fra før? 2. hvor viktig er det at respondentene 

selv får definere case rammene? 3. hva vet vi om intervjuobjektene villighet til å velge 

mellom faste svaralternativ? (Abrebach & Rockmans, 2002).    

I følge Yin (1997:84) den mest brukbare intervju type i casestudiet er open-ended eller semi-

strukturert intervju, der forsker kan stille spørsmål fra respondenten om fakta som er viktig for 

casen og så vel kan få nyttig informasjon fra informanter meninger om casen. I semi-

strukturert intervju krever stor oppmerksomhet fra intervjueren, siden et slikt intervju har en 

mer konversjonale kvalitet enn de to andre kvalitative intervju metoder. Samtidig i dette 

intervjuet spørsmålene kan være lettere å bryte. Med andre ord i semi-strukturert intervjuer 

rekkefølger spiller ingen rolle og respondenten er mer frie å snakke (Aberbach & Bert 2002: 

674). Fleksibilitet i rekkefølge av spørsmålene er kjernepunktet i semi-strukturert intervjuer. I 

bakgrunn for at problemstillingen og konteksten av denne studien er komplekset og krevers 

mye kunnskap om Midtøsten, derfor synes jeg at semi-strukturert intervjuet passer best i 

forhold til denne studien.  

I semi-strukturert intervjuet spørsmålene er gjerne åpne og generelle i formen. For meg det 

var viktig å kunne stille spørsmål underveis. I følge Brymann (2004: 326) semi- strukturert 

intervjuet skal formuleres slik; 1. Generelt forskningsområde, 2. Konkrete problemstilling, 3. 

intervju emner, 4. formulere intervjuspørsmål, 5. gjennomgang /revidere intervjuspørsmål, 6. 
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identifisere nye problemstillinger 7. revidere intervju spørsmålene og 8. ferdigstille guide. (Se 

på Vedlegg Intervjue Guide på side.200)          

1.2.2.2.1	Informanter		
Et godt utvalg av informanter er viktig for å sikre god relabilitet. For at studien skal være 

reliabel skal kildeinnsamlingen gi det samme resultatet (King & Keohane & Verba 1994:26). 

For denne studien var det viktig å velge relevante respondenter som kunne levere konkrete og 

nyttige opplysninger om problemstilling og helhetlig om konteksten av oppgaven. Derfor ble 

utvalget hentet fra ikke-sannsynlig metode eller målrettet utvelging (Purposive Sampling). 

Siden casene er tid Det ble til sammen fire respondenter som en fra forskningsinstitutt og tre 

andre på grunn av sikkerhetsmessige og personlige grunner ville være anonymt.  

Siden casene er helt klare ville det vært lite hensiktsmessig å bruke noen form for tilfeldig 

utvalg. Samtidig det har vært en utfordrende og krevende arbeid å finne de rette informantene 

i denne studien. For det første for meg det var viktig at respondenten skulle ha en klar blikk på 

historiske og mekanistisk elementer som eksiterer i Midtøsten, som var faktisk utfordrende, 

fordi det er veldig få i Norge som kunne om regionen og for det andre de respondentene som 

ville være anonyme hadde interessante og dyppe forståelse om regionen. 

Jeg fikk intervjuet med Cicilie Hellestveit som er forsker ved International Law and Policy 

Institute (ILPI). Hun har en doktorgrad i internasjonal rett om væpnede konflikter fra det 

juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Hennes doktorgrad avhandling  handler om 

«Concerned the rules of conduct of hostilities in non-international armed conflict». Hun har 

tidligere var forsker ved Institutt for fredsforskning i Oslo (PRIO), Norsk senter for 

menneskerettigheter (SMR) og ved ulike institutter i utlandet.  

1.2.3	Validitet	og	Reliabilitet		
Hovedsakelig relabilitet handler om datas troverdighet og testbarhet (Andersen 2006:291). 

Med andre ord relabilitet er definisjon på kildenes pålitelighet. En kilde blir sett som pålitelige 

dersom andre forskere kan benytte den samme empirien til videre forskning eller han/hun 

klarer å konkludere samme resultat ved bruk av den opprinnelige forskningsmetoden. Det har 

blitt ofte diskutert om at casestudier har for lavt reliabilitet i forhold til andre 

forskningsdesigner (George & Bennett 2005: 106) og ettersom forsker i casestudier skriver 

tykke forklaringer av hendelsesforløp og situasjoner, samt det blir større grad av tolkning. For 

å sikre troverdigheten på dokument dataene, da må det være mulig på en eller annen måte 
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vurdere kvaliteten på den gjennom å undersøke hvem som har skrevet det og på hvilken arena 

(bok/nettside) det har blitt publisert.   

Først og fremst er viktig å nevne her at utfordringen ved bruk av casestudiet ligger i 

målvaliditetsvurderingen (Adcock & Colliers 2001:531). Indre og ytre validitet er to varianter 

av målvaliditet i forskningen, der i singel-casestudiet finnes utfordringer med ytre-validitet, 

mens indre validiteten er sikre. I følge George og Bennett (2005: 220) for at singel-casestudiet 

kunne være teoretisk-testbare og brukelig i undersøkelse, da bør forsker kunne sammenligne 

sine funn med andre observasjoner. Vanligvis skårer casestudie best på indre validitet, fordi 

den kan gir ofte god mulighet til å studere en kausalsammenheng inngående. Jeg har prøvd i 

hele studien for å sikre et høy indre og ytre validitet gjennom å finne årsakssammenhenger 

ved hendelsene og virkninger, samt med å bruke teoretiske tilnærminger som (myke/harde 

makte og regionalsikkerhetskomplekset) i forhold til casene mine (Iran, Saudi Arabia og 

Tyrkia regionale politikken og deres maktbruk i Syria, Irak og Libanon)       

En av de sentrale utfordringer som ligger i semi-strukturert intervjuet er reliabilitet og 

validitet spørsmålet. Med andre ord forsker bør sikre seg om at respondenter svarer til 

spørsmålene, samtidig troverdigheten ved informasjonen som respondenter gir er høyt viktig i 

denne sammenhengen. Problemer med relabilitet kan oppstå i intervjubaserte forskning, når 

spørsmålene blir dårlig konstruert eller enda verre et misvisende svar fra respondenter (Jeffrey 

2002:679).     

 

 

Kapittel.2 Teorier  

2.0 Teoretiske rammeverket 

Hovedhensikten med bruk av teori i forskningsoppgaver er å forsøke å forklare et fenomen. 

Bruk av teori er sentralt i samfunnsvitenskapelig og all annen forskning. Teori hjelper 

forskeren å analysere den konkrete problemstillingen. Med andre ord er teori en oversikt over 

de viktigste begreper innen et fagområde (Østerud 2007:274). Uten teorier vil vi ikke være i 

stand til å fortelle hvorfor forskningsresultater gir svar på problemstillingen (Brians & Wilnet 

& Manheim 2006:14). 
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Jeg mener teori gir lys i en mørk tunnel så forskeren kan fortsette den langsomme og 

utfordrende veien videre. Teori kan med et annet ord kalles et verktøy som støtter forskeren i 

å finne realiteten ved premisser og hypoteser (Waltz, 1979: 5 – 6). 

I denne oppgaven skal jeg bruke Joseph Nye31 sitt bidrag med å utvikle begrepet makt med 

flere underkategorier, som deles på Hard, Myk (og Smart) makt. Mitt mål er å koble disse 

begrepene til Iran, Saudi-Arabia og Tyrkia sine regionale policyer i Midtøsten. Hovedfokus er 

på begrepet myk makt eller det som kalles «attraktiv makt». 

I boka «Soft Power: The Means To Success in World Politics» av Joseph Nye, forklarer han 

konkret myk makt som evne til å påvirke andres tanker og hjerter (Nye 2004:1). Det er viktig 

å nevne at målet med myk makt er å påvirke den offentlige opinion gjennom attraktiv kultur, 

ideologier, visjoner og historien. Hvis et lands kultur og ideologi er attraktive, er andre mer 

villig til å la seg påvirke av dette landet (Nye 2004:10). 

Offentlig diplomati er en underkategori ved begrepet myk makt. Offentlig diplomati relateres 

til kulturelle verdier. Nye (2004) beskriver offentlig diplomati som ressurser til å tiltrekke 

andre til kulturelle verdier, historiske elementer og visjoner gjennom moderne og tradisjonell 

kommunikasjon. Eksempler på offentlig diplomati er Hollywoodfilmer eller filmindustrien 

Bollywood32. Begge regnes som ressurser for myk makt for henholdsvis USA og India. 

 

Religion og politisk ideologi er andre typer myk makt, spesielt i Midtøsten. I denne regionen 

spiller religion stor rolle for å tiltrekke folk til å gjøre det en stat vil33 (Haynes 2006:25). Islam 

er knyttet til politiske ideologier gjennom historien og i moderne politikk i statene i 

Midtøsten. Modellen statlig styring er en annen type myk makt (Nye 2004:13). Statlig styring 

er avhengig av en sterk ideologi som folk tror på. I f.eks. USA og vestlige Europa har 

«demokratisk styringsform» sterke røtter i sosiale dimensjoner. Demokratiet er en faktor som 

har skapt velferdsstater og økonomiske utviklinger i vesten. Derfor er det ikke utenkelig at 

																																																													
31	Joseph	S.	Nye	Jr.,	tidligere	dekan	ved	Kennedy	School	of	Government	ved	Harvard	University,	var	formann	i	National	
Intelligence	Council	og	en	assisterende	forsvarminister	i	president	Bill	Clinton-Administrasjon.	Han	er	forfatter	av	flere	
politiske	og	sikkerhets	verker,	herhunder:	The	Paradox	of	American	Power	(2002),	The	Power	Game	(2004)	and	The	Future	of	
Power	(2011).		
32	Thussu,	D	&	Frost,	E.,	(2014),	“Communicating	Indias	soft	power”,	Center	for	Asian	studies:	
http://www.eastwestcenter.org/events/communicating-india%E2%80%99s-soft-power-buddha-bollywood		
33	Haynes,	J.,	(2006),	“Religion,	Soft	Power”	and	international	relations”:	http://paperroom.ipsa.org/papers/paper_5026.pdf		
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andre nasjoner også vil ha samme styringsform. Demokratiet blir regnet som myk maktressurs 

for USA og vest-europeiske stater.34  

«Offentlig diplomati» og «religion og politiske ideologier» er faktorer ved begrepet myk 

makt. Men tradisjonelle måter å utøve makt relateres til den andre typen makt, nemlig hard 

makt. Denne typen makt har alltid vært relevant i Midtøsten. Hovedkjennetegnene ved bruk 

av hard makt er tvang og bruk av vold for å nå visse mål. Det er grunnleggende motsatt av 

myk makt, som er en mer indirekte måte for å få noe. Personen som vil utøve hard makt 

trenger dessuten flere midler til disposisjon. Disse kan deles i: A) Økonomiske kapasiteter B) 

Militære styrker 

Det er viktig å nevne at økonomiske kapasiteter kan være både hard og myk makt. 

Økonomisk bistand skrives som myk makt, mens økonomiske sanksjoner er hard makt. 

I følge Nye (2004: 25) :”Hard and Soft Power sometimes reinforce and sometimes interfere 

with each other”.  En stats økonomiske kapasiteter kan regnes som både deres harde og myke 

makt. Økonomiske sanksjoner mot et annet land er underkategorien av hard makt35 (Gilbert 

2015:03). I motsatt økonomisk bistand fra et land til andre land kan regnes som myk makt av 

den staten som har gitt bistanden (Nye 2004). 

Den andre teorien som skal brukes i denne oppgaven er «regionalt sikkerhetskompleks», som 

ble introdusert av Barry Buzan36. «Regionalt sikkerhetskompleks» kan beskrives som at hvert 

land prioriterer sine interesser på ulike måter, og hver region har sitt særpreg når det gjelder 

hvordan interesser prioriteres og virkemidler benyttes (Buzan & Wæver 2003). 

Regionalt sikkerhetskompleks (RSC) er en sikkerhetsteori som legger stor vekt på geografiske 

faktorer. Etter RSC-teorien utgjør Midtøsten et autonomt regionalt sikkerhetsnivå som kan 

vare i tiår. Globale hendelser har stor påvirkningskraft i formingen av denne regionen (Buzan 

& Wæver 2003:187). 

																																																													
34	Silver,	A	(2006):	”Soft	power:	Democracy	Promotion	and	U.S.	NGOs”:	http://www.cfr.org/democratization/soft-power-
democracy-promotion-us-ngos/p10164		
35	Galbert,	S.,	(2015):	“A	year	of	Sanctions	against	Russia;	Now	what”	CSIS:	
http://csis.org/files/publication/150929_deGalbert_SanctionsRussia_Web.pdf		
36	Barry	Buzan	er	professor	ved	London	School	of	Economics.		
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2.1 Makt 

Definisjonen av makt ble enkelt spesifisert av den tyske sosiologen Max Weber i «Wirtschaft 

und Gesellschaft» (Økonomi og samfunnet) to år etter han døde i 1920. Kjerne i Webers 

berømte definisjon av makt er at «en person har makt hvis han kan gjennomføre sin egen 

vilje, selv om en annen person forsøker å motsette seg han» (Swedberg 2005:205). Firehundre 

år før Weber hadde Niccolo Machiavelli introdusert ny tenkning om hvordan makt bør brukes 

for å få resultater en fyrste ønsker. Machiavellisme37 har blitt regulert rundt vold, tvang og 

samtidig tilgivelse. Fokus i denne oppgaven er hvordan vi kjenner begrepet makt i det 21. 

århundret, og hvordan Tyrkia, Saudi-Arabia og Iran bruker makt i sin egen region. 

Makt kan bli definert forskjellig på individ- og nasjonalt nivå. Det kan være spørsmål om 

både tid og rom når vi snakker om dette fenomenet. For eksempel i et hjem vil foreldrene ha 

makt over sine barn. På den andre siden vil ungdommer ha makt over sin framtid. Når den 

unge mann eller kvinne kommer ut i samfunnet søker de å få makt i arbeidslivet. Med andre 

ord bruker vi makt i vårt hverdagsliv. Dette samspiller med statlig maktbruk både innenriks 

og utenriks. 

I nasjonalt nivå statsledere og deres statsråder må ha makt for å holde sine posisjoner og de 

trenger makt for å gjøre endringer på sine fagområder. På det internasjonale nivået prøver 

store stater å vinne innflytelse over små stater. Vi kan konkludere at konkret makt betyr å ha 

kontroll, å vinne innflytelse og å få resultat man ønsker. 

Atferd og politikk fra Den Islamske Republikken Iran, monarkiet Al-Saud i Saudi-Arabia og 

Recep Tayyib Erdogan (AK-partiet) i Tyrkia etter Den arabiske våren viser at alle tre vil ha 

kontroll over regionen. De forsøker å utvide sin innflytelse og til sist har de kort- og 

langsiktige måler for å få resultater de ønsker. Den regionale atferden av dem viser at de er i 

gang med å utvide sin makt mest mulig i Midtøsten. 

I følge Nye (2004:2) er makt evne til å påvirke atferden til andre for å få resultater man 

ønsker. Samtidig er det viktig å vite hvilke metoder de bruker for å vinne innflytelse. For å 

utøve reell makt trenger en stat å ha tilgjengelige ressurser og midler innen landet (Morris 

1987:81). Økonomiske kapasiteter, human kapital og naturressurser er gode faktorer for å si 
																																																													
37	The	construct	of	Machiavellianism-	in	short,	the	manipulative	personality-emerged	from	Richard	Christies	selection	of	
statement	from	Machiavelli’s	original	books.		Paulhus,	D	&	Williams,	K.,	(2002),	“The	dark	triad	of	personality:	narcissism,	
Machiavellianism	and	psychopathy”,	P.	556:	
http://members.shaw.ca/ssucur/materials/02_selected_notes/06_tempest/03_PaulhusWilliams.pdf			



Side	33	av	196	
	

hvilken grad et land har mulighet for å utøve makt både i egen region og i ekstra-regionen. 

Makt er en samlet utøver evne til å produsere vellykkede forestillinger som aktører ønsker 

(Wrong 1979:1). 

 

Nye fordeler makt i tre underkategorier (Nye 2004: 31): Tabell Nr. 1 Myke makt formålet  

 

 Behaviors  Primary 

Currencies 

Government 

Policies  

Military Power 

(Hard Power) 

Coercion 

Deterrence and 

Protection  

Treats  

Force  

Coercive 

Diplomacy 

 War 

 Alliance  

Economic Power  Inducement 

Coercion  

Payments  

Sanctions 

Aid 

Bribes 

Sanctions  

Soft Power  Attraction 

Agenda Setting 

Values  

Culture  

Policies 

Institutions  

Public Diplomacy 

Bilateral and 

Multilateral 

Diplomacy  

 

 

Alle de tre underkategoriene av makt-begrepet har to hovedformål: Det første er å endre 

atferden til staten som makt har blitt pålagt til. Det andre er å få resultat som maktutøvere 

ønsker. Bruk av alle disse typene makt er direkte avhengig av tilgjengelighet til ressurser. 

Som vi kan se fra tabell Nr.1, kan økonomisk kapasitet (Economy Power) være både harde og 

myke maktressurser. Det blir regnet som hard makt når et land bruker sin økonomiske makt til 

å sanksjonere andre for å få resultat, men det kan bli regnet som myk makt når landet (A) 

prøver å tiltrekke landene (B) og (C) til å følge den økonomiske modellen som blir brukt i 

landet (A). 
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Makt har to hoveduttrykkformer; hard og myk makt. I 2007 introduserte Joseph Nye og hans 

kolleger i Center For Strategic & International Studies (CSIS) 38 en ny underkategori av 

maktbegrepet som de kalte Smart makt,39som vi ikke ville komme nærmere inn på i denne 

oppgaven. La oss først se nærmere på begrepet Soft Power (myk makt). 

2.2	Myk	makt	

I første omgang søker ikke myk makt innflytelse. Men det er iboende i den at den søker å 

tiltrekke andre til grunnleggende verdier som er sentrale i prinsippene til et land eller en 

person. Myk makt er å bevege med argument og løfter (Nye 2004:6). I studiet av 

internasjonale relasjoner blir myk makt ofte tolket som «attraktiv makt». Det langsiktige 

målet er å få innflytelse gjennom å tiltrekke andre nasjoner til deres ideologier, verdier, 

politikk og institusjoner. Myk makt er forankret i en «verdibasert» definisjon av makt, og 

forklarer hvor mye et land anses attraktivt og verdig til å bli utpekt som forbilde for andre 

(Kalin 2011:8). 

Myk makt kan utføres både direkte og indirekte. På den internasjonale arenaen kan den 

direkte fungere på forhandlingene mellom statene når en stat kan tiltrekke andre stater rundt 

visse interesser og sette politisk agenda. Det er den direkte bruken av myk makt. Indirekte 

bruk av myk makt i internasjonale relasjoner er å tiltrekke andres offentlige meninger til visse 

verdier, med hensikt å presse deres myndigheter til fordel for den staten som utførte myk 

makt. Ifølge Joseph Nye er myk makt mer i harmoni med den indirekte måten40 . Gallarotti 

(2012:05) fordelte myke maktressurser i internasjonal og intern politikk på følgende måte i 

Tabell nr. 2. Myke makt dynamiken;  

 

 

 

 

																																																													
38	Center	for	strategic	and	international	Studies	(CSIS)	provides	strategic	insights	and	policy	solutions	to	decisionmakers	in	
government,	international	institutions,	the	private	sector,	and	civil	society.	A	bipartisan,	independent,	nonprofit	
organization	headqueartered	in	Washington,	D.C.,		
39	Smart	makt	er	en	kombinasjon	av	harde	og	myke	makt.	Armitage,	R	&	Nye,	J	(2007):	”CSIS	Commission	on	Smart	Power;	A	
smarter,	more	secure	America”,	Library	of	Congress	Cataloging-in-Publication	Data:	
http://csis.org/files/media/csis/pubs/071106_csissmartpowerreport.pdf		
40	Joseph	Nye:	soft	power	and	Public	Diplomacy	in	the	21st	Century	(2010)	how	soft	power	work	(10:36)	:	
https://www.youtube.com/watch?v=DNlxR6hGAHw		:British	Council		
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																		International		 																							Domestic		
	
Willingness	to	contribute	to	multilateral		
	
Solutions	to	international	problems		
	
Respect	for	international	laws,	norms,	
regimes	and	institutions		
	
Fundamental	reliance	on	cooperation	
and	a	reluctance	to	solve	problems	
unilaterally		
	
Respect	international	treaties	and	
alliance		
	
Commitments		

Culture		
	
	---	Social	Cohesion		
	
	---	Quality	of	Life		
	
	---	Opportunity		
	
	---	Tolerance		
	
	---	Lifestyle		
	
	---	Cultural	Significance		
	
	Political	Institutions		
	
Institutions	and	political	outcomes		
	
Function	in	a	way	that	are	perceived										
as	legitimate	and	desirable		

 

Som vi så i 2.1 er makt evnen til å få fra andre det vi vil, men myk makt har en annen metode 

for å oppnå resultatet. Myk makt er å tiltrekke andre til det vi vil. Som andre typer makt er 

myk makt avhengig av ressurser og kapasitet. Modellene for utøvelse av myk makt er 

forskjellige. Ifølge Nye (2004:11) er de fundamentale ressursene nødvendige for å 

gjennomføre myk makt på sin beste måte A) rik kultur B) politiske verdier og C) 

utenrikspolitikken. 

En rik kultur kan skape nærhet mellom to eller flere nasjoner. Litteratur, kunst og verdier som 

ligger sentralt i et lands kultur er de strategiske midlene for å utvide myk makt. I dagens 

informasjonsverden blir verdier transformert gjennom utdanningsinstitusjoner, ikke-statlige 

organisasjoner, sosiale og tradisjonelle media. Joseph Nye beskrev (Nye 2004:12) McDonald, 

Hollywood og Coca Cola som ressurser ved amerikansk kultur som blir regnet som myk 

maktkapasitet av USA i deres utenrikspolitikk. Hvis vi tar kulturelle aspekter ved begrepet 

myk makt i Midtøsten, da har den iranske kultur to muskler. Den første er Irans kultur før 

islam, som f.eks. Feiring av Newroz41 og den andre er Irans kultur etter islam, som iransk 

																																																													
41	Newroz	(Persiske-Nytår)	blir	nå	feiret	av	ca.	300	millioner	mennesker	i	Iran,	Aserbajdsjan,	Afghanistan,	Kaukasus,	
Tadsjikistan,	kurdiske	områder	i	Tyrkia	og	Irak	og	Nord-India.		
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litteratur og kunst, som har sterke elementer for å tiltrekke befolkningen i regionen. Det andre 

eksemplet er den tyrkiske kultur med røtter i det osmanske imperiet. Siden Den arabiske våren 

begynte har Tyrkia investert mye i sin filmindustri, spesielt i filmer som illustrerer Ottoman-

imperiet (Anes 2010:255). 

Politiske verdier blir definert som de fundamentale prinsippene og policyene, som ligger 

sentralt i et lands innenrikspolitikk, og disse blir fulgt opp i utenrikspolitikken (Nye 2004:13). 

Ideologier og visjoner i styringen av et land kan også være interessant for andre å følge. 

Menneskerettigheter, individuell frihet og demokrati er verdier som er sentrale i USAs 

innenrikspolitikk. Disse verdiene er attraktive for andre nasjoner. Demokratibølgene på 

Balkan, (Fargerevolusjoner), i Ukraina i 2004 og i Georgia i 2003, blir ofte regnet som 

resultater av myk makt-innflytelse fra USA.42 Ayatollah Ali Khomenei sa 12. okt. 2015 at 

«USA har laget myk krig mot Iran og det er farlig å forhandle videre med dem». Han sa det 

som en reaksjon mot reformistene i Iran, som mener «Iran og USAs relasjoner må 

nøytraliseres» og «Iran bør finne en vei for å komme tilbake til det globale markedet». 43 

Demokrati er en myk makt-ressurs i USA og Vest-Europas utenrikspolitikk. I Midtøsten er 

situasjonen annerledes. Stater bruker fra religiøse ideologier, historie og prinsipper som 

hovedkilder ved myk makt-utøvelse. For eksempel Saudi-Arabias myk makt-kilder er ikke 

eksport av 13 millioner fat olje hver dag, men faktisk det er de to islamske hellige byer 

(Mekka og Medina) (Gallarotti & Elfalily & Tayyeb 2012:06). Hvert år gjør mange millioner 

muslimer pilegrimsreise til disse to byene, og Al-Saud-familien anerkjenner dem selv som 

forsvaret av den rettmessige islam. La oss på den annen side se på Tyrkia. Siden AK-partiet 

fikk makten i 2003 har regionen forandret seg på en ekstrem måte, og under Den arabiske 

våren ble den tyrkiske statsformen diskutert som politisk modell etter revolusjonene.44 Den 

største årsaken er at den tyrkiske statsformen er helt unik og moderne som statsform i 

Midtøsten, der islam og quasi-demokratiet beveger seg parallelt. 

Utenrikspolitikk er den tredje kilden til myk makt. Nye skriver (2004:11) at utenrikspolitikk 

er kilder til myk makt når de blir ansett som legitime og har moralsk autoritet. For eksempel 

																																																													
42	Chaulia,	S	(2006)	“Democratisation,	NGOs	and	Colour	revolutions”:		https://www.opendemocracy.net/globalization-
institutions_government/colour_revolutions_3196.jsp		
43	“Leader	warns	of	planned,	extensive	soft	war	against	Iran”	(2015):	
http://www.presstv.com/Detail/2015/10/12/433070/Iran-Leader-Khamenei-IRIB-Sarafraz		
44	Bali,	A	(2012),	”A	Turkish	Model	for	the	Arab	Spring?”:	http://muftah.org/a-turkish-model-for-the-arab-spring/#.VlSlgt-
rSCQ		
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når Tyrkia gir plass til syriske flyktninger på sitt territorium er det en type myk makt som har 

positiv virkning for Tyrkias posisjon både i regionen og ekstra-regionen. 

Offentlig diplomati samt religion og politisk ideologi er underkategorier av begrepet myk 

makt. Disse begrepene skal vi bruke i forhold til Iran, Saudi-Arabia og Tyrkia i regional-

politikken. Hva er egentlig offentlig diplomati? 

 

2.2.1	Offentlige	diplomati	

Offentlig diplomati er et instrument statene har for å kunne bruke sine diplomatiske evner 

gjennom ulike arenaer og metoder. Det er en prosess med utveksling av nasjonal 

utenrikspolitikk gjennom kommunikasjon og offentlig audiens.45 Skeptikere argumenterer at 

det offentlige diplomatiet er regjeringspropaganda, psykologisk krigføring og lobbying (Nye 

2004:107). Offentlig diplomati blir ofte kalt kulturelt diplomati. Et land kan gjennom 

utveksling av studenter og etablering av kulturelle institusjoner i utlandet tiltrekke fremmede 

til kulturelle verdier og normer som er sentrale for landet. 

 

”Public diplomacy is a country`s effort to share a coherent and convincing account of 

its own story with the rest of the world…Public diplomacy activities are conducted 

within two main frameworks: State-to Public and Public-to-Public…The purpose of 

Public diplomacy is not propaganda, but building a strategic language of 

communication based on objective facts and truth” (Kalin 2011:8)  

 

Offentlig diplomati kan defineres som en handlingskurs, basert på transformasjon av verdier, 

normer og tradisjoner blant nasjoner. Relativt sett skjer kulturutveksling gjennom handelsfolk, 

lærere, kunstnere, studenter og institusjoner. Disse er «uformelle ambassadører» for et land. 

Også ved bruk av media, filmindustri, investeringer i institusjonelle og sosiale medier kan et 

land utvide sin kulturelle innflytelse både i sin region og ekstraregionalt. 46 

																																																													
45	Cull,	N	(2006):	”Public	Diplomacy	before	Gullion:	the	evolution	Pharase”:	
http://uscpublicdiplomacy.org/blog/060418_public_diplomacy_before_gullion_the_evolution_of_a_phrase	 

46	What	is	cultural	diplomacy?	Institute	for	cultural	diplomacy	(ICD):	
http://www.culturaldiplomacy.org/index.php?en_culturaldiplomacy		
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Ifølge Nye (2004:107-109) har offentlig diplomati tre dimensjoner. Den første er daglig 

kommunikasjon, som innebærer å forklare sammenhenger mellom innenlandske og 

utenlandske politiske beslutninger til offentligheten. Media spiller stor rolle i forhold til dette. 

Den andre dimensjonen er den strategiske kommunikasjonen, der et sett med enkle temaer 

utvikles. Nye kaller den prosessen å symbolisere statens politikk. Den tredje dimensjonen er 

mer omfattende. Den handler om utvikling av varige relasjoner med sentrale personer over 

mange år gjennom stipendier, utveksling, opplæring, seminarer, konferanser og tilgang til 

mediekanaler. 

I Midtøsten har Tyrkia vært mest aktiv i forhold til prosessen bygging av et sterkt offentlig 

diplomati i regionen. Tyrkia har investert mye i å vise et bilde av seg selv som human-etisk 

nasjon. Samtidig prøver Tyrkia å introdusere seg selv som leder for den islamske verden, 

gjennom å investere i sin historie, særlig den ottomanske identitet. 47 

 

2.2.2	Religion	ideologi	OG	politiske	verdier	

Jeg valgte å framheve faktoren religion som myk makt i denne oppgaven. Bakgrunnen er den 

sentrale rolle religion spiller i maktkampen i Midtøsten. Bruk av religiøse verdier er kjernen i 

myk makt-ressurser i Iran, Tyrkia og Saudi-Arabia. De tre regionale maktene bruker på en 

effektiv måte denne type myk makt for å påvirke andre staters stabilitet i Midtøsten. Iran, som 

tolv-imamer sjiaislamsk stat, Saudi-Arabia som wahhabisme-stat og Tyrkia som sunni-

hanafisme stat. Alle tre spiller på en effektiv måte for å tiltrekke seg grupper muslimer som er 

nær deres islamistiske syn. 

 

Ifølge Nye (2004-59) «Religion is a double-edged sword as an American soft power resource, 

and how it cuts depend on who is wielding it». Om radikale islamistiske ideologier, tar Nye 

utgangspunkt (2004:95-96) i at «if the Soviet Union and Communism presented the most 

dangerous soft power challenges to the United States in the Cold War era, todays greatest 

challenge comes from radical Islamist ideology and organizations». Det viser hvor viktig 

religiøs ideologi er som ressurs ved bruk av myk makt. 

																																																													
47	Dogramci,	E	(2013),	”A	revisionist	turkish	identity:	Power,	religion	and	etnicity	as	Ottaman	identity	in	the	turkish	series	
Muhtesem	Yuzil”,	Department	of	media	and	communication:	
http://www.lse.ac.uk/media@lse/research/mediaWorkingPapers/MScDissertationSeries/2013/msc/113-Dogramaci.pdf		
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Politiske verdier er en annen form for myk makt (Nye 2004:55-56). For eksempel «American 

Dream», «frimarked», «menneskerettighet» og «religiøs frihet». Alle regnes som USAs myk 

makt-ressurser. Som hver region har sine særpregede verdier, har Midtøstens politiske verdier 

en annen form. For eksempel; politiske verdier i Iran ligger rundt visse verdier som er sentrale 

i sjiaislam som «forsvar for sjiaverdier mot sunniislam», «Islamistiske idealer», 

«Theodemokrati» 48, «kamp mot imperialisme» og «verken øst eller vest» 49 er verdier og 

slagord som er sentrale i iransk politisk myk makt. Politiske verdier i hvert land og region er 

forskjellige. 

2.3	Hard	Makt	
 

Hard makt er den andre underkategorien av begrepet «makt». Kjemien i hard makt er motsatt 

av myk makt. Ifølge Nye (2004:5) «hard power can rest on inducements («carrots») or 

threats («sticks»)». Hard makt er den tradisjonelle maktbruk i den internasjonale verden. Hard 

makt er mer direkte maktbruk. Hard makt er det «første ansiktet» av begrepet makt, mens 

myk makt er det «andre ansiktet». Hard makt er direkte maktbruk, mens myk makt er mer 

indirekte maktbruk. 

Militære og økonomiske kapasiteter er kilder til hard makt. Eksempel på hard makt er USAs 

invasjon av Afghanistan i 2001 og Irak i 2003 eller USAs økonomiske sanksjoner mot Iran i 

forbindelse med landets atomprogram. I den internasjonale verden er hensikten med bruk av 

makt først og fremst å endre atferden til et land i forhold til internasjonale normer og verdier. 

 

For å forstå hva hard makt egentlig er og hva som er forskjellen mellom myk og hard makt, 

bør vi sammenlikne de to begrepene. Den tidligere kanadiske diplomaten Daryl Copeland50 

hevdet at variasjonen mellom hard og myk makt deles på fem kategorier: 

																																																													
48	“Theodemocracy	are	theocratic	political	system	that	included	elements	of	democracy”	
49	I	revolusjonen	i	1979,	det	slag	ordet	for	Ayattolah	Khomeini	var	dette	og	t.o.m	i	dag	fortsatt	dette	slagordet	står	i	hoved	
prinsippe	for	iranske	utenrikspolitikken.	Dere	kan	se	på	det	slagordet	på	hovedinngangen	av	Iranske	utenriksdepartemantet	
også.		
50	Copeland,	D	(2010),	”Hard	power	vs.	Soft	power”,	:	http://pioneers.themarknews.com/articles/895-hard-power-vs-soft-
power/#.VlWjn9-rSCR		
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I) Definisjonen: hard makt handler om å bevise vilje til å bruke makt gjennom trussel, mens 

myk makt handler om å tiltrekke partneren din til å dele dine mål gjennom dialog og 

utveksling. 

II) Mål: Hard makt søker å drepe, fange, sanksjonere mot eller bekjempe en fiende, mens myk 

makt søker å påvirke gjennom forståelse og identifisering av felles interesser. 

III) Tekniker: Hard makt er avhengig av slutt på sanksjoner og å renne fra pistolløp, mens 

myk makt er forankret i meningsutveksling og overtalelsens kunst. 

IV) Verdier: Hard makt har med seg absolutt nullsum, mens myk makt har med seg vinn/vinn 

sum. 

V) Etikk: Hard makt avler frykt, angst og mistenksomhet, mens myk makt blomstrer i en 

atmosfære av trygghet, tillit og respekt. 

De fem kategoriene viser tydelige forskjeller mellom hard og myk makt, samt metoder som 

blir brukt i begge. Nye (2004:7) har beskrevet at mellom hard og myk makt er en sterk 

relasjon, fordi de begge er sider av evnen til å oppnå et formål ved å påvirke atferden til 

andre. Begge typene maktbruk er relevante i det internasjonale samfunnet idag. Stater som har 

ressurser og strategiske kapasiteter har størst muligheter til å bruke begge typene. 

 

2.3.1	Militære	Makt	
  

Militær makt er relevant i forhold til oppgavens problemstilling, fordi det i dagens Midtøsten 

er hyppig bruk av denne typen hard makt. Fra Libya og Syria til Irak og Jemen er alle de tre 

store aktørene Tyrkia, Saudi-Arabia og Iran innblandet i kriger. Samtidig er store 

internasjonale aktører som USA, Frankrike og Russland havnet direkte i krigen i Syria og 

Irak. Militær makt er direkte avhengig av et lands økonomiske situasjon. Med andre ord vil et 

land med høyt Bruttonasjonalprodukt (BNP) investere mer i sine militære prosjekter. Motsatt 

har et land med økonomiske vanskeligheter ikke råd til å bruke mye på sin militærmakt. 

Ifølge Nye (2004:20) vil i dagens verden selv demokratiske land helst ikke bruke det militære 

maktmidler for å oppnå resultater av økonomiske grunner. Militær makt er som annen makt 
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avhengig av visse ressurser og kapasiteter. Global Firepower (GFP) 51gir en unik analytisk 

visning av data om dagens verdens militærmakt. Militærmaktindeksen i forhold til denne 

analysen er delt i femti sub-faktorer og åtte hovedfaktorer. Hovedfaktorene har blitt regulert 

på denne måten: 1) Bemanning, 2)Landmakt, 3)luftmakt, 4) Sjømakt, 5) Ressurser, 

6)Logistikk, 7) Finans og 8)Geografi Ifølge denne analysen skårer USA best, mens i 

Midtøsten er Israel i analysen på førsteplass, Tyrkia ligger på andreplass og etter Tyrkia 

kommer Iran på tredjeplass 

2.3.2	Økonomi	Kapasiteter	

Som sagt i maktdelen (2.1) og understreket i mykmakt delen (2.2) kan også økonomiske 

kapasiteter regnes som ressurser for både hard og myk makt. Det er bare spørsmål om 

hvordan økonomiske kapasiteter blir brukt i en stats utenrikspolitikk. Hvis den blir brukt for å 

sanksjonere en annen stat er den kilde til hard makt. Hvis den blir brukt til bistandsforhold er 

den myk makt. Joseph Nye (Nye 2004:9 og 112) har beskrevet to ganger hvordan Norge 

bruker effektivt fra sine myk makt-kapasiteter på den internasjonale arenaen. Norges myk 

makt-kilder havner i bistand til fattige land og fredsbevaring i det internasjonale samfunnet. 

Ut fra det kan vi ta utgangspunkt i at økonomiske kapasiteter er både hard og myk makt. 

Økonomiske kapasiteter kan deles i BNP, økonomi vekst, mindre arbeidsledighet og et lands 

eksport av produksjonert vare. Disse faktorene kan være nyttige for å finne ut i hvilken grad 

Iran, Saudi-Arabia og Tyrkia har økonomiske kapasiteter til å følge sine mål og motiver i 

Midtøsten. For eksempel er det rykter og beviser for at Iran finansierer Hezbollah, Hutti-

muslimer og sjiamilitante i Irak, samt at Saudi-Arabia på den andre siden finansierer 

jihadistgrupper i Irak som Daesh, Al-Quaida og Jabhat al-Nusra i Syria, Irak, Jemen og andre 

deler av Midtøsten. 

 

2.4 Regional sikkerhetskompleks  

Regional Security Complex Theory (RSCT) er en unik og komplisert teori introdusert av 

Barry Buzan og Ole Wæver i 2003 i deres verk kalt «Regions and Powers: The Structure of 

																																																													
51	Global	Firepower	(GFP)	provides	a	unique	analytical	display	of	data	concerning	today’s	world	military	powers.	Over	100	
world	military	powers	are	considered	in	the	ranking	which	allows	for	a	broad	spectrum	of	comparisons	to	achieved	
concerning	relative	military	strengths.	
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International Security». Det er to grunner til at jeg valgte akkurat denne teorien, rett etter 

makt-teoriene. Den første er nære relasjoner mellom RSCT og maktteoriene (Myk og Hard 

makt). Den andre grunnen er at denne teorien vil støtte meg i å se Midtøstenregionen med et 

«midtøsten perspektiv», fordi RSCT deler den internasjonale verden i forskjellige regioner og 

prøver å beskrive hver region med sine historiske, tradisjonelle og politiske elementer. Som 

stater som prioriterer sine sikkerhetsstrategiske policyer ut fra disse elementer i deres 

regioner. 

Ifølge RSCT prioriterer stater sin sikkerhet innen den regionen de geografisk sett befinner seg 

i. De prioriterer stater de er naboer med foran andre regioner og stater som ikke er naboer 

(Buzan & Wæver 2003:45). 

Kartet nedenfor viser et klart bilde av den internasjonale verden delt i forskjellige regioner 

hvor hver region utgjør et sikkerhetskompleks. 

 

 «Regionalsikkerhetskompleks kartet. Nr.2»  

I RSCT «Sikkerhetskompleks» er regioner sett gjennom objektivet sikkerhet (Buzan & 

Wæver 2003:43-44). Verden deles i forskjellige regioner, og hver region har sine egne 

politiske prioriteringer, sine strategiske valg, kulturelle tradisjoner og historiske konflikter. 

Det er bare stormakter som har kapasitet til å blande seg i andre regioner. Regionale makter 

konsentrerer seg om sikkerhet og strategi innen egen region (Buzan & Wæver 2003:46). 
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Iran, Saudi-Arabia og Tyrkia er tre regionale makter som tradisjonelt og historisk har 

rivalisert med hverandre om sikkerhet og maktinnflytelse i Midtøsten. Det politiske kartet av 

Midtøsten er plattform for rivaliseringen mellom stormakter og regionale makter over visse 

interesser. Derfor har denne regionen blitt arena for lange konflikter og spenninger mellom 

statlige og ikke-statlige aktører. 

RSCT ser på verden med realismens briller. Bildet er kaotisk; hver enkelt stat er ute etter sine 

egne interesser. Denne teorien beskriver det internasjonale systemet, som etter den kalde 

krigen er basert på paradigmene liberalisme (samarbeid og frihandel) og konstruktivisme 

(rasjonalisme og fleksibilitet). Denne teorien prøver å forklare det internasjonale systemet 

med sub-strukturer og regioner (Buzan og Wæver 2003:40). Med andre ord er det ifølge 

RSCT en sterk kombinasjon og relasjon mellom realisme, liberalisme og konstruktivisme i 

det internasjonale systemet. 

Buzan og Wæver (2003:41) prøvde å forklare sin teori i kontrast til Clash of Civilizations 

(COC) teorien som ble introdusert av Samuel P. Huntington 1993 i hans artikkel for Foreign 

Affairs. 52 Ett år etter Sovjet Unionens fall i 1992 og slutten på 47 år med ideologiske 

konflikter mellom stormaktene USA og Sovjet Unionen. Huntington argumenterte at den 

neste globale krigen ikke vil handle om ideologi eller økonomiske interesser. Den vil handle 

om kulturelle konflikter, og han kalte det «sivilisasjonenes sammenstøt» (Huntington 

1993:22). 

RSCT er en motsetning av COC. Teorien om sivilisasjonenes sammenstøt beskrev det 

internasjonale systemet som makroenheter, og prøvde å forklare faren for kollisjon mellom 

store sivilisasjoner som Islam, Vest og Asia. RSCTs syn er et mer mikroenhet perspektiv på 

verden, og prøver å forklare sikkerhetsdilemmaer i hver territorielle region i form av 

subsystemer. Grunnen er at stater er mest redde for sine naboer og allianser (Buzan & Wæver 

2003:41). 

 

Buzan og Wæver brukte konseptet «Insulator» for å forklare stater som har balansert sin makt 

utenfor den regionen de geografisk er plassert i. Ett eksempel ifølge RSCT er Tyrkia, som er 

medlem av North Atlantic Treaty Organization (NATO), samt forsøker å bli medlem eller del 

																																																													
52	Huntington,	S	(1993),	«The	Clash	of	Civilizations?»,	Foreign	Affairs:	
http://www.hks.harvard.edu/fs/pnorris/Acrobat/Huntington_Clash.pdf		
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av Den europeiske union (EU), men ikke vil skille seg fra sin historie fordi landet vil ha 

lederposisjon i sin region gjennom Islam. 

Buzan og Weaver (2003:43) beskrev den regionale sikkerhetskompleksteorien slik «A set og 

units whose major processes of securitisation, desecuritisation, or both are so interlinked that 

their security problems cannot reasonably be analysed or resolved apart from one another». 

RSCT ser på stater som enheter i en geografisk sone, og deres sikkerhet er avhengig av andre 

stater de er naboer med i sin region. 

Begrepet «Amity and Enmity» eller «vennskap og fiendskap» blir mer brukt på regionalt nivå, 

for å beskrive hvilke naboland blir regnet som venn og hvilke som fiende. Det begrepet skal 

forklare venner og fiender gjennom faktorer i en stats innenrikspolitikk og historiske 

hendelser i en region (Buzan & Weaver 2003:47). 

Den tidligere britiske statsministeren Henry John Temple hevdet at på den internasjonale 

arenaen «Storbritannia har ingen evig allierte, og har ingen evigvarende fiender, det er bare 

interesser som er evige og evigvarende». Denne påstanden er nær begrepet «Amity and 

Enmity» i regionalt sikkerhetskompleks. Det er bare stormakter som har kapasitet og evner til 

å prioritere sin sikkerhet i andre regioner. Regionale makter som Iran, Saudi-Arabia og Tyrkia 

prioriterer først sin sikkerhet i egen region. Noen ganger blir det vanskelig å finne langvarige 

venner i deres region, fordi de konkurrerer så sterkt med hverandre. 

 

2.5.1	Midtøsten	Regional	Sikkerhetskompleks		

Regionalt sikkerhetskompleks i Midtøsten har blitt preget av religionen islam og av konflikter 

(Buzan og Weaver 2003:185). Islams historie og utviklingen av denne religionen siden 600-

tallet i området vi idag kaller Midtøsten, har virket sterkt til å forme politisk og 

sikkerhetmessig konkurranse mellom stater. Utvikling av nasjonal identitet har alltid vært en 

ambisjon hos statsledere i Midtøsten, helt siden andre verdenskrig. Dynamikken av RSC i 

Midtøsten har røtter i lokal politikk og historiske elementer (Buzan & Weaver 2003:201). 

 

RSCT-definisjonen av Midtøsten beskrives som gjensidig avhengighet av sikkerhet i 

regionen. Grensene strekker seg fra Marokko til Iran, inkludert alle araberstatene og Israel 
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(Buzan & Weaver 2003:187). Tyrkia ble regnet som «Insulator» og grunnen ble lagt for 

Tyrkias visjon om å bli en del av det vestlige samfunnet. Samtidig kan ikke landet skille seg 

fra sin historie før Kamal Ataturk sin tid (Buzan & Weaver 2003:187). Siden Buzan og 

Weaver sin RSC teori ble introdusert i 2003 har Tyrkia sin posisjon i internasjonal politikk 

forandret seg mye. I samme år ble AK partiet valgt og Rajeb Tayeb Erdogan ble statsminister 

(dagens president). Hans regjerings visjon var helt annerledes enn Tyrkias tidligere 

regjeringer. Siden Den arabiske våren begynte i Tunisia i 2011, har Tyrkia sin regionale 

sikkerhetspolitikk blitt mer aktiv. Det nye islamistiske ansiktet til Tyrkia ble presentert det 

internasjonale samfunnet. Derfor er Tyrkia ikke lenger «insulator», men landet er en del av 

det nye Midtøsten (Barrinha 2013:165). 

RSCT beskriver historien om Midtøsten fra 1948 til 1990 som en transformering fra 

kolonisering til uavhengighet. Denne teorien understreker at regionalt sikkerhetkompleks 

begynte i Midtøsten mellom 1945 og 1948. Den tiden er dekoloniseringens tid og skaper et 

klart bilde av regionen. Samtidig er folkebevegelser som Arabiske nasjonalismer (Pan-

arabisme53) og islamistiske bevegelser en del av RSC historien i Midtøsten (Buzan & Weaver 

2003:188). 

RSC deler Midtøstenregionen i tre sub-komplekser: Maghreb subkompleket som omfatter 

Marokko, Tunisia, Libya og Algeria (Buzan & Weaver 2003:18-189). Det andre 

subkomplekset er Levanten (Shaam) som er Israel, Jordan, Palestina, Syria og Egypt. Det 

tredje subkomplekset blir kalt Gulf subkomplekset. Det er Iran, Saudi-Arabia, Oman, Jemen, 

Emiratene, Kuwait, Bahrain, Irak og Qatar. Ifølge RSC (Buzan & Weaver 2003:190) kan 

Midtøstens sikkerhetskonkurranse bli definert gjennom etnisitet og religiøs tro. Det er et 

tydelig konkurransebilde mellom arabere og andre (jøder og iranere) og en historisk konflikt 

mellom arabere og tyrkere. På den andre siden er Iran som representerer den største sjia-

muslimske stat i Midtøsten og står mot sunni-muslimer i regionen. I denne studien skal jeg 

bruke bare fra subkomplekset Levanten, der iransk, tyrkisk og saudisk maktbruk blir 

analyseres i forhold til Syria, Irak og Libanon.  

																																																													
53	Pan-arabisme	var	bevegelse	i	arabiske	øya	mot	Ottomansk	imperiet	under	først-verdens	krig,	men	den	ideologien	hadde	
ikke	grunnlag	på	det	tidspunktet.	Etter	1945	Slutten	av	andre	verdenskrig	og	begynnelse	av	uavhengighets	tid	i	Midtøsten,	
nasjonalisme	bevegelsene	begynte	å	utvikle	i	arabiske	stater.	Michel	Aflaq	den	Syriske	filosofer	etablerte	Bath	partiet	i	
Damskus	i	1947	med	den	ideen	å	samle	arabere	rundt	visse	verdier	uten	å	tenke	over	hvilken	islamistiske	retning	de	tilhører	
til.	Gamal	Abdullah	Nasser	presidenten	av	Egypt	(1956-1970),	Muammar	Gaddafi	leder	av	Libya	(1969-2011),	Hafez	Al-Assad	
(1971-2000)	Saddam	Hussein	(1980-2003)	er	kjente	ansikter	i	Pan-arabisme	bevegelser.						
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Begrepet «Amity and Enmity» i Midtøsten-RSC kan observeres gjennom Levanten 

subkompleksen. Konflikter i Levanten er mellom arabere og Israel, selv om andre stater i 

andre subkomplekser har blitt blandet direkte og indirekte inn i denne konflikten. For 

eksempel Iran som er i Gulf subkomplekset støtter Hamas og Hezbollah gjennom våpen og 

økonomisk finansiering. Saudi-Arabia og andre Gulfstater støtter sunni-jihadist organisasjoner 

i Levanten. Dagens konflikter i Levanten har endret seg slik at Iran, Saudi-Arabia og Tyrkia 

finansierer ikke-statlige grupper for å fremme sine egne interesser. 

Ifølge Buzan og Wæver (2003:191) har konflikter i Gulf subkomplekset blitt regulert mellom 

Iran, Irak og Saudi-Arabia. Etter den kalde krigen har situasjonen forandret seg først at 

Saddam Hussein sin posisjon ble svekket etter Gulfkrigen i 1991 og Baath-partiets fall i Irak i 

2003 og etter USA-invasjonen prøver både Iran og Saudi-Arabia å dominere dette 

subkomplekset. Dagens konflikter i Gulf subkomplekset handler om interesse og innflytelse 

mellom Iran og Saudi-Arabia. Buzan og Weaver (2003:201) skriver dilemmaene etter 

maktskiftet i dette subkomplekset i Midtøsten. 

Kapitel.3	Historie		

3.1	Innledning		

I denne oppgaven spiller historiedelen en avgjørende rolle. For det første kan vi gjennom å 

studere Midtøstens politiske historiske knutepunkt se likheter med vår tid, og vi kan finne 

grunnleggende årsaker til dagens kriser, dilemmaer og konflikter i regionen. For det andre vil 

historien gi oss perspektiver på framtiden. Når en forsker finner årsaker til historiske 

begivenheter kan han koble det til dagens problemstillinger. Den greske historiker Thukydid 

hevdet at: «The present, while never repeating the past exactly, must inevitably resemble it. 

Hence, so must the future.» 54 

For statsvitere spiller historien viktig som empiri. Gjennom historie kan han finne viktige 

informasjoner som vil hjelpe å finne nødvendige sammenhenger mellom årsaker og 

virkninger (Syse & Tollefsen & Nicolaisen 2011:363). Det er viktig å kjenne historiske 

årsaker til de fenomener som skal undersøkes nærmere. Statsvitere kan anvende historie med 

både kvantitativ og kvalitativ metodebruk. Siden denne oppgaven er basert på kvalitative 

																																																													
54	Allison,	Graham	(2015),	“The	Key	to	Henry	Kissinger’s	Success”,:	
http://www.theatlantic.com/international/archive/2015/11/kissinger-ferguson-appliedhistory/417846/?utm_source=SFFB		
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undersøkelser og caseorienterte deseign er min største utfordring å samle historiske data som 

er til å stole på. 55 

“Attention to history, the discipline has learned, offers a rich reservoir of information 

that can be utilized by deductive and quantitative, as well as a range of qualitative, 

methods, sometimes serving as material with which to test models and hypotheses that 

first were broached in analyses of more current situations” (Katznelson & Wawro 

2010:2).   

I dette kapitlet prøver jeg å vise den sentrale posisjonen politisk islam har i regionen. Denne 

reflekterer en lang, konfliktbasert historie i den islamske verden. To perioder er viktig å nevne 

her. For det første tiden etter Muhammed, som var preget av store skiller arabere i mellom om 

det fundamentale spørsmålet om «hvem er den rettmessige etterfølger av Profeten 

Muhammed». Dette spørsmålet ble sentralt da arabere klarte å erobre store deler av dagens 

Midtøsten. Konsekvensen av splittelse mellom ny-omvendte til islam og opprinnelige 

muslimer. Dette problemet fortsetter til og med idag (Madelung 1997:1). Den andre perioden 

viktig å nevne er etablering av islamske dynastier under titler som «kalifat», «Sultan» og 

«Amīr al-Mu'minīn» 56. Sjia-visjonen ble dominerende makt under Safavidedynastiet (1501-

1729) i Persia og etter 1500-tallet har Iran vært basen for sjiaislam i regionen. 57 Den 

opprinnelige ideologien til sjia-islam ble importert fra dagens Bahrain, Irak og Libanon til 

Iran under Shah Ismail I 58 (Perry 2010:129). Det oppstod store kriger og konflikter mellom 

det sjia-muslimske Safavid-dynastiet og det ottomanske imperiet som representerte sunni-

islam. Det minner oss om dagens sekteriske kriger i Midtøsten (Tabatabai 1977-08). 

 

Dagens politiske konfliktsituasjon i Midtøsten, der Iran som sjia-stat står mot Saudi-Arabia og 

andre sunni-jihadistgrupper reflekterer den store splittelsen mellom sjiaer og sunnier. Denne 

er basert på historiske konflikter og politiske visjoner på begge sider. Det er likevel en rekke 

likheter mellom disse to sektene. Begge aksepterer Muhammed som Guds profet, Koranen 

																																																													
55	Wawro,	G	&	Katznelson,	I	(2010)	:	”Political	Science	and	History:	Enhancing	the	Metodological	Repertoire”,	
Colombia	university:	p.	2	http://www.columbia.edu/~gjw10/polisci_history.8_20_10.pdf		
56	Titelen	Amir	Al	Mominin,	noen	ganger	brukes	av	lederne	i	muslimske	militære	kampanjer,som	ble	overtatt	av	
Umar,	den	andre	Kalif.	Helhetlig	Amir	Al	Mominin	betyr	lederen	til	de	troende.		
57	Perry,	E.,	(2010):	“The	Rise	of	Shiism	in	Iran”,	:	https://eview.anu.edu.au/cross-sections/vol6/pdf/ch09.pdf		
58	Shah	Ismail	I	etablerte	Safavid	dynastiet	i	Iran	i	1501.	Han	var	en	ekstremt	heterodoks	tolv-imamer	sjia-
muslim	og	ga	order	for	at	alle	befolkning	i	hans	kongedommen	skulle	tro	til	Sjia	islam.	Han	spilte	en	avgjørende	
rolle	i	tolv-imamer	sjia	Islam.			
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som Guds bok og de fem søylene i islam (Blanchard 2009:02). Men både sjia- og sunni-

muslimer tolker islams historie til sin fordel. Derfor finnes store uenigheter mellom 

retningene om hva som egentlig skjedde etter Muhammeds død og hvem som burde være 

hans etterfølgere (Hazleton 2009:16). 

 

Tre viktige årsaker gjør at jeg ønsker å ta med islams politiske historie. For det første er det vi 

observerer i Midtøsten idag en omfattende sekterisk krig mellom sjia- og sunnimuslimer. 

Konflikten er egentlig basert på det tradisjonelle spørsmålet «Hvem er rettmessige muslimer 

ifølge Islam?» Derfor er det viktig å finne likheter og forskjeller mellom sjiamuslimer og 

sunnimuslimer i et historisk perspektiv. For det andre – hvis vi ikke vet hva som er prinsipper 

og visjoner i sjia- og sunni-muslimers historiske tolkinger og ikke vet hva disse to retningene 

står for, kan vi ikke diskutere årsaker til det kompliserte forholdet mellom Iran, Saudi-Arabia 

og Tyrkia. Hvis vi ikke studerer det ovennevnte skismaet i tiden etter Muhammeds død er det 

umulig å forstå grunnleggende konflikter mellom Islamske Republikken Iran og Al-Saud 

monarkiet i Saudi-Arabia. Vi kan heller ikke forstå hva som egentlig var hensikten til Abu-

bakr Al-Baghdadi (Daesh-leder) 59 med betegnelsen Kalif av muslimer i dagens verden. For 

det tredje er hensikten med å begynne med islams historie å belyse den sentrale rollen 

religionen spiller i Teherans, Riyadhs og Ankaras regionale politiske beslutninger. Religion 

spiller den avgjørende rollen for å fremme disse staters regionale interesser og innflytelse i 

Midtøsten. 

Den andre delen av historiekapitlet tar for seg oppløsningen av det osmanske imperiet og 

utfallet av første og andre verdenskrig. Uten tvil ligger den andre årsaken til dagens ustabilitet 

og heterogenitet i mange stater i Midtøsten i oppløsningen av det ottomanske imperiet. Dette 

imperiet styrte over store deler av regionen i ca. 600 år samtidig som kolonimaktene opprettet 

helt nye stater etter første verdenskrig. Utfallet av første verdenskrig var opprettelse av nye 

territorier i Midtøsten. Derfor er denne perioden med sine historiske momenter viktig å nevne 
																																																													
59	ISIS,	ISIL	or	Daesh,	originally	founded	by	Abu	Musab	Al-Zarqawi	and	known	as	Al-Qaeda	in	Iraq	(AQI),	what	is	
now	the	Islamic	State	participated	in	the	Iraq	war	fighting	against	American	forces	after	the	fall	of	Saddam	
Hussein.	In	2013	they	Joined	the	Syrian	Civil	war.	On	June	29.2014,	the	Islamic	State	declared	the	establishment	
of	an	Islamic	Caliphate	with	its	leader	being	Abu	Bakr	Al-Baghdadi,	The	Caliph.	He	is	an	Iraqi	National	form	the	
Al-Bu	Badri	tribe.	He	received	a	PhD	in	Islamic	studies	in	Baghdad	before	founding	Jamaat	Jaish	Ahl	al-Sunnah	
wal	Jamaa	in	2003	to	fight	US	forces.	Lister,	C	(2014),	“Islamic	State	Senior	Leadership:	Who’s	Who”:	
http://www.brookings.edu/~/media/Research/Files/Reports/2014/11/profiling-islamic-state-
lister/en_whos_who.pdf?la=en	P.1		
The	Clarion	Project,	(2015),	“Special	Report;	The	Islamic	State”:	
https://www.clarionproject.org/sites/default/files/islamic-state-isis-isil-factsheet-1.pdf		P.6/7				



Side	49	av	196	
	

her. Den andre hendelsen som henger sammen med utfallet av første verdenskrig er tiden etter 

annen verdenskrig. Den var preget av utviklingene av nasjonalisme og islamistiske bevegelser 

som skapte lange blodige kriger i Midtøsten. 

Den tredje delen av dette kapitlet handler om den moderne historien i Midtøsten. 

Revolusjonen i Iran i 1979 er sentral. Denne revolusjonen har endret Midtøstens politiske kart 

for alltid. Sekteriske konflikter ble utvidet og relasjoner mellom sunni-stater og Iran som sjia-

stat har blitt verre etter Khomeini-revolusjonen(Wehrey & Karasik & Nader & Ghez & 

Hansell & Guffey 2009: 12). 

Når vi snakker om Midtøstens moderne historie, er det to andre viktige hendelser som har 

betydning for dagens ustabilitet og sekteriske kriger. Den første er den anglo-amerikanske 

invasjonen av Irak i 2003 og den andre er arabiske revolusjoner som begynte i Tunisia i 2010 

og stoppet med blodbadet i Syria. 

Det er flere andre historiske momenter jeg kunne ta med i denne oppgaven. For å unngå for 

omfattende og bred framstilling valgte jeg de sentrale historiske elementene som har stor 

betydning for dagens situasjon i Midtøsten. Jeg deler dette historiske kapitlet i tre faser: 

1.fase) Den islamske politiske historien, som viser årsakene til skillet mellom sjia- og 
sunnimuslimer. Rivaliseringen mellom det ottomanske imperiet som sunni-makt og safavid-
dynastiet som sjia-rike. Begge historiske momenter forteller grunnleggende sider av den lange 
konflikten mellom sjiamuslimer og sunnimuslimer. 

2.fase) To verdenskriger og midtøstenkartet; utfallet av første og andre verdenskrig er 
relevant for dagens konflikter i Midtøsten. Det osmanske riket kollapset og kolonimaktene 
støttet de arabiske elitene for å etablere arabiske stater etter første verdenskrig, uten å ta 
hensyn til «legitimitet» og «homogenitet» innen de nye grensene. Tiden etter andre 
verdenskrig var preget av selvstendighet og nasjonalistiske bevegelser, spesielt i arabiske 
stater. 

3.fase) Fra den islamske revolusjonen i Iran i 1979 til USAs intervensjon i Irak og arabiske 
revolusjoner i starten av det 21. århundret; utviklingen av den sterke splittelsen mellom sjiaer 
og sunnier, store vakuum av makt til fordel for sjiamuslimer og iransk ekspansjonspolitikk i 
regionen fra Syria til Jemen. 

3.2	Sjia	og	Sunni		

Begrepet Sunni er arabisk og betyr å leve i overensstemmelse med Profetens tradisjon. Sjia er 

betegnelsen på grupperingen eller partiet som følger Ali Ibn Abi Talib (Muhammeds 
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svigersønn), gift med Fatima, datteren til Muhammed. Derfra går tradisjonen til Ali og 

Fatimas etterkommere, som blir kalt for Imamer60 (Malnes & Midgaard 2009:278-279). Sjiaer 

er minoriteter i den islamske verden. Det er totalt 1.6 milliarder muslimer i verden, omtrent 

10–15 % sjiaer og 85 % sunnier. 61(Se på vedlegg tabell. 4 Sjia demografien i Midtøsten på 

side:194) Det finnes forskjellige varianter i begge sektene (Se på kartet «Sjia og Sunni 

Demografiet i Midtøsten»).   

Sekteriske kriger i Midtøsten skyldes to hoved forhold; For det første blir minoriteters 

rettigheter ikke respektert fra den sentrale regjeringen som er basert på sekteriske prinsipper, 

f.eks. I Irak og Jemen i dag. For det andre styrer sjiaer eller sunnier som minoritet over en 

majoritet av sunnier eller sjiaer, f.eks. I Syria og i Bahrain. 

 

  

Det er viktig å vite at de to islamske sektene har felles tradisjoner, tro og doktriner. Begge 

aksepterer Muhammed som Allahs (arabisk for Gud) budskaper, og de tror de må rette seg 

etter de åpenbaringer som er gitt profeten av Gud (Islams hellige bok Koranen) og av Hadith. 

62 Det er en forskjell mellom sjia og sunni Hadith-tolking, der sjia inkluderer uttalelser fra 

																																																													
60	Sjiaer	bruker	begrepet”imam”	for	Ali	og	hans	etterkommere	som	Hassan,	Hussain,	Sajad	osv.,	som	de	mener	at	det	var	
deres	rett	for	å	styre	i	bakgrunn	for	den	blod	relasjonen	mellom	dem	og	Muhammed.	Imam	brukes	blant	sjiaene	ikke	bare	å	
indikere	lederskap	evner,	men	også	for	å	betegne	blod	relasjoner	til	Muhammed.	Dessuten	hver	imam	valgte	en	etterfølger,	
og	i	følge	sjia	tro,	gikk	han	ned	en	type	åndelige	kunnskap	til	den	neste	lederen.		
61	Abdo,	G	&	Amos,	D	&	Aslan,	R	&	Hoffman,	B.,	(2015):	”The	Sunni-Shia	Divide”,	Council	on	Foreign	Relations	(Cfr),:	
http://www.cfr.org/peace-conflict-and-human-rights/sunni-shia-divide/p33176#!/?cid=otr-marketing_url-
sunni_shia_infoguide		
62	Alt	som	rapporteres	om	Muhammed	blir	kalt	for	”Hadith”.	Hadith	er	sentralt	i	islam	og	anses	som	islam	andre	kilde	etter	
Koranen.	Hadith	betyr	helhetlig	fortelling.		

Kart Nr.3 Sjia og Sunni 
Demografiet i Midtøsten 

Dette kartet viser helt klar, hvor 
sjiaer og sunnier befinner seg i 
regionen av Midtøsten. Iran makt 
innflytelse i Midtøsten utvikler i 
de steder som Sjiaer bosetter seg. 
Irak, Bahrain, Kuwait, Jemen, 
Libanon, Syria og Afghanistan er 
de sakene som kan en og en 
forklare Iran makt utøvelse 
gjennom Sjia islam. 

Kilde: Fisher 2015 Bilde 15: 
http://www.vox.com/a/maps-explain-
the-middle-east  
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sjiamuslimske imamer som anses å ha blitt guddommelig inspirert (Marchal & Zemni 

2013:11). 

Alle muslimer forventes å leve i samsvar med de fem grunnleggende søylene i islam: 

1. Shahada (trosbekjennelsen): Det er ingen annen Gud enn Allah, og Muhammed er hans 
profet. 

2. Salat (Bønn): fem obligatoriske bønner hver dag. 

3. Zakat (Almisse): å gi almisse til de fattige. 

4. Sawm (Faste): faste fra soloppgang til solnedgang i måneden ramadan. 

5. Hajj (Pilegrimsreise): å gjøre en pilegrimsreise til Mekka en gang i løpet av livet hvis man 
er fysisk og økonomisk i stand til det. 

Samtidig er Sjaria-loven, som er den islamske loven, felles for alle muslimer. Men den sjia-

juridiske tolkingen gir mer plass til menneskelig fornuft enn sunni-tolkingen (Blanchard 

2009:02). 63 Sunnimuslimer har i tillegg to andre pilarer: den første er «jihad», eller oppdrag å 

beskytte islamske land, tro og institusjoner. Den andre er kravet om å gjøre gode gjerninger 

og å unngå alle onde tanker og ord 64 (Maghadam 2003:01). 

De store forskjeller mellom sjiaer og sunnier er rundt tre faktorer: 

1. politiske visjoner og ideologier om lederskap i den muslimske verden 

2. historiske konflikter og 

3. tolkingen 

De tre konfliktene løper side om side, men de påvirker ikke hverandre, og konfliktene har 

foregått siden skismaet. 

 

3.2.1	1400	år	av	maktkampen	mellom	Sjiaer	og	Sunnier		

Begrepet «Kalifat» kommer fra arabisk, og ble ofte brukt for å beskrive styreform og politiske 

institusjoner i den islamske verden. Kalif betyr etterfølger og stedfortreder på arabisk 

(Mubasher 2010:01). Kalifen skal i praksis følge Muhammeds fotspor, forvalte hans lære og 

																																																													
63	Blanchard,	C.,	(2009):	”Islam:	Sunnis	and	Shiites”,	p.5:	https://fas.org/irp/crs/RS21745.pdf		
64	Moghadam,	A.,	(2003).	”The	shiiet	perception	of	Jihad”,	:	http://insct.syr.edu/wp-content/uploads/2013/03/Moghadam-
Assaf.Shia-Perception-of-Jihad.pdf		
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opprettholde enhet i det muslimske samfunnet (Madelang 1997:5). I Koranen nevnes begrepet 

Khulafa for å indikere en spesiell godhet til folket. Ikke bare ved å gi dem verdslig makt, men 

mer spesifikt som åndelig belønning for deres rettferdighet (Mubasher 2010:02). Etter 

Muhammeds tid valgte lederne av de islamske imperiene Kalif-titlene for seg selv. Det var i 

1924, da Mustafa Kamal Ataturk fjernet den siste sultanen Abdulmecid II fra makten i Tyrkia, 

at Kalif og Kalifat-betegnelsene ble fjernet helt i den islamske verden (Karpat 2001:394), helt 

til IS igjen tok opp bruken av begrepene. Det er kun sunni-sekten som bruker Kalif om den 

islamske leder, mens sjiamuslimer bruker begrepet Imam for å betegne den islamske lederen 

(Tabatabai 1977:173). 

Fram til år 715 e.kr. utvidet Muhammeds etterfølgere, kalifene, den arabiske staten til et 

imperium som strakte seg fra Marokko og Spania i vest til Kina og India i Øst (Waage 

2013:44). Profeten Muhammed hadde to sønner og fire døtre. Hvis profeten Muhammeds 

sønner hadde vært i live etter hans død i 632 e.kr. hadde det blitt enklere for muslimer å velge 

hvem som skulle bli hans etterfølger (Danbar 2013:13 & Hazleton 2009:10). Da ville det ikke 

vært noen sjia- og sunni-motsetning. Den grunnleggende konflikten mellom sjiaer og sunnier 

går derfor tilbake til 632. I en forsamling (Shura) i Saqīfah Banī Sā'idah 65, der Muhammeds 

nærmeste slektninger var til stede, valgte de Abu Bakr (Muhammeds svigerfar) som Kalif og 

etterfølger til Muhammed (Madelung 1997:28). Etter sjia-ideologien måtte etterfølgere av 

Muhammed være Imam Ali, Muhammeds fetter og svigersønn, og hans etterkommere som 

Imam Hassan, Imam Hussein, Imam Al-Baqir osv. De mener valget av kalif etter Muhammed 

var forræderi mot Alis hus (Khuri 1990:35-36). 

Sjiamuslimer hevder at det var Ali ibn Abi Talib som hadde rett til å styre etter Muhammed. 

De tror Muhammeds nærmeste slektninger ikke holdt hans ord i Saqifah, da de valgte hans 

etterfølger. Etter sjia-mening var kalifatperiodene til de tre første Rashidunkalifatene (632 – 

661), nemlig Abu Bakr, Umar ibn-al-Khattab og Uthman ibn Affan illegitime. Abu Bakr og 

Umar var Muhammeds svigerfedre og Utman og Ali var Muhammeds svigersønner (Madlung 

1997:141). Sjia-påstanden er basert på den myten at Muhammed valgte Ali som sin 

etterfølger i en forsamling som blir kalt «Gadire Khom» (Dabashi 1989:98-99). 

Sunnimuslimer nekter at Muhammed valgte noen til å styre etter han selv. Sunnier har stor 

respekt for de fire første Rasidunkalifatene, inkludert Imam Ali (Blanchard 2009:02). Det var 

imidlertid i denne perioden maktkampen mellom sjiaer og sunnier begynte. 

																																																													
65	Stedet	som	ble	brukt	for	å	velge	kalifat	etter	Muhammed.			
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Ali ble kalif i 656, men han ble drept etter bare fire år og ni måneder ved makten (Rogerson 

2006:287). Sjiaer kaller etterkommere av Ali og Fatima Imamer, og de hevder at det etter Ali 

var hans første sønn Hasan Ibn Ali som hadde rett til å bli kalif (Tabatabai 1977:55). Etter Ali 

døde i 661 gjorde hans sønner Hassan og Husaynn Ibn-Ali krav på å være kalifer av det 

arabiske imperiet. På den andre siden stod Muawiyah Ibn Abi Sufyan, som etaberte 

Umayyad-dynastiet (661-750). Han kalte seg kalif av muslimer og erklærte krig mot Hassan. 

Men Hassan ga sin troskap til ham uten å stå imot hans krav, og det var ikke noe Husayun, 

den andre sønnen til Ali, kunne akseptere (Tabatabai 1977:56). Tabatabai (1977:57) beskriver 

sjiaenes situasjon under perioden med Muawiah-kalifat på denne måten: 

“The most difficult period for Shiism was the twenty-year rule of Muawiyah, during 

which the Shiites had no protection and most of them were considered as marked 

characters, under suspicion and hunted down by the state.”  

Etter tyve år endte Muawiyah-kalifatet. Hans etterkommer Yazid Ibn Muawiyah (680-683) 

kom til makten. Imam Husayn, barnebarn til profet Muhammed og sønn til Ali, gjorde opprør 

mot Yazid på det kjente stedet Karbala i den sørlige delen av Irak. 66 Husayn og hans 

slektninger ble massakrert på den grusom måte i slaget, som blir kalt slaget ved Karbala 

(Khuri 1990:125). 

Det som gjør at sjiaer har følelsesmessig sterkere meninger om denne perioden enn sunni-

muslimer er bakgrunn av drapet på Husayn, som de hevder kjempet for de grunnleggende 

islamske prinsipper. Hvert år 10. oktober reiser sjiamuslimer til byen Karbala i Irak for å vise 

sin respekt for Husayn. Denne datoen er den viktigste sjiamuslimske religiøse helligdag, og 

blir kalt Asjura. 67 Etter Saddams tid har Iran brukt omfattende menneskelige og finansielle 

ressurser for å forsvare sjia-hellige byer som Najaf og Karbala i Irak. 68 

																																																													
66	Revealing	The	Truth,	(2006),	«Who	killed	Imam	Hussain	(as)?”.	P.21	:	
https://goaloflife.files.wordpress.com/2011/08/who-killed-imaam-husayn.pdf		
67	Det	er	en	betegnelse	der	refererer	til	den	10.Muharram,	den	førse	måned	I	det	islamske	måneår.	Dagen	er	i	
den	Sunni-Islamske	verden	en	av	flere	frivillige	fastedager,	og	overleveringen	gjør	gældende,	at	Muhammed	
alltid	fastede	på	Ashura.	Etter	Sunni-islamske	teologien	oppfatelse	ble	Adam	og	Eva	skapt	på	Ashura.	I	den	
Sjiatiske	tradisjonen	er	Ashura	betegnelsen	på	den	dag,	hvor	Sjiamuslimer	holder	forskjellige	ritualer	og	
seremonier	som	minnes	drapet	på	den	tredje	Imam	Husayn,	der	den	10	Muharram	eller	10.okt.680	ble	drept	av	
den	sunni-muslimske	kalifat	Yazid	i	Karbala	i	Irak	(Simonsen	1994:	41)			
68	Eisensadt,	M.,	(2010),	“Iran	and	Iraq”,	Washingtoninstitue	P.01:	
https://www.washingtoninstitute.org/html/pdf/IranPrimer-Eisenstadt.pdf		
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Etter Umayyad-dynastiet falt i en revolusjon året 750 kom Abbaside dynastiet (750-1258) til 

makten. Selv om kalifene i Abasside dynastiet var sunni-muslimer, fikk de makten ved støtte 

av arabiske og iranske sjiamuslimer (Lewis). Kalifatene av Abbaside dynastiet fortsatte til de 

ble underlagt mot Det mongolske riket i år 1258, men familiet innehadde den formelle titlen 

fram til 1516 da sultan Selim I kalte seg Kalif av den islamske verden etter erobringen av 

Hajaz på den arabiske halvøya (Waage 2013:48). 

Iran og Tyrkia er to nasjoner som har lang erfaring med statlig styring og har samtidig 

gjennom historien hatt mange politiske, ideologiske og økonomiske konflikter med hverandre 

(Mabon 2013:5). På 1500 og 1600-tallet var det ottomanske imperiet den dominerende 

makten over områder i regionen. Den eneste makten som representerte en islamsk motvekt 

mot sultanene var Safavide dynastiet i Persia, som Shah Ismail I hadde grunnlagt i 1501 med 

sin tolv-imamer sjia-ideologi (Agaston & Masters 2009:280). Dagens sekteriske kriger 

mellom sjiaer og sunnier og statlige konflikter mellom Iran, Saudi-Arabia og Tyrkia 

reflekterer den historiske konflikten mellom Safavid-dynastiet, et ortodoks sjiamuslimsk 

monarki og Det ottomanske imperiet som var et ultra-sunnimuslimsk rike. Safavideriket var 

det første sijia-styret i Persia og utformet tolv-imamer islam på brutale måter (Perry 2010:01).  

Rivaliseringen på 15- og 1700-tallet mellom Safavidedynastiet (Iran) i Østen og Ottoman-

imperiet (Tyrkia) i vest, fortsetter idag i den moderne politiske konteksten i regionen. Dagens 

rivalisering mellom Iran og Tyrkia på flere arenaer i Midtøsten reflekterer historiske 

konflikter for å dominere regionen. Eksempler er Syria, Jemen, Irak, Libanon, Aserbajdsjan69  

og Armenia. 70 71 Vi må ikke glemme at sultanene av Ottoman-imperiet hadde valgt kalif-

tittelen72, fordi de forsvarte to hellige islamske byer, Mekka og Medina. Shahene av Safavide 

dynastiet aksepterte ikke «kalif» og «Amir al-Muminin»-titlene på sultanene i det ottomanske 

imperiet (Mamen 2016) 73 . Det ottomanske imperiet og Safavide dynastiet hadde delt 

																																																													
69	Adilgizi,	L.,	(2013):	“Iran-Armenia	ties	strengthening	to	counter	Turkey-Azerbaijan	alliance”,	Today	Zaman:	
http://www.todayszaman.com/diplomacy_iran-armenia-ties-strengthening-to-counter-turkey-azerbaijan-
alliance_311218.html		
70	Mulcaire,	J.,	(2015):	«Face	Off:	The	coming	war	between	Armenia	and	Azerbaijan»,	The	National	Interest:	
http://www.nationalinterest.org/feature/face-the-coming-war-between-armenia-azerbaijan-12585		
71	Racimora,	W	&	Moniquet,	C	.,	(2013),	«The	Armenia-Iran	Relationship:	Strategic	implication	for	security	in	the	South	
Caucasus	region”,	European	Strategic	Intelligence	&	Security	Center.	P.	30/31	:	
http://www.esisc.org/upload/publications/analyses/the-armenian-iran-relationship/Armenian-Iran%20relationship.pdf		
72	Ahmad,	M.,	”Kalifat	and	Caliphat”,	P.07	:	https://www.alislam.org/topics/khilafat/khilafat-and-caliphate.pdf		
73	Momen,	M.,	(2016),	“Shiiet	Islam”,	P:	Internet	:	
https://books.google.no/books?id=7WS1CgAAQBAJ&pg=PT52&dq=safavid+shah+against+sultan+titel&hl=no&sa=X&ved=0
ahUKEwjy6qXJuMrLAhXEQZoKHf_4CbAQ6AEIOjAE#v=onepage&q=safavid%20shah%20against%20sultan%20titel&f=false		
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Midtøsten-regionen mellom seg inntil kolonimaktene kom inn i bildet på 1800-tallet (Imber 

2009:14) «Se på kartet nr. 4 Safavid dynastiet og Ottoman imperiet i 1600-tallet» 

 
Islamske stater og den islamske verden har endret retning i tiden etter Muhammed. Skillet 

mellom sjiamuslimer og sunnimuslimer utviklet seg: 

1.) Rashidun Kalifat (632-661) 

2.) Umayyad Kalifat (661-750)  

3.) Abbasid kalifat (750- 1258) 

4.) Ottoman Imperiet (1299-1922) 

5.) Safavid Dynastiet (1501-1730)  

3.3	Første	og	Andre	verdenskrig	

Mange av de landene som idag eksisterer i Midtøsten, var ikke der for bare hundre år siden. 
Det fundamentalt største dilemma i regionen er at det er historiske, sosiale og kulturelle 
forskjeller som har skapt identitetsproblemer for befolkningen og legitimitetsproblemer for 
statlig styring i Midtøsten (Butenschøn 2008:23). I dag kan vi helt tydelig observere 
konflikter rundt i Midtøsten, som er basert på skille mellom folkegrupper i mange suverene 
stater, som for eksempel: Syria, Bahrain, Jemen, Libanon og Irak. I disse landene står 
minoriteter av sjiaer mot majoriteter av sunnier eller omvendt, mens etniske kurdere står mot 
tyrkerne, perserne og araberne i Iran, Tyrkia, Syria og Irak. 

En viktig årsak til dagens sekteriske kriger og stedfortrederkrig i Midtøsten ligger i 
kolonimaktenes mangel på respekt for historiske, kulturelle forhold da de tegnet statlige 
territorielle grenser i Midtøsten under første verdenskrig (Waage 2013:70). I 1916 hadde 
Storbritannia og Frankrike en rekke hemmelige forhandlinger i London og Paris, som endte 

Kart	Nr.4	Safavid	Dynastiet	og	Ottoman	
Imperiet	i	1600-tallet.		

Kartet	viser	1600-tallet	territorier	mellom	
Safavid,	Ottoman	og	Mughal	dynastier	i	
regionen.	Safavid	dynastiet	falte	i	1730	
men	etterkommere	dynastiet	i	Iran	klarte	å	
holde	territorier	som	safavid	imperiet	
samlet	sammen	og	Ottomanske	imperiet	
falte	helt	i	1922	og	stede	kolonimaktene	
etablerte	mange	små	stater	i	regionen	og	
Tyrkia	styreformen	ble	til	republikk.		

Kilde:	
https://www.pinterest.com/safavid/sa
favid-empire-azerbaijan/			
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med Sykes-Picot avtalen. 74 Det som ble diskutert var spørsmålet: «hvordan skulle de dele de 
arabiske territorier i det osmanske riket mellom seg - uten å ta hensyn til legitimitets- og 
identitetsproblematikken i regionen? (Gottleman & Schaar 1997:117-118). Utfallet av denne 
traktaten var de rettlinjede, territorielle grensene i Midtøsten som ble tegnet med linjal. 
Frankrike fikk kontrollen over dagens moderne Libanon og Syria. På den andre siden ble 
Storbritannia overordnet makt i størstedelen avdet historiske Irak (Se på kartet nr.5 Sykes og 
Picot avtale i 1916). 

 

Allerede på 1800-tallet hadde stormaktene begynt forhandlinger med tradisjonelle arabiske 

eliter som Hasjemitt-familien75 og Al-Saud 76. De ville skape arabiske stater og frigjøre seg 

																																																													
74	Avtalen	fikk	navnet	etter	den	britiske	etterretningsoffiseren	Mark	Sykes	og	den	franske	diplomaten	Francois	Georges-
Picot.	
75	The	Hashemite	family	ruled	Mecca	from	1201	CE	to	1925.	In	1916,	Sharif	Husayn,	the	ruler	of	Mecca	and	head	of	
Hashemite	family,	revolted	against	Ottoman	rule,	joining	forces	with	the	British	against	the	Ottoman	Empire.	Husayns	
revolt	followed	extensive	correspondence	with	British	officials,	in	which	the	British	encouraged	Arab	hopes	of	
independence.	Following	the	defeat	of	the	Ottoman	Empire,	the	British	installed	“Abdullah,	son	of	Husayn,	to	be	Amir	of	
what	was	then	called	Transjordan	(1923-46).	He	then	became	King	of	Jordan	form	1946	until	his	assassination	I	1951.	The	
British	also	installed	his	brother,	Faysal,	to	be	king	of	Iraq	(1921-1933).	Husayn	himself	ruled	over	the	Hijaz	(1916-1924),	
briefly	followed	by	his	son	Ali	(1924-25)	until	the	Hijaz	was	incorporated	into	present-day	Saudi	Arabia	under	the	rule	of	
Abd	Al-Aziz	(1926-53).	After	lost	of	Hijaz	to	Al-Saud	family	in	1926,	Hashemite	family	fall	form	Iraqi	Monarchy,	when	states	
Coup	happened	in	1958.	Today	the	modern	generation	of	Hashemite	clans	rule	over	Jordan.	The	name	of	the	Jordanian	
political	system	is	“Hashemite	kingdom	of	Jordan”.	
Hourani,	A.,	(2002),	“A	history	of	the	Arab	peoples”,	Cambridge,	Mass:	Harvard	University	Press.	P.315-322.		
Schleifer,	A.,	(2011),	“The	500	most	influential	Muslims”,	The	royal	Islamic	strategic	Studies	center	
https://www.gwu.edu/~ieresgwu/assets/docs/Kavakci_500.pdf	p.31	
76	“The	Al	Saud	Family	emerged	as	the	dominant	factor	in	Saudi	Arabia	History-	The	clans	origins	can	be	traced	to	Najd,	near	
Riyadh,	Beginning	in	about	1500.	The	rise	of	Al	Saud	coincided	with	that	of	the	Muslim	scholar	Muhammad	Ibn	Abd	al	
Wahhab	(1703-87).	The	term	of	“Wahhabisme”	is	connected	to	him	and	he	encouraged	a	“return”	to	the	pure	and	
orthodox	practice	of	the	fundamentals	of	Islam,	as	embodied	in	the	Quran	and	in	the	life	of	the	Prophet	Muhammad.	
Muhammad	Bin	Saud,	the	ancestral	founder	of	the	modern-day	Al	Saud	dynasty,	allied	with	Abd	al	Wahhab	to	begin	the	
process	of	unifying	disparate	tribes	in	the	Arabian	Peninsula.	Since	the	foundation	of	the	modern	kingdom	of	Saudi	Arabia	
in	1932,	there	has	been	a	close	relationship	between	Saudi	ruling	family	and	the	Wahhabi	religious	establishment.”		
Blanchard,	C.,	(2008):	“The	Islamic	traditions	of	Wahhabism	and	Salafiyya”,	CRS	report	for	Congress:	
https://www.fas.org/sgp/crs/misc/RS21695.pdf	P.2		

Kart	Nr.	5:	Sykes	og	Picot	avtale	1916.		

Vi	hører	mye	i	dag	om	denne	avtalen,	der	
storbritannia	og	frankrike	i	hemmelighet	ble	
enige	om	å	dele	opp	det	ottomanske	imperiet	
Levanten-sub	komplekse	regionen	imellom.	
Avgjørende,	grensene	mellom	de	franske	og	
britiske	«Soner»	senere	ble	grensene	mellom	
Irak,	Syria	og	Jordan.	Senere	disse	uavhengige	
stater	hadde	store	grad	vilkårlige	grenser	som	
tvang	ulike	etniske	og	religiøse	grupper	
sammen	og	disse	gruppene	er	fortsatt	i	
forferdelige	konflikt	med	hverandre.	Kilde:	
Fisher 2015 Bilde 08: http://www.vox.com/a/maps-
explain-the-middle-east	
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fra tyrkiske overherredømme 77 78 (Waage 2013:66 & Slavicek 2010:86). Det ble realitet 

under den første verdenskrig.  

Oppløsningen av det osmanske riket skapte en omfattende politisk krise i regionen. 

Konsekvensene ble langvarig ustabilitet i de nye statene som ble dannet etter krigen. Når vi 

ser på uavhengighetsprosesser og statsbygginger i de arabiske stater etter det osmanske rikets 

fall, får vi et perspektiv på hvilke konsekvenser kolonimaktenes inndeling av Midtøsten etter 

første og andre verdenskrig hadde. 79 Avi Schlaim 80 beskriver «det postosmanske syndromet» 

(Butenschøn 2008:23): 

Kort fortalt, den politiske ordenen som Storbritannia og dets allierte tvang gjennom 

etter første verdenskrig, skapte et belte av uroligheter og ustabilitet som strakk seg fra 

Middelhavet til Persiabukta. Ødeleggelsen av det osmanske imperiet ble ikke etterfulgt 

av en ny orden, men av en ny uorden- det postosmanske syndromet. Det har 

konsekvenser den dag i dag. I den forstand er fredsløsningen etter første verdens krig 

ikke bare et kapittel i historien, men en fortelling om vår egen samtid.81     

Mellomkrigstiden er perioden da det politiske kartet i Midtøsten endret seg kraftig. De 

arabiske eliter som hasjemittene og Al-Saud fikk mulighet til å styre sin skjebne, men med det 

unntaket at Storbritannia og Frankrike tok plassen til osmanerne (Teitelbaum 2001:7). Med 

andre ord kunne de ikke styre seg selv, for stormaktene var til stede og hadde stor innflytelse i 

den interne administrasjonen av de nye arabiske statene. 82 Etter første verdenskrig ble nye 

territorielle grenser tegnet mellom kolonimaktene (Storbritannia, Frankrike og Russland). 

Etter andre verdenskrig utviklet nasjonalismebevegelser som pan-arabisme 83  seg i de 

																																																																																																																																																																																														
Library	of	Congress-Federal	research	division	(2006),	“Country	profile:	Saudi	Arabia:	History”:	
https://www.loc.gov/rr/frd/cs/profiles/Saudi_Arabia.pdf		P.2	
77	Osman,	T.,	(2013):	«Why	border	lines	drawn	with	a	ruler	in	WWI	still	rock	the	Middle	East:	The	making	of	the	modern	
Arab	World»,	BBC	:	http://www.bbc.com/news/world-middle-east-25299553		
78	Zand,	B.,	(2014):	«	Century	of	Violence:	What	WWI	did	to	the	Middle	East»,	Der	Spiegel:	
http://www.spiegel.de/international/world/world-war-i-led-to-a-century-of-violence-in-the-middle-east-a-946052.html			
79	Stater som ble bygget i post-osmanske syndromet i 1923 i regionen, inkluderer; Saudi-Arabia (1932), Irak (1932), Jemen 
(1918 den Nordlige delen og 1967 den sørlige delen) Libanon (1943), Jordan (1946), Syria (1946), Kuwait (1961), 
Bahrain (1971), Qatar (1971) og De forente arabiske emirater (1971).	
80	Avi	Shlaim,	er	en	irakisk-britisk-israelsk	historiker.	Han	er	professor	i	Internasjonale	relasjoner	ved	universitet	i	Oxford.	
Hans	er	mest	kjent	for	bøkene	:	«War	and	Peace	in	the	Middle	East:	1995»	og	“The	Iron	Wall:	Israel	and	The	Arab	world:	
2001”		
81	Shlaim,	A.,	(1994-1995):	«War	and	Peace	in	the	Middle	East:	A	concise	History»,	published	by:	The	penguin	Group.	P:	17-
18		
82	History	Channel.	“World	War	I	1916:	Britain	and	France	conclude	Sykes-Picot	Agreement”:	http://www.history.com/this-
day-in-history/britain-and-france-conclude-sykes-picot-agreement		
83	Arabism	first	arose	in	the	nineteenth	century	not	as	a	direct	reaction	to	Western	rule,	but	as	a	critique	of	the	state	of	the	
Ottoman	Empire,	whose	reach	had	extended	over	most	of	the	Arabic	speaking	peoples	since	the	early	sixteenth	century.	
World	war	I	forced	a	choice	upon	the	adherents	of	Arabism.	(P.177).	Under	World	war	I	Arabism	allies	held	out	the	prospect	
the	independence	for	something	they	called	”the	arab	nation”,	and	they	eventually	found	a	partner	in	a	local	potentate	of	
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monarkiske statene som var dannet etter første verdenskrig, f.eks. Irak, Syria, Jordan, Egypt 

og Libya. I 1948 utviklet den pan-arabiske ideologien seg kraftig i de arabiske statene. Senere 

ble denne ideologien rettet både mot «anti-imperialisme» og «anti jødiske staten» (Israel). 

Dette skapte flere kriger mellom arabiske stater og Israel.» 

 

3.4	1979	revolusjonen	i	Iran	

Sjia-ideologien antar at når linjen av imamer som nedstammer fra Ali er avsluttet, fikk 

religiøse ledere, kjent som Mujtehider, rett til å tolke religiøs, mystisk og juridisk kunnskap 

for samfunnet. De mest lærde blant disse lærerne er kjent som ayatollaher. Tolv imamer er 

den vanligste formen av sjia-islam idag. Den er dominerende i Iran, Irak, Libanon og Bahrain. 

Tolv imamer sjiaer tror på tolv ufeilbarlige imamer som nedstammer fra Ali. Og tror de ble 

guddommelig utpekt fra fødselen av. De tror den tolvte og siste av imamene forsvant på 

slutten av 900-tallet, og at han vil komme igjen for å lede hele verden. Men til han kommer 

igjen, trenger samfunnet en leder (Valyie), som skal vise muslimer den rette vei. I det tyvende 

århundret har revolusjonen i Iran gitt tolv imamer sjiamuslimer mulighet for å virkeliggjøre 

sin visjon med avdøde Ayatollah Khomeini og hans etterfølger Ayatollah Khomenei. 

1979-revolusjonen i Iran er uten tvil den hendelsen som har størst betydning for dagens 

politiske krise i regionen. Revolusjonen i Iran ga ayatollahene mulighet til å ta makten i Iran, 

der Den islamske republikken ble landets konstitusjonelle styreform for første gang i islams 

historie. Sjia-visjonen fikk mulighet til å dominere makten og iverksette sjia-ideologien 

direkte i den politiske dagsorden (Brumer & Ende 2001:18). Ayatollah Khomeini ble sett som 

både sjia-leder og revolusjonært forbilde for majoriteten av sjiamuslimer i Irak, Libanon, 

Afghanistan, Pakistan, Jemen og Bahrain .84Den islamske revolusjonen i Iran har endret 

forholdene mellom Iran og andre muslimske stater, og denne revolusjonen blir sett som første 

																																																																																																																																																																																														
Mecca,	the	Sharif	Husayn.	The	Sharif	had	an	ambitious	vision	of	vast	”Arab	kingdom”	for	his	family,	and	in	1915	he	secured	
commitments	from	Britain	regarding	its	future	independence	and	frontiers.	(P.	178).	The	rhetorical	gap	turned	into	a	chasm	
in	1948,	after	the	United	Nations	authorized	the	partition	of	Palestine	into	two	states,	one	Jewish	and	one	Arab.	Arab	
Nationalism	or	Pan-Arabism,	Which	became	“Anti-imperialism”	after	1920,	became	“revolutionary”	after	1948	against	Israel	
and	in	advantage	of	one	unitary	Palestinian	Arab	state.	(P.184)		
Kramer,	M.	(1993):	“Arab	Nationalism:	Mistaken	Identity”,	Dayan	Center	for	Middle	Eastern	and	African	Studies	at	Tel	Aviv	
University:	http://www.martinkramer.org/sandbox/wp-content/uploads/2010/10/arabnationalism.pdf			
84	Council	on	Foreign	Relations,	(2014)	“The	Sunni-Shia	Divide”:	http://www.cfr.org/peace-conflict-and-human-rights/sunni-
shia-divide/p33176#!/?cid=otr-marketing_url-sunni_shia_infoguide		
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forsøk på å samle politikk og islam under ett tak i den moderne statlige styringen i det 20. og 

21. århundret. 85 

Revolusjonen i Iran var i samme år som president i Irak Ahmad Hassan Al-Bakr fra Baath-

partiet formelt sett gikk fra makten og Saddam Hussein fikk kontroll over Irak. De to 

hendelsene i Midtøstens moderne historie henger sammen med hverandre. Årsakene til åtte-

årskrigen mellom Irak og Iran (1980-1988) var både ideologisk motsetning mellom 

ayatollahene i Iran og Saddam Hussein i Irak, og deres ønske om territorielle ekspansjon. 

Saddam Hussein legitimerte krigen ved å vise til Alger-avtalen86 , som var inngått i 1975 

mellom Shah Mohammad Reza Phalavi av Iran og Saddam Hussein (da visepresident i Irak) 

(Renfrew 1992:64-75). 87 Saddam Husseins fall i Irak 2003 skapte makt-vakuum som førte til 

at Irak ble arena for konflikter mellom landets naboer. 

Sjia-majoriteten i Irak støttet av sjia-staten Iran fikk en historisk mulighet til å dominere i Irak 

etter ca. 1300 år med sunni-islamsk dominans (Khedery 2015:33-41). Etter den anglo-

amerikanske invasjonen i 2003 ble Irak det andre landet i Midtøsten der sjia-muslimer fikk 

muligheten til å styre. 88 1979 revolusjonen i Iran og Baath-partiets fall i Irak 2003 skapte 

rivalisering, konflikter og konkurranse mellom sjiamuslimer og sunnimuslimer i Midtøsten, 

spesielt mellom Iran og Saudi-Arabia. I kapitelet fem skal jeg gå gjennom Den arabiske våren 

og konsekvenser som det hadde i Midtøsten og hvordan Iran, Tyrkia og Saudi Arabia forsøker 

å dominere makten i post-Arabiske våren.  

																																																													
85	Mehdi,	K.,	(2011):	“Iran’s	regime	of	religion”,	Journal	of	International	Affairs:	
https://www.questia.com/library/journal/1G1-274114571/iran-s-regime-of-religion			
86	Iran	has	long	sought	to	persuade	Iraq	to	accede	to	Tehran’s	definition	of	the	border	between	the	two	countries,	
especially	along	the	Shatt	Al-Arab	waterway.	Anxious	to	establish	his	own	hegemony	in	the	area,	the	Mohammad	Reza	
Pahlavi	the	Shah	of	Iran	has	also	sought	to	restrict	Iraqi	influence	and	covert	activities	in	the	region,	as	well	as	to	eliminate	
foreign	leftist	influences	at	work	in	Baghdad.		The	Algiers	agreement	of	early	March	between	Iran	and	Iraq	appears	to	have	
achieved	the	Shahs	first	goal:	Whether	the	Shahs	other	objectives	can	be	attained	seems	more	doubtful.	Iraq	has	been	
freed	of	its	entanglement	in	the	Kurdish	rebellion	and,	for	the	time	being,	of	the	prospect	of	a	confrontation	with	Iran.	
Baghdad’s	foreign	policy	options	have	been	substantially	increased.	(P.	1).		Approved	for	Release	of	Central	Intelligence	
Agency.,	(2004);	“The	implications	of	the	Iran-Iraq	Agreement”,	This	paper	was	produced	under	the	auspices	of	the	CIA:	
http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB167/01.pdf				
Iran	and	Iraq	No.14907	Agreement	concerning	the	use	of	frontier	watercourses.	Signed	at	Baghdad	on	26	december	1975	
http://www.ucdp.uu.se/gpdatabase/peace/Iran-Iraq%2019751226b.pdf		
87	Khedery,	A.,	(2015):	“Iraq	in	Pieces:	Breaking	up	to	stay	together”,	Foreign	Affairs:	
https://www.foreignaffairs.com/articles/iraq/2015-09-22/iraq-pieces		
88	Haddad,	F.,	(2013):	”Sunni-Shia	relations	After	the	Iraq	War”,	P.02	:	United	States	institute	of	Peace	
(PEACEBRIEF)	160:	http://www.usip.org/sites/default/files/PB160.pdf		
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Kapitel	4.	Iran,	Saudi	Arabia	og	Tyrkia		

4.1	innledning		
I dette Kapitelet skal jeg analysere de tre hoved casene mine, Iran, Tyrkia og Saudi Arabia. 

Her skal jeg gå gjennom iransk, tyrkisk og saudisk innenrikspolitikk, geopolitikken, sentrale 

historiske faktorer, ideologiske tilnærminger som er sentrale for alle tre, årsaker for konflikter 

mellom dem, de nasjonale interesser og utenrikspolitikken, forholder og utfordringer som 

påvirker deres regionale politikk, samt den viktigste delen som handler om ressurser som er 

tilgjengelige ved myk og hard makt kapasiteten av alle tre stater.   

4.2	Iran	

4.2.1	Geopolitikk		
 

Irans geografiske plassering i Midtøsten er både strategiske og sikkerhetsmessige viktige. I øst 

Iran har grense med Pakistan og Afghanistan som begge har stabilitets og 

sikkerhetsproblemer, samt at det er minoritetssjiagrupper i begge landene, som gjør de 

interessante for Iran for å utvide sin politiske innflytelse89 90.  Tradisjonelt sett Iran har ikke 

gode økonomiske og politiske relasjoner med Pakistan, på grunn av Iran positive relasjoner til 

India og Afghanistan, samt andre årsake er Pakistan strategiske tilknytningen til Saudi-Arabia 

(Kemp & Gay 2013:191). 

I vest grenser Iran til Irak og Tyrkia, som både er politisk og økonomisk sett viktig for Iran. 

Irak politiske ustabilitet, svake sentrale administrasjonen og Den islamske staten (IS) har 

skapt sikkerhetsproblemer ved Irans vestgrensen, men samtidig har den irakiske politiske 

krise har gitt store muligheter til Iran for å utvide sin innflytelse i dette landet91. Tyrkia blir 

regnet som historiske rivaler for Iran, men er samtidig økonomisk og politisk sett viktig for 

Iran. Den siste publikasjonen av det tyrkiske Finansdepartementet viser at bilaterale handel 

mellom Iran og Tyrkia i 2015 hadde et volum på 9.77 milliarder dollar, som har gjort Tyrkia 

til en av de viktigste økonomiske partnerne av Iran.92  

																																																													
89	Vatanka,	A.,	(2011),	“The	Guardian	of	Pakistan’s	Shia”	p.	6:	
http://www.hudson.org/content/researchattachments/attachment/1270/vatanka.pdf			
90	Nader,	A	&	Scotten,	A	&	Rahmani,	Idrees	,	A	&	Stewart,	R	&	Mahnad	L.,	(2008):	“Iran’s	Influence	in	Afghanistan:	
Implications	for	the	U.S.	Drawdown”,	National	Security	Research	Division,	P.	06:	
http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR600/RR616/RAND_RR616.pdf			
91	Nader,	A.,	(2015):	“Iran’s	Role	in	Iraq;	Room	for	U.S.	–	Iran	Cooperation”,	International	Security	and	Defense	Policy	
Center.	P.	01	:	http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/perspectives/PE100/PE151/RAND_PE151.pdf		
92	Turkey	Ministry	of	Foreign	Affair,	“	Turkey-Iran	Economic	and	Trade	relations”,:	http://www.mfa.gov.tr/turkey_s-
commercial-and-economic-relations-with-iran.en.mfa		
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I nord, Iran har grense med Aserbajdsjan, Armenia og Turkmenistan, i tillegg Det kaspiske 

hav er et viktig strategisk område, fordi det finnes enormt olje og gas reserver der.93 Selv om 

Aserbajdsjan er en Sjiamajoriteter, men Irans relasjon med Baku er preget av tradisjonelle 

tensjoner, som har skapt vedvarende diplomatiske konflikter mellom statene. Iran aksepterte 

ikke avtaler om deling av Det kaspiske hav med tidligere Sovjetiske landene, i tillegg 

Aserbajdsjan hevder at den nordvestlige delen av Iran tilhører dem. Derfor har relasjonen 

mellom Teheran og Baku siden 1993 har vært preget av politiske uenigheter94.     

 

Iran grense ved Den persisk bukta er preget av historiske spenninger og økonomiske 

relasjoner. De forente arabiske emirater, Bahrain, Qatar og Kuwait, er alle arabiske rivalene til 

Iran i Den persisk bukta, men samtidig har Iran politiske, økonomiske og energirelasjoner 

med alle fire, men dette betyr ikke at de har normal politiske relasjoner med Iran, fordi først 

og fremst de regner som Sunnistater i regionen. Hormuzstredet er et strategisk strede for det 

internasjonale samfunnet, fordi 17 %95 av verdens olje blir transportert fra dette stredet. I 

2011 og 2012 truet Iran med å stenge dette stredet. Dette hadde politiske konsekvenser for 

Iran, fordi en trussel mot Hormuzstredet skaper alvorlige problemer for global energi 

sikkerheten og er i kontrasten med internasjonale havrett (Kirchner & Salinaite 2013: 08).  

 

Iran har grense med Oman gjennom Omanbukta og Hormuzstredet. Oman kan regnes som 

den eneste arabiske landet ved Persiskbukta som har tette relasjoner med Iran (Kemp & Gay 

2013: 183). Oman spilte en avgjørende rolle med å tilrettelegge de første direkte 

forhandlingene mellom delegasjoner av USA og Iran. Disse forhandlingene var historiske, 

fordi Iran og USA etter 1979 har hatt ikke direkte diplomatiske forbindelser med hverandre96 

(Gibson 2015: 09). Ifølge av nyhetsbyrået Al Monitor, det var faktisk de hemmelige 

diplomatiske forhandlingene mellom Iran og USA i Muskat i Oman hovedstad, som ble 

grunnlaget for at atomavtale mellom Iran og P5+1 (USA, Frankrike,  Storbritannia, Tyskland, 

																																																													
93	The	Caspian	Sea	region	is	one	of	the	oldest	oil-producing	areas	in	the	world	and	is	an	increasingly	important	source	of	
global	energy	production.	Countries	of	the	Caspian	Sea	are;	Russia,	Azerbaijan,	Kazakhstan,	Turkmenistan	and	Iran.	U.S	
Energy	information	administration	(2013),	“Caspian	Sea	Region”,		P.	01-05:	
http://www.eia.gov/beta/international/analysis_includes/regions_of_interest/Caspian_Sea/caspian_sea.pdf		
94	Valiyev,	A.,	(2012),	“Azerbaijan-Iran	Relations:	Quo	Vadis,	Baku?”,	Ponars	Eurasia	Memo	NO.	244:	P.02:	
https://www.gwu.edu/~ieresgwu/assets/docs/ponars/pepm_244_Valiyev_Sept2012.pdf		
95	About	63%	of	the	worlds	oil	production	moves	on	maritime	routes.	The	strait	of	Hormuz	and	the	Strait	of	Malacca	are	the	
worlds	most	important	strategic	chokepoint	by	volume	of	oil	transit.	World	Oil	Transit	Chokepoints.	(2014):	
https://www.eia.gov/beta/international/regions-topics.cfm?RegionTopicID=WOTC		
96	Gibson,	B.,	(2015),	“The	long	Road	to	Tehran:	The	Iran	Nuclear	Deal	in	Perspective”,	P.09	:	
http://www.lse.ac.uk/IDEAS/publications/reports/pdf/LSE-IDEAS-Long-Road-to-Tehran.pdf		
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Russland og Kina) ble til virkelighet i juli.201597. Med andre ord Oman spiller den brurolle 

mellom Iran og andre regionale stater som Iran har problemer med. Oman spiller som 

meklerrolle i det spendt diplomatiske forholdet mellom Saudi Arabia og Iran.98         

4.2.2	Sjiavisjonen	plattformen	for	politiske	beslutninger	
 

Den islamske revolusjonen i Iran i 1979, resulterte i en dramatisk politisk omveltning. 

Revolusjonen overførte makten til «ayatollahene» og de sentrale «sjiaintellektuelle» i Qom99, 

som de har etablerte en islamsk stat i Iran. Teokrati ble grunnlaget for styreformen i Iran, 

mens det finnes også, rekke svake demokratiske tendenser også f.eks. direkte valg av 

parlamentet, presidenten og representantene ved «ekspertrådet» som har ansvar til å velge 

etterfølgere øverste lederen100.  

 

Siden 1979 fikk sjiavisjonen mulighet for å sette ut i livet sin politiske ideologi og den 

revolusjonære lederen, Ayatollah Khomeini, ble «Valiye Faqih» 101 (Lee 2008:01), som er 

sentral i «tolvimamer» sjia islam noe som betyr at den øverste religiøse lederen skulle herske 

over hele landet. I IRI konstitusjonen i paragraf.5 står helt direkte at Valiye Faqih har 

lederskap ansvar til den dagen som siste imam komme tilbake.102 I samme konstitusjon 

paragraf.110 fastsetter at den øverste lederen Valiye Faqih som etterfulgte av Khomeini, 

Ayatollah Ali Khamenei, har ansvaret for å beslutte den helhetlige politikken både internt og 

eksternt.103 Med andre ord ligger alle makts i hendene på den øverste lederen Ali Khamenei. 

Denne styreform er sentral i tolvimamer sjia islam. 

 

Den islamske republikken av Iran (IRI) ble det konstitusjonelle politiske systemet i Iran i en 

folkeavstemning i april.1979, da ble sjias verdier og islamistiske normer grunnlaget 
																																																													
97	Rozen,	L.,	(2015),	“Inside	the	Secret	US-Iran	Diplomacy	that	sealed	nuke	deal”,	AL	Monitor:	http://www.al-
monitor.com/pulse/originals/2015/08/iran-us-nuclear-khamenei-salehi-jcpoa-diplomacy.html		
98	Seddiq,	Y.,	(2016),	“Iran	vs	Saudi:	Oman’s	Neutrality	may	be	key	to	resolving	regions	conflicts”,	Ahramonline:	
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/2/8/187274/World/Region/Iran-vs-Saudi-Omans-neutrality-may-be-key-to-
resol.aspx		
99	Qom	anses	som	hellig	av	sjiamuslimer,	som	det	er	stedet	for	helligdommen	til	Fatema	Mæsume,	søster	av	Imam	Ali	ibn	
Musa	Rida.	Byen	er	det	største	senteret	for	sjia	stipend	i	verden,	og	er	en	betydelig	destinasjon	for	pilegrimsreise.		
100	International	foundation	for	electoral	systems	(IFES)	(2016):	“Elections	in	Iran:	2016	Majlis	and	Assembly	of	experts	
elections”,	P.3-4	:	http://www.ifes.org/sites/default/files/2016_ifes_iran_parliamentary_elections_faq_final.pdf		
101	The	doctrine	of	Wilayat	Al-Faqih	forms	the	central	axis	of	contemporary	shia	political	thought.	It	advocates	a	
guardianship-based	political	system,	which	relies	upon	a	just	and	capable	jurist	(Faqih)	to	assume	the	leadership	of	the	
government	in	the	absence	of	an	infallible	Imam.	P.01	:	Al-Islam	Organization:	“What	is	Wilayat	al-faqih”,	:	http://www.al-
islam.org/printpdf/book/export/html/17876				
102	Iran	Constitutions:	“1.	General	Principles”,	Article.5	:	http://www.iranonline.com/iran/iran-
info/government/constitution-1.html		
103	Iran	constitutions:	“8.	The	Leader	or	Leadership	Council”,	Article	110:	http://www.iranonline.com/iran/iran-
info/government/constitution-8.html		



Side	63	av	196	
	

beslutninger både i innenrikspolitikken og utenrikspolitikken (Jones 2009:08). 

Maktrelasjonene i IRI er preget av parallelle strukturer, som tett knytter sammen. Det er en 

maktfordeling, hvor den utøvende, lovgivende og dømmende makten avskilt (Mandaville 

2007: 189 & Eisenstadt 2011: 01). Hus-Khamenei (Beyt-Rahbari) har prøvd med å bygge 

parallelle institusjoner med den formelle regjeringen, men disse funksjoner som blir direkte 

kontrollert av Khamenei, er alle lojale til de grunnleggende prinsipper i islamske republikken 

og til ayatollah Ali Khamenei104 (Khalaji 2012:04).  

 

Den iranske politiske styreformen er en kombinasjon av den sjiavisjonen og moderne 

politiske strukturer, der Velayet Faqih blir valgt for å lede samfunnet inntil den siste Imamen 

kommer tilbake, og på den andre side det finnes en presidentadministrasjon med parlamentet 

(majlis) for å iverksette lover og regler. Med andre ord vi kan argumentere for at IRI er et 

slags religiøst demokrati (Emami & Harsij & Masoudnia 2014:1537). Denne type av 

balanseringen mellom tradisjonelle sjia-syn og moderne styringsform har skapt skille i 

politiske arenaen i Iran, som førte til etableringen to hovedpartier i Iran, der konservativ side 

ligger i motsetning til reformistene, som vil reformere systemet gradvis105. Det samme type 

skille eksistere i utenrikspolitikken, hvor Ayatollah Khamenei regner seg som lederen av 

sjiamuslimer i den islamske verden, mens det finnes andre ayatollaher i Irak som f.eks. 

ayatollah Ali Sistani106, som aksepterer ikke Khamenei som Valiye Faqih av Sjiamuslimer107, 

derfor det finnes en splittelse mellom sjiamuslimer i Iran og Irak (Razavi & Juneau 2013:92).    

 

4.2.3	Politiske	strategi	basert	på	ideologi	i	internasjonal	og	regionale	
politikk	
	

Ideologien fra Irans islamske revolusjon i 1979 forsetter å påvirke landets utenrikspolitikk 

(Katzman 2016:02). Med andre ord utenrikspolitikken til Den islamske republikken Iran (IRI) 

både internasjonalt og regionalt har blitt basert på de grunnleggende prinsipper, og verdier 
																																																													
104	Khalaji,	M.,	(2012):	“Supreme	Succession:	Who	will	lead	post-Khamenei	Iran?”,	The	Washington	Institute	for	Near	East	
Policy:	https://www.washingtoninstitute.org/uploads/Documents/pubs/PolicyFocus117.pdf		
105	Kar,	M.,	(2010),	“Reformist	Islam	versus	Radical	Islam	in	Iran”,	The	Brookings	Project	on	U.S.	Relations	With	the	Islamic	
World,	P.	3:	http://www.brookings.edu/~/media/research/files/papers/2010/11/reformist-islam-
kar/11_reformist_islam_kar.pdf		
106	Born	in	the	northeastern	Iranian	city	of	Mashhad.	Sistanis	Iranian	origin	should	not	be	seen	as	disadvantage	for	the	
Mashhad-born	ayatollah,	because	many	shia	Iraqis	still	see	him	as	an	Arab	notable	who	is	a	direct	descendent	of	
Muhammad.		Rahimi,	B.,	(2007),	“Ayatollah	Sistani	and	Democratization	of	Post-Baathist	Iraq”,	United	States	Institute	of	
Peace,	P.4:	http://www.usip.org/sites/default/files/sr187.pdf		
107	Smyth,	P.,	(2016):	“Irans	Martyrdom	Machine	Springs	to	Life”,	Foreign	Policy:	
http://foreignpolicy.com/2016/01/05/irans-martyrdom-machine-springs-to-life/		
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som revolusjonen i Iran er bygget på. Derfor er Irans atferd i regionen og internasjonale 

arenaer basert på den religiøse ideologien og Khomeinis visjon om å lede Den islamske 

verden (Guttry & Capone & Paulussen 2016:19).   

 

Når vi analyserer politiske atferden av IRI på det internasjonale og regionale nivå, bekrefter 

denne at IRI prioriterer ideologiske prinsipper foran tradisjonelle nasjonale interesser f.eks. 

gisselkrise i 1980108, Iran-Irak krigen 1980-88, den fiendtlige holdningen til Israel, det 

hemmelige atomprogrammet som begynte i 1994 109  og dette endret seg gradvis etter 

omfattende vestlige sanksjoner og diplomatiske forhandlinger som resulterte i The Joint 

Comprehensive Plan of Action (JCPOA) mellom Iran og P5+1 i juli.2015. 110  Irans 

pragmatiske holdning til Den arabiske våren, aktive deltakelse i Syria og Irak borgerkrigen, 

støtte til Sjiamilitants grupper som Libanons Hizbollah og Houthier i Jemen og til sist Iran 

spendt forhold til Saudi Arabia som begynte siden 1979 understrekker religionens betydning.  

Kontrasten mellom nasjonale interesser og ideologien er uklar i Irans utenrikspolitikk, men en 

ting vi kan være sikkert på og det er at Irans utenrikspolitikk er basert på deres ideologiske 

perspektiv til det internasjonale systemet og Den islamske verden.      

 

Iran ideologiske utenrikspolitikk har blitt skrevet inn i landets konstitusjon for å legitimere 

iranske aksjoner i regional og internasjonal politikk. Paragraf.3 i konstitusjonen viser til 

ansvaret den iranske regjeringen her; «Regjeringen i Islamske republikken må føre 

utenrikspolitikk på grunnlag av islamske kriterier, broderlige engasjement for alle muslimer, 

og omfattende full støtte til undertrykte nasjoner i verden».111 Paragraf.152 konkretiserer 

utenrikspolitikken til; «kamp mot stormaktene sine vilje og forsvaret av rettighetene til alle 

muslimer». 

 

																																																													
108	Den	Irans	gisselkrisen	var	en	diplomatisk	krise	mellom	Iran	og	USA.	Mer	enn	seksti	amerikanske	diplomater	og	borgere	
ble	holdt	som	gisler	for	444	dager,	etter	gruppe	av	iranske	studenter	som	tilhørte	den	muslimske	student	tilhengerne	av	
imamaer	linje,	som	støttet	den	iranske	revolusjonen,	tok	over	US-ambassaden	i	Teheran.		
109	Institute	for	Science	and	International	Security	(ISIS	Report)	“Iran’s	Nuclear	History	from	1950s	to	2005”,:	
http://www.isisnucleariran.org/assets/pdf/Iran_Nuclear_History.pdf		
In	an	address	to	the	Islamic	revolutionary	Guards	Corps	in	October	1988,	Hashemi	Rafsanjani,	called	for	the	development	of	
Nuclear	and	other	unconventional	weapons	based	on	Iran’s	wartime	experience.	He	said	the	importance	of	such	weapons	
“was	made	very	clear	during	the	Iran	and	Iraq	war”.	P.	2.		
By	March	1994	Iran	took	delivery	of	the	first	of	two	shipments	containing	design	drawings	and	components	for	500	P-1	
centrifuges.		P.3		
110	Rasmussen,	K.,	(2009):	“The	foreign	policy	of	Iran:	Ideology	and	pragmatism	in	the	Islamic	republic”,	Danish	Institute	for	
International	studies.	:	https://www.ciaonet.org/attachments/13833/uploads		
111	Iran	constitutions,	“1-General	Principles”,	Article	3	nr.	16	:	http://www.iranonline.com/iran/iran-
info/government/constitution-1.html		
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Khomeinis perspektiv på utenrikspolitikken for post-revolusjonen av Iran var basert på 

verdier og idealer som var grunnlaget for Den islamske revolusjonen (Kazemzadeh 

2013:449), noe hans etterfølger Ayatollah Ali Khamenei følger tett opp, når det gjelder Irans 

innflytelse i den islamske verden. For både Khomeini og Khamenei, eksporten av 

revolusjonen begynte med transformering av Iran til et islamsk samfunn, og deretter utvidet 

dette globalt, spesielt i Den muslimsk verden (Bearce 2016: 83). I følge Khomeini (Mabon 

2013: 175) den islamske revolusjonen i Iran som mål for å forsvare fra de fattige i verden 

(mustazefin);  

 

”We will export our experiences to the whole world and present the outcome of our 

struggles against tyrants to those who are struggling along the path of God, without 

expecting the slightest reward. The result of this exportation will certainly result in the 

blooming of the buds of victory and independence and in the implementation of 

Islamic teachings among the enslaved Nations”  

 

Irans ideologiske mål i utenrikspolitikk er basert på det fundamentalistiske islam som skal 

eksporteres av den islamske revolusjonen ved undergraving av ulike regimer i Midtøsten og 

støtte sine radikale trosfeller som har et ekstremt perspektiv i forhold til det internasjonale 

systemet, og USAs politikk og Israel, samt bistand til ulike radikale islamske 

fundamentalistiske grupper som Hizbollah, Hamas og Palestina Islamske Jihad 

organisasjonen (PIJ) osv., (Kazemzadeh: 2013:449).  Eksport av Irans revolusjonen og 

islamske verdier er sentralt når det gjelder Irans nasjonale interesser i regionen. I følge 

Khomeini var Den islamske revolusjonen i Iran ikke bare for sjiamuslimer men helhetlig for 

Den islamske verden:  

 

«The Iranian revolution does not exclusively belong to Iran, for Islam is not 

exclusively owned by one specific people. Islam is a revelation made to all mankind, 

not only Iran. An Islamic movement can therefore not be limited to one specific 

country, not even just to Islamic countries, for it is the continuation of the prophets 

revolution” (Furtig, 2013:06) 

 

Selv om islamske verdier er sentrale i IRIs syn på utenrikspolitikken, kan skifte i 

presidentadministrasjonen i noen grad endre Irans atferd i internasjonal politikk. Atomavtalen 



Side	66	av	196	
	

ble mulig, da Hassan Rouhani ble valgt som president i 2013112 . Uten tvil er Irans 

utenrikspolitikken under presidentperiodene av Hashemi Rafsanjani, Mohammad Khatami, 

Mahmud Ahmadinejad og i dag Hassan Rouhani forskjellige. Denne type endringer i den 

iranske utenrikspolitikken reflekterer forskjellige synsmåter på modernisme og 

tradisjonalisme i den iranske innenrikspolitikken, der reformistene og de moderate står mot 

konservative. Det var under Mohammad Khatami presidentperiode at Iran foreslo «Dialog 

mellom sivilisasjoner»113 som en reaksjon mot Samuel P. Huntington teori om «Clash of 

Civilization».  

 

Khatami prøvde å integrere Iran i det internasjonale systemet gjennom forhandlinger og nære 

forhold med vestlige stater (Soltani & Amiri 2010: 203). Mahmud Ahmadinejad som 

etterfulgte Khatami, endret denne utenrikspolitikken. Ahmadinejad sin utenrikspolitikk var 

basert på ideologien til den islamske revolusjonen. I 10.oktober.2009 skisserte han IRI sin 

utenrikspolitikk slik; «Islamic Republic of Iran will never withdraw from goals of Islamic 

Revolution of Iran and will respond to schemes of West and East» (Soltani & Amiri 2010: 

204).  

 

Under Hassan Rouhani er utenrikspolitikken basert på samme prinsipper, som under Khatami 

perioden, der diplomatiske løsninger og integrering i internasjonale systemet er sentralt i 

utenrikspolitikken. Selv om utenrikspolitikken endrer seg i noen grad, når ny president blir 

valgt i Iran, blir landets helhetlige utenrikspolitikk formulert i Beyt Rahbari.114 Ali Akbar 

Salehi tidligere iranske utenriksministeren og nåværende leder av Irans 

atomenergiorganisasjonen hevdet i 2015 at det var Khamenei som valgte å forhandle med 

USA;   

 

”Khamenei set several conditions for the secret talks such as negotiators should only 

focus on the nuclear issue and aim for immediate, concrete results rather than talking 

																																																													
112	Baktiari,	B.,	(2014),	”Rouhani	Nuclear	Gridlock:	Assessing	the	domestic	challenges	to	President	Hassan	Rouhani	Nuclear	
deal	with	the		West”,	The	Arab	Gulf	Stats	Institue	in	Washington,	P.06:	http://www.agsiw.org/wp-
content/uploads/2015/01/AGSIW_Rouhanis-Nuclear-Gridlock.pdf		
113	Petito,	F.,	(2004).	“Khatami	Dialogue	among	Civilizations	as	International	political	theory”,	J.Humanitiets	Vol.	11(3):	(11-
29).	P.	15	
114	Sadjadpour,	K.,	“The	supreme	leader”,	Iranprimer.	P.01.	:	
http://iranprimer.usip.org/sites/iranprimer.usip.org/files/Politics_Sadjadpour_Supreme%20Leader.pdf		
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for the sake of talking. Khamenei, After Khamenei gave the green light , disagreement 

remained among Iran’s decision makers.”115 

 

Derfor konkluderer vi at det er Khamenei som velger retningen i iranske utenrikspolitikken. 

Khameneis utenrikspolitikk ble utformet for å etablere nære relasjoner med de sjiapolitiske 

gruppene i Afghanistan, Irak, Libanon, Bahrain og Jemen, samt å skape gjensidige forståelse 

og enhet blant disse (Bearce 2016: 84). Når det er øverste leder som bestemmer over Irans 

utenrikspolitikk, betyr det at Irans utenrikspolitikk er basert på islamske prinsipper, idealer og 

verdier, der IRI prøver å følge i stor grad Khomeini idealer gjennom å eksportere sine 

revolusjonære ideologier til nabostater og stå mot internasjonale normer og verdier. Denne 

type intervensjonistisk tilnærming i den iranske utenrikspolitikken forårsaket konflikter 

mellom Iran og andre land, spesielt gulfstater og Saudi Arabia (Soltani & Amiri 2010:199).     

 

Målet for Irans utenrikspolitikk er å endre en maktstruktur i Midtøsten som Iran hevder 

favoriserer USA og dets allierte i regionen, som Israel, Saudi Arabia og andre 

sunnimuslimske arabiskestater (Katzman 2016: 01). Det er derfor diplomatiske spenninger 

mellom Iran og Saudi Arabia har økt siden Den arabiske våren begynte i 2010. Iran sin 

utenrikspolitikk og deres maktutvikling i regionen kan også, i enkelte tilfeller, representerer et 

forsøk på å forbedre Irans internasjonale prestisje eller gjenopprette en følelse av storhet som 

minner om det gamle persiske imperiet116.  

 

På en konferanse om Iran; «Nasjonalisme, historie og kultur» i Teheran i mars.2015, 

klargjorde Ali Younesi, seniorrådgiver på etterretnings saker for president Hassan Rouhani, 

Irans visjonen om å bli hegemonimakten i Midtøsten. Han sa at:117 

 

”Iran trying to protecting the interests of all the people in the region- because they are 

all Iran’s people and we must try to once again spread the banner of Islamic-Iranian 

unity and peace in the region. Iran must bear this responsibility, as it did in the past.” 

 

																																																													
115	Esfandiari,	G.,	(2015),	”Senior	Iranian	official	reveals	details	about	secret	talks	with	U.S.”,	Radio	Free	Europe:	
http://www.rferl.org/content/iran-secret-talks-salehi-nuclear-united-states/27174643.html		
116	Stavridis,	J.,	(2015),	“What	to	Do	about	an	Imperial	Iran”,	Foreign	policy	Journal:	
http://foreignpolicy.com/2015/06/30/what-to-do-about-an-imperial-iran-middle-east-persia-regional-
dominance/		
117	Hamdi,	S.,	(2015),	“Iran	is	an	Empire	and	Baghdad	is	its	Capital-	A	statement	of	truth”,	The	International	Interest:	
http://intlinterest.com/2015/03/10/iran-is-an-empire-and-baghdad-is-its-capital-a-statement-of-truth/			
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Iran bruker fra de ideologiske tilnærminger som er basert på revolusjonen i 1979 og Sjiaislam 

for å gjennomføre sine ambisjoner i Midtøsten. Irans strategisk mål er å fremstå som den 

dominerende makt i Midtøsten, og til slutt i hele Den islamske verden. 118  

  

4.2.3	Iran	myke	og	harde	makt	
 

”Those who say we need no hard power are naive and those rejecting soft power are 

short-sighted”119 (Hassan Rouhani 17.04.2016 Army day) 

 

Iran benytter fra en rekke ulike midler for å gjennomføre sin utenrikspolitikk (Katzman 

2016:04). På regionalt og internasjonalt nivå Iran bruker fra både myk og hard makt. Iran 

prøver å bli den dominerende makten i sin region ved å bruke alle ressurser som er 

tilgjengelige. Irans myk makt er basert på den sjiaideologiske tilnærmingen, som er basert på 

Irans kultur, historie og politiske system. Ayatollah Khomeini sitt ideologiske perspektiv, der 

eksport av revolusjonen til andre deler av verden og kamp mot stormaktene er fundamentale 

for Iran myk makt i Midtøsten (Emami & Harsij & Masoudnia 2014: 1537).  

 

Irans økonomiske kapasiteter er en annen faktor, som hjelper dette landet for å utvide deres 

innflytelse og gjennomføre Khomeini sine idealer både i og utenfor regionen. Iran er en stor 

oljeprodusent på internasjonale oljemarkedet og regnes som en viktig aktør i Organisasjonen 

av Oljeeksporterende land (OPEC). Iran har verdens fjerde største påviste råoljereserver og 

verdens nest største naturgassreserver. 120  Iran brutto nasjonal produkt (BNP) basert på 

kjøpekrafts indikator (PPP) ligger rundt 1.382 mld dollar121, som gjør at Iran blir i stand til å 

investere i sine interesser både i og utenfor regionen. Irans finansielle støtte til allierte stater 

(Syria og Irak) og sjiamilitants grupper (Hizbollah og Houthier) i Midtøsten er en viktig del 

av Irans myk makt. 

 

Fra 2010 til 2016, ble Irans utenrikspolitikk også innrettet mot å dempe virkningene av 

internasjonale sanksjoner mot Iran (Facini 2015:05). JCPOA mellom Iran og P5+1 lettet de 

																																																													
118	Spyer,	J.,	(2015),	“Is	it	Iran’s	Middle	East	Now?”,	Middle	East	Forum;	promoting	American	Interest.	
http://www.meforum.org/5622/iran-middle-east			
119	Tehran	Times	(2016),	”Security	is	common	concern	of	armed	forces	and	diplomats:Rouhani”:	
http://www.tehrantimes.com/news/300691/Security-is-common-concern-of-armed-forces-and-diplomats-Rouhani		
120	U.S.	Energy	Information	Administration,	(2015),	“	Iran”,	P.04:	
https://www.eia.gov/beta/international/analysis_includes/countries_long/Iran/iran.pdf		
121	CIA	World	fact	book	(2015),	“Iran;	Economy”,	https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ir.html			



Side	69	av	196	
	

omfattende sanksjoner mot Iran, og ga Iran mulighet til å styrke økonomien, samt at den åpnet 

en mulighet for den iranske utenrikspolitikken til å engasjere seg i internasjonale systemet.122 
123 I post-sanksjon tiden, der Iran får tilgang til mange milliarder dollar som tidligere var 

blokkert i banker rundt verden, og samtidig vil Iran gjenvinne posisjonen i internasjonale 

oljemarkedet som landet hadde før sanksjonene124 (Mottaghi 2015:01).  

 

Irans politiske modell, der Islam og demokratiet kombineres er en viktig faktor ved Irans myk 

makt. Selv om demokratiske verdier ikke blir respektert, prøver myndigheter å vise at deres 

politiske system legger stor vekt på islamistiske og demokratiske verdier, som denne 

styreform er beste løsning for den islamske verden. Derfor bruker Iran denne type ideologi 

som makt i regionen for å utvide sin innflytelse. Iran er attraktivt for sjiamuslimer, på 

bakgrunn for tre faktorer; 1. Iran politiske systemet er basert på sjiavisjonen, og majoritet av 

befolkningen er sjiamuslimer, 2. Den åttende sjia imamen, Ali ibn Musa Al-Reza,125er 

begravd i Mashhad i Iran og 3. Irans tradisjonelle islamske skole for høyere utdanning 

(Hawza) i Qom.    

 

Iran er aktiv aktør i internasjonale og regionale ikke-statlige organisasjoner. Iran er medlem 

av; 1. Konferansen for Samkvem og Tillitsskapende tiltak i Asia (CICA), 2. D-8; 

Organisasjonen for økonomiske samarbeid, 3. Organisasjonen for økonomi samarbeid (ECO), 

som Iran, Tyrkia og Pakistan grunnlag i 1985, 4. Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) 

5. Iran er observatør medlem ved Shanghai samarbeid organisasjon (SCO) 6. Organisasjonen 

av alliansefrie nasjoner (NAM) 7. OPEC 8. Iran etablerte Gas Exporting Counteries Forum 

(GECF) i 2001. Det Iran mangler er medlemskap i organisasjoner som er relatert til den 

islamske verden generelt, unntatt Organisasjon for Islamsk samarbeid (OIC)126, som Iran 

regnes som en viktig aktør, med store innflytelse, sammen med Saudi-Arabia og Tyrkia.   

																																																													
122	Fokus	2016.	Etterretningstjenstens	vurdering	av	aktuelle	sikkerhetsutfordringer.	P.	31	:	Midtøsten;	Iran:	
https://forsvaret.no/fakta_/ForsvaretDocuments/Fokus%202016.pdf		
123	The	Washington	Post,	(2015),	“Full	text	of	the	Iran	Nuclear	deal”,	P.11-17	Sanctions:	
http://apps.washingtonpost.com/g/documents/world/full-text-of-the-iran-nuclear-deal/1651/		
124	Mottaghi,	L.,	(2015),	“Economic	implications	of	Lifting	Sanctions	on	Iran”,	World	Bank	Rapport:	http://www-
wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2015/07/28/090224b083031bff/2_0/Rendered/PDF/Ec
onomic0impli0ng0sanctions0on0Iran.pdf		
125	Etterkommer	av	Ali	Ibn-Abi	taleb	som	Sjiamuslimer	mener	at	det	var	hans	rett	for	å	bli	kalifat	etter	Muhammad.		
126	The	Organization	of	Islamic	Conference	(OIC)-One	Page	Summary,	(2006):	
http://fimforum.org/en/library/OIC_Overview_and_Analysis.pdf		
	The	Organization	of	the	Islamic	Conference	was	set	up	in	Rabat,	Morocco,	on	1969	in	reaction	to	an	arson	attack	against	
the	AL-Aqsa	mosque	on	21.August.1969.	The	secretariats	work	gradually	expanded	during	the	1970s,	and	the	Mecca	
Declaration	of	1981,	which	focused	on	strengthening	economic	and	commercial	cooperation	among	the	member	states,	
constituted	a	turning	point.	With	57	member	states	the	OIC	is	today	the	Second	largest	organisation	after	UN.	The	OIC	
consists	of:	The	islamic	Summit;	The	islamic	Conference	of	Foreign	ministers;	the	general	secretariat;	Standing	committees;	
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Iran har investert i sitt offentlige diplomati ved å etablere kringskastinger på forskjellige 

språk. Med andre ord er Iran aktivt involvert i offentlig diplomati og forsøker å vinne «hjerter 

og sinn» i utlandet (Tiedeman 2005:03). Kringskastingen til Den islamske republikk av Iran 

(IRIB), blir finansiert direkte fra regjeringen, med sendinger både innenlands og internasjonalt 

på TV og radio kanaler, og på internett på 24 forskjellige språk. Hovedmålet er å gjøre Irans 

kultur, religion og politikk attraktiv i utlandet (Tiedeman 2005:03). I følge IRIB nettside, er 

deres oppgave er å gjøre verdens nasjoner kjent med iransk historie og kultur, samt landets 

ulike regioner og historiske steder. IRIB prinsipper blir skissert som; 127 

 

«A)The majesty and supremacy of Islam over all of the programs so that the programs 

which are against Islamic criterion would be avoided B) The majesty of spirit of 

Islamic revolution as well as that of constitution over all of programs C) The 

fulfillment of supreme leaders point of view as the Islamic jurisprudent.» 

 

Iran har også etablert kringskastinger på arabisk og engelsk som nyhetsbyrået Al-Alam128, Al-

Kawthar129 og Press TV130, som har som oppgave å sende nyheter som reflekterer Irans 

perspektiver på ulike saker.  

      

Irans hard makt har blitt mer relevant, spesielt etter den arabiske våren, da dette landet har 

blitt havnet i Syria, Irak og Jemen borgerkriger (Eisenstadt 2011:02). I 2015 Iran 

militærbudsjett var 15 milliarder dollar, som sammenlignet med landets rivaler i regionen er 

lite.131 Som en hard makt instrument for Iran sin regionale interesse, gir Iran våpen, opplæring 

og militære rådgivere til støtte for allierte stater (Katzman 2016:04).   

 

Irans Revolusjonsgarde (IRGC) er den militære institusjonen, som har ansvaret for å forsvare 

fra verdier, som var grunnleggende i Islamske revolusjonen i 1979. IRGC er forskjellig fra 

den offisielle hæren (Artesh) i Iran. 37 år etter revolusjonen i Iran, spiller fortsatt IRGC en 
																																																																																																																																																																																														
Subsidary	Organs;	Specialized	Institutions;	and	Affiliat	institutions.	The	mandate	of	OIC	is	to	promote	all-round	political,	
economic,	social,	cultural	and	scientific	cooperation	among	its	member	states,	to	safeguard	Islamic	holy	places,	and	to	work	
towards	eradicating	racial	discrimination	and	colonialism.		
127	Open	Source	Center,	(2009),	“Structure	of	Irans	State-Run	TV	IRIB”,	P.2	:	https://fas.org/irp/dni/osc/iran-tv.pdf		
128	http://www.alalam.ir/		
129	http://www.alkawthartv.ir/		
130	http://www.presstv.ir/		
131	Humud,	C	&	Blanchard,	C	&	Sharp,	J	&	Zanotti,	J.,	(2015),	“Iranian	assistance	to	groups	in	Yemen,	Iraq,	Syria	and	the	
Palestinian	Territories”,	P.2	Congressional	Research	Service:	http://freebeacon.com/wp-
content/uploads/2015/09/20150731-CRS-Memo-to-Senator-Kirk-Iran-Financial-Support-to-Terrorists-and-Militants-1.pdf			
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avgjørende rolle på flere arenaer. IRGC økonomiske aktiviteter, politiske innflytelse og 

regionale maktbruken kan sammenlignes med «Sovjet Red Army», «Chinese Peoples 

Liberation Army», og «Armees Revolutionnaries» fra den franske revolusjonen (Sinkaya 

2016:04). Disse militære eller paramilitære institusjoner har bare en oppgave og det er å 

forsvare verdier som er sentrale for revolusjonen. Qods Hæren (IRGC-QF) er den 

utenriksdelen av IRGC, som gjør mulig for Iran for å utvide makt og innflytelse i og utenfor 

regionen (Katzman 2016:4). Det er gjennom denne militærinstitusjonen, at Iran deltar aktivt i 

borgerkriger i Syria132, Irak og Jemen. Hizbollah i Libanon er den strategiske støttespiller av 

IRGC-QF i Midtøsten.133  

 

Irans myk og hard makt er derfor sentrert om økonomiske støtte, investeringer i offentlige 

diplomati og eksport av revolusjonære verdier, som er basert på sjiavisjonen og IRGC virker 

som nøkkel institusjonen som Iran hard makt er basert på det.  Michael Eisenstadt har 

oppsummert Irans myke makt kapasiteten i fem dimensjoner (2011:07); 1. Omdømmelse og 

bildeforvaltning: Iran introduserer seg som en pålitelig samarbeidspartner og en farlig 

motstander. Derfor Iran har en retorikk om seg som hevder at det er en utviklet makt som har 

både Gud og historie på sin side. 2. Eksport av revolusjonær islam: Dette punktet ligger 

sentralt i den iranske revolusjonen i 1979 og Ayatollah Khomeini sin visjon, der Teheran 

bruker fra alle sin makt for å vise sin sjia sekten, som den rettmessige retningen i islam til 

verden. 3. Militse stedfortrederkrig: Iran utnytter fra sjiamuslimske miljøer og svake stater for 

å spre sin ideologiske tilnærminger gjennom militære støtte og økonomiske bistand til hele 

Midtøsten. For eksempel den libanesiske Hizbollah som er direkte avhengig av den iranske 

omfattende støtte, derfor forsvarer den gruppen fra Irans nasjonalinteresser både i Libanon og 

utenfor. 4. Bilaterale handel og investeringer: Irans perspektiv på investering og handel med 

andre land, først handler om avkastning og deretter for å skape avhengigheter som det kan 

utnytte. 5. Propaganda: Iran har investert i sitt offentlige diplomatiet med å etablere 

nyhetsbyråer og kringskastinger på forskjellige språker, spesielt arabiske.   

 

																																																													
132	Fulton,	W	&	Holliday,	J	&	Myer,	S.,	(2013),	“Iranian	Strategy	in	Syria”.	P.	10:		Iran	has	made	a	concerted	effort	to	advise	
the	Syrian	Military	in	order	to	preserve	Bashar	Al-Assad	hold	on	power.	Quds	force	(IRGC-QF)	plays	the	main	role	in	Syrian	
defense	strategy	against	opposition.	http://www.understandingwar.org/sites/default/files/IranianStrategyinSyria-1MAY.pdf		
133	The	Meir	Amit	intelligence	and	Terrorism	information	Center	(2012),	«The	Qods	Force;	An	elite	unit	of	the	Iran’s	Islamic	
Revolutionary	Guards	Corps”,	p.1	:	http://www.terrorism-info.org.il/Data/articles/Art_20378/E_137_12f_2140163071.pdf			
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4.3	Tyrkia		

4.3.1	Strategisk	geopolitikk	med	store	dilemmaer	i	regionen	
 

”Turkey cannot be explained geographically or culturally by associating it with 

one single region” Ahmet Davoutoglu (Oktav 2011:212)  

 

Ahmet Davoutoglu påpeker at Tyrkias geostrategiske situasjon reflekterer den virkeligheten at 

landet ligger både i Vesten og i Østen. Den nåværende statsministeren og tidligere 

utenriksminister Davoutoglu tar i sin berømte bok ”Strategisk dybde”, utgangspunkt i at 

Tyrkia, geopolitikken må plassere seg fra periferien til sentrum i internasjonale systemet. 

Derfor er Tyrkia en strategisk aktør som befinner seg i skjæringspunktet mellom flere 

regioner (Walker 2011:06). I stedet for å se Tyrkia som utkant av Europa, eller i det sørøstlige 

hjørnet av Nato, plasserte AKPs utenrikspolitikk Tyrkia geopolitikken i sentrum av Afro-

eurasiske landmasser. Mer spesifikt, befinner Tyrkia seg i krysningspunktet mellom fem 

regioner; Balkan, Svartehavet, Kaukasia, Midtøsten og det østlige Middelhavet (Bechev 

2011:64).  Dardanellene nordvest i Tyrkia, som forbinder Egeerhavet med Marmarahavet gir 

Tyrkia tilgang til og kontroll over strategisk internasjonale maritime ruter (Deluca 1981:01).  

 

I Svartehavet har Tyrkia grense med Russland, Ukraina, Bulgaria, Romania og Georgia.   

Russlands okkupasjon av Krim, med de konsekvensene denne har for spenningen mellom 

Vesten og Russland, beskrives som den nye Kalde krigen. I tillegg har den russiske 

innblanding i Syria til fordel for Assad og Iran, medførte at det tyrkiske-russiske forholdet 

preges av fiendtlighet og mistenksomhet134. I Kaukasia har Tyrkia tradisjonelt hatt nære 

politiske, kulturelle, historiske og økonomiske relasjoner med Aserbajdsjan, mens Tyrkias 

forhold til Armenia er preget av de historiske overgrepene fra det osmanske riket mot 

armenere.135      

 

Davutoglu visjon søker å utnytte Tyrkias geostrategiske beliggenhet i sentrum av Eurasia, så 

vel som dets historiske ottomanske bånd med muslimske stater, for å gi Tyrkia ”strategisk 

dybde” og større innflytelse (Alirza & Alterman & Kuchins 2013:03). Tyrkia blir ofte i 

internasjonal politiske sammenheng regnet som ”bruen” mellom Vest og Øst. Fra et slikt 
																																																													
134	New	Eastern	Europe,	(2016),	“Is	there	going	to	be	a	war	between	Russia	and	Turkey”,	:	
http://www.neweasterneurope.eu/articles-and-commentary/1898-is-there-going-to-be-a-war-between-russia-and-turkey		
135	Waal,	T.,	(2010),	“Armenia	and	Turkey:	Bridging	Gap”,	Carnegie	;	endowment	for	international	Peace,	Policy	Brief	87,	
P.02:	http://carnegieendowment.org/files/armenia_turkey.pdf			
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perspektiv har Tyrkia mulighet for å utvide sin innflytelse både internasjonalt og regionalt 

(Ozerdem 2011:103). På Balkan har Tyrkia grense med Hellas og Bulgaria. Tyrkias relasjon 

med Hellas medfører utfordringer, fordi forholdet historisksett har vært problemfylt. I følge 

av Davutoglu (Sözen 2010:109);  

 

”Turkey is not just any old Mediterranean country. One important characteristic that 

distinguishes Turkey from say Romania or Greece is that Turkey is at the same time a 

Middle East and Caucasus country. Unlike Germany, Turkey is as much a European 

country as it is an Asia none. Indeed, Turkey is as much as a Black Sea country as it is 

a Mediterranean one. This geographical depth places Turkey right at the center of 

many geopolitical areas of influence.” 

 

 

I øst er Tyrkia nabo med Iran. Begge land regner hverandre, som den tradisjonelle politiske og 

ideologiske rivalen, men samtidig også som økonomiske partnere. Tyrkiske energibehov og 

Irans enorme olje- og gassressurser har vært en viktig faktor for det økende tyrkisk-iransk 

samarbeidet (Nader & Larrabee 2013:04). Sanksjonstiden, som satte Iran i en vanskelig 

økonomisk situasjon med mangel på dollar reserver hadde store konsekvenser for verdien av 

den iranske valutaen (Rial). Det tyrkiske-iranske økonomiske bilaterale forholdet (eksport av 

tyrkisk gull i forhold til iranske naturgass) hjalp Iran i noen grad til å dempe konsekvensene 

av sanksjonene (Alirza & Alterman & Kuchins 2013:09).  

 

Den arabiske våren skjerpet den politiske og ideologiske rivaliseringen mellom Tyrkia og 

Iran. De to landene har helt forskjellige visjoner og ambisjoner om hvordan krisene i 

Midtøsten skal hånteres, spesielt gjeldes dette borgerkrigene i Irak og Syria (Bakir 2011:02). 

Den økende spenning mellom Sjia og Sunni, har skapt alvorlige ideologiske konflikter 

mellom Iran og Tyrkia, noe som minner om den tradisjonelle konflikten mellom det 

Ottomanske imperiet (Sunni) og Safavid dynastiet (Sjia) (Nader & Larrabee 2013:01). Når det 

gjelder sikkerhetspolitikken i regionen, er det både enighet og uenighet mellom de to landene. 

Tyrkia og Iran ble enige å gjennomføre et begrenset antiterror samarbeid i 2008, som 

inkluderte videre etterretning og koordinere operasjoner mot de kurdiske terroristgrupper, som 

Partiet for Fritt Liv i Kurdistan (PJAK) i Iran, og Kurdistans arbeiderparti (PKK) i Tyrkia 

(Tabarani 2008:365). Tyrkia og Iran har motsatte interesser i den regionale politikken, selv 
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om Tyrkia avviser at deres regionale strategi er preget av Sunni-Sjia konflikten,136 støtter 

landet indirekte og direkte Sunni jihadist grupper i Midtøsten, mens Iran gir direkte støtte til 

Sjia-grupper. Dette har ført til et sikkerhets dilemma, fordi Tyrkia og Saudi Arabia dannet en 

anti-terror koalisjon som i realiteten var rettet mot Sjia-grupper i Jemen, Irak og Syria137 

(Aliriza & Alterman & Kuchins 2013: 11).  

 

I sub-komplekset Levanten har Tyrkia grense med Syria og Irak. Begge landene har havnet i 

blodige borgerkriger, preget av historiske sekteriske og etniske motsetninger. Iraks heterogene 

samfunnsstruktur var årsaket til borgerkrigen i dette landet, og førte til at ISIL som et resultat 

av den organiserte Sjia diskrimineringer av Sunni-muslimer etter Saddam Husseins fall. Irak 

er en sentral handelspartner for Tyrkia, og en viktig tyrkisk energi kilde både før og etter U.S. 

intervensjonen Irak i 2003. Derfor Iraks stabilitet og territorielle integritet er avgjørende for 

Tyrkia (Turnuc 2011:01).138  I følge Turunc (2011:02);  

 

” The Iraq war made it imperative for Turkey to further cooperate with its immediate 

neighbors, including Iran, since the war led to a seismic shift in the strategic balance 

of power and triggered deep structural changes in the Middle East”  

 

For Tyrkia handler den viktigste sikkerhetspolitikk i relasjonen med Irak om PKKs 

terroristiske aktiviteter i den nordlige delen av Irak. Tyrkias Involvering i kampen mot ISIL 

på Iraks territorium er i realiteten rettet mot PKK139 (Yesiltas 2015:08). På den andre side har 

Tyrkia viktige økonomiske relasjoner med Kurdistan Regional Government (KRG). Med 

andre ord dominerer Tyrkia økonomien i KRG-regionen, hvor anslagvis 80 % av varene som 

selges er importert fra Tyrkia og 55 % av de utenlandske selskaper som er registret i KRG-

regionen er tyrkiske (Turunc 2011:04). Selv om KRG er en viktig økonomisk partner for 

Tyrkia, men er sentrale faktor også for Tyrkia at sentral administrasjonen i Irak skal holde 

kontroll over dette området, fordi det i utgangspunktet var vanskelig for Tyrkia å anerkjenne 

en autonomistat for den kurdiske delen i Irak, som dette kunne medføre til andre kurdiske 

deler i regionen.       

																																																													
136	Tremblay,	P.,	(2016),	«Could	Iran-Saudi	conflict	provide	Turkey	Graceful	exit	from	Syria»,	Al	Monitor:	http://www.al-
monitor.com/pulse/originals/2016/01/turkey-saudi-arabia-iran-strife-opportunities-and-perils.html#		
137	Sputniknews,	(2016),	«Saudi	Anti-terror	plan	pits	Sunni	against	Shia	across	Middle	East”,:	
http://sputniknews.com/analysis/20151217/1031872908/saudi-coalition-sunni-against-shia.html			
138	Turunc,	H.,	(2011),	«Turkey	and	Iraq»,	P.01:	http://www.lse.ac.uk/IDEAS/publications/reports/pdf/SR007/iraq.pdf		
139	Salih,	C.,	(2015),	«Turkey,	The	Kurds,	and	the	fight	against	Islamic	State»,	European	Council	on	Foreign	Relations.	P.04:	
http://www.ecfr.eu/page/-/Turkey-theKurds-IslamicState.pdf		
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Syria er det andre nabolandet av Tyrkia i dette subkomplekset, som etter 2011 har havnet i 

borgerkriger. Tyrkisk-syriske relasjoner har alltid vært preget av territorielle, ideologiske og 

politiske konflikter140 (Philips 2011:01). Tyrkia ser på Syria som det tidligere osmanske 

territorium, der Suleyman Shah bestefaren til Osman I grunnleggeren av det Osmanske riket 

ble begravet i Aleppo141. Før borgerkrigen i Syria, de tyrkiske-syriske relasjonene normale, 

fordi Tyrkia og Syria hadde undertegnet en rekke avtaler med hverandre om frihandel og 

visumfrihet, i tillegg hadde Bashar Al- Assad beskrevet Tyrkia som Syria beste venn og 

Erdogan kalte syrere som brødre (Philips 2011:01).  

 

Fra de første pro-demokratiske demonstrasjonene i Syria i 2011, var den tyrkiske taktikker å 

føre en mer balansert politikk mot Assad og opposisjonen, fordi Tyrkia fryktet at situasjonen i 

Syria skulle ende i en nytt Irak i Midtøsten142. Tyrkia oppfordret Assad til å gjennomføre 

reformasjoner i konstitusjonen og prøvde å spille en mekler rolle mellom Assad og 

opposisjonen143. I 2012, endret Tyrkia politikken helt til fordel av opposisjoner. Tyrkia støttet 

den syriske muslimske brorskapet og ga til den syriske eksilopposisjonen muligheter til å 

etablere det Syriske Nasjonalrådet i Istanbul i 2011144. Ustabilitet i Syria har skapt flere 

langsiktige sikkerhetsproblemer for Tyrkia, bl.a. tyrkisk perspektiv på den kurdiske delen av 

Syria, der Democratic Union party (PYD) og People Protection Units (YPG) kjemper mot 

ISIL, er identisks med PKK for Tyrkia.145 Den syriske borgerkrigen skapte store sikkerhets 

problematikker for Tyrkia, først og fremst fordi Tyrkia ikke ser noen framtid for seg i et Syria 

med Assad ved makten, samtidig Tyrkias humanistiske støtte til 1.7 millioner syriske 

flyktninger i Tyrkia skapes bekymring hos tyrkerne.146 

4.3.2	Fra	«null	problem»	til	«hundre	problem»	
 
																																																													
140	Philips,	C.,	(2011),	«Turkey	and	Syria»,	ISE,	:	http://www.lse.ac.uk/IDEAS/publications/reports/pdf/SR007/syria.pdf		
141	Benedictus,	L.,	(2015),	«Why	did	Turkey	invade	Syria	to	dig	up	the	grave	of	Suleyman	Shah?”,	Theguardian.	:	
http://www.theguardian.com/world/2015/feb/23/why-did-turkey-invade-syria-dig-grave-suleyman-shah		
142	Al-Hatem,	F.,	(2011),	“Turkey	wont	let	Syria	become	another	Iraq”,	Theguardian:	
http://www.theguardian.com/commentisfree/2011/aug/10/turkey-syria-complex-relationship			
143	Strauss,	D.,	(2011),	“Erdogan	urges	Assad	to	hasten	reform”,	Financial	times:	http://www.ft.com/cms/s/0/8a87bfd6-
5921-11e0-b9f6-00144feab49a.html#axzz45boNBx3J		
144	Arsu,	S.,	(2012),	«Turks	Grant	Recognition	to	coalition	of	Syrians»	The	New	York	Times,	:	
http://www.nytimes.com/2012/11/16/world/middleeast/turkey-recognizes-new-syrian-rebel-group-as-legitimate-leader-
of-syria.html?_r=0		
145	Crisis	Group	Middle	Eaast	Breifing	N.49.,	(2016),	“Step	Toward	Stabilizing	Syria’s	Northern	Border”,	P.03-04:	
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/Iraq%20Syria%20Lebanon/Syria/b049-
steps-toward-stabilising-syria-s-northern-border.pdf				
146	Unhcr	(UN	refugee	Agency),	(2015),	«2015	UNHCR	country	operations	profile-Turkey»,	:	
http://www.unhcr.org/pages/49e48e0fa7f.html		
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I 2002 kom AKP med sin karismatikk leder, Rajeb Tayeb Erdogan til makten, Partiet har 

endret både den regionale og internasjonale tyrkiske politikken. AKP utviklet seg fra Den 

tyrkiske islamistisk politiske bevegelse, som var den første av denne type bevegelse. Denne 

oppsto i 1970, etter at Necmettin Erbakan147 etablerte Nasjonal Order Partiet, som var basert 

på islamistiske ideologier (Stein 2014:01). AKP med Ahmet Davutoglu som leder av utenriks 

politikk og Erdogan som den dominerende innenriks figuren transformerte Tyrkia fra å være 

en passiv aktør i Midtøstensregionen til å bli en nøkkel makt i den islamske verden. AKP 

prøver å islamisere Tyrkia på alle felter, fordi partiet sine røtter kommer fra den politiske 

islam. Ismail Kahraman, fra AKP og presidenten i parlamentet hevdet at:  

 

“We are a Muslim country and so we should have a religious constitution… 

Secularism would not have a place in a new constitution”148    

 

Vi må ikke glemme den viktige faktoren at det er bare Tyrkia i den muslimske verden, som 

har en demokratisk styreform med sentrale prinsipper som et flerpartisystem og 

grunnleggende sekulære verdier (Bal 2004:429). Mustafa Kemal Atatürk grunnla den 

moderne og republikken av Tyrkia etter den første verdenskrig. Det var han som avskaffet det 

siste kalifatet og gjorde Tyrkia til et sekulært land.  I det 21.århundret, fortsatt hans sekulære 

arv for Tyrkia er stående, mens Rajeb Tayeb Erdogan i stor grad har endret Kemals 

nasjonalistiske holdninger både i innenriks og utenrikspolitikken.  

 

Tidligere hadde, Tyrkias regionale politikk vært basert på det kemaliske paradigme, der ikke-

intervensjon i regionen, spesielt i arabiske og muslimske saker, hadde vært sentralt, med 

slagordet «Peace at home, Peace abroad». Derfor havnet Tyrkia i en politisk isolasjon i sin 

egen region (Stein 2014:04 & Sandrin 2009: 07). Kemalisme-verdier og ideologier hadde stått 

sentralt og resultert til militært maktbruk internt og problemer i forhold til utlandet. De 

militære foretok fem statskupp i Tyrkia etter den verdens krig149, for å forsvare fra sekulære 

																																																													
147	Han	var	Tyrkias	første	islamistiske	statsministeren	og	ble	innsatt	i	1996,	ett	år	senere	ble	han	presset	ut	av	de	Militære	
og	han	ble	tvunget	til	å	gå	av	som	statsministeren.		
148	RT,	(2016),	“We	are	a	Muslim	country;	Turkeys	parliament	speaker	advocates	religious	constitution”,:	
https://www.rt.com/news/340937-turkey-secular-constitution-dropped/		
149	1960	Turkish	Coup	Detat,	1971	Turkish	Military	memorandum,	1980	Turkish	Coup	detat,	1993	Alleged	Turkish	military	
coup,		1997	Turkish	military	memorandum		
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verdier, som var sentrale i Kemalisme-ideologien (Walker 2011:09). I følge Philip Robins, 

Midtøsten ekspert ved Oxford Universitet;150 

 

”The essence of Ataturkism (Kemalism) oriented Turkey firmly toward the West to 

transform it into advanced and westernized state…For well more than half a century 

under the rule of Ataturkists, Turkey behaved almost literally as if the Middle East did 

not exist. The region represented an unhappy association with Turkeys past…” 

 

Den tyrkisk-amerikanske statsviteren Soner Cagptay, mener at AKPs utenrikspolitikk 

representerer et brudd med kemalisme, når det gjelder;151 

 

”The AKP has taken an avid interest in Middle Eastern Muslim causes. Because the 

AKP government has not supported Turkish foreign policy moves paralleling those of 

the country’s Western allies, instead putting a premium on Turkey’s ties with Muslim 

countries and emphasizing solidarity with Muslim causes, the Turks are turning to the 

Muslim Middle East. This transition is feeding into new and powerful political 

sentiments in the form of Muslim nationalism, with many Turks concluding- in line 

with the AKPs arguments- that their interests lie with other Muslim-majority 

countries” 

 

Etter at AKP kom til makten i 2002, har Tyrkia gjenopprettet mange av sine relasjoner med 

araberne og har forstått at Tyrkia ikke kan snu ryggen til sin historie og geografi, som er en 

del av Midtøsten, Nord-Afrika, Balkan og Kaukasia. AKP representerte det ”neo-osmanske” 

paradigme isteden for den tradisjonelle kemalisme-ideologien, som førte til en passiv politikk 

i forhold til Midtøsten. Det neo-osmanske paradigme ble introdusert allerede under Turgut 

Özal152 perioden, men ble den videreutviklet under AK-regjeringen (Sözen 2010:107).  Det 

neo-osmanske paradigme, i motsetning til kemalisme, innebærer ikke militant sekulærisme, 

nasjonalisme og vestliggjøringen av Tyrkia, men vektlegger det Tyrkias posisjonen mellom 

Øst og Vest. Derfor har AK-regjeringen, etter at den kom til makten, endret kursen på den 

tyrkiske utenrikspolitikken og re-orienterte seg bort fra Europa og mot Midtøsten og Nord-

																																																													
150	Danforth,	N.,	(Vol	7-N.3)	«Ideology	and	Pragmatism	in	Turkish	Foreign	Policy:	From	Ataturk	To	AKP»,	P.84:	
http://turkishpolicy.com/pdf/vol_7-no_3-danforth.pdf		
151	Ibid.,	P.84-85		
152	Han	var	den	8.presidenten	i	Tyrkia	fra	1989	til	1993	og	26.statsministeren	av	Tyrkia	fra	1983	til	1989	fra	
Anavatan	Partisii		(ANAP)	(Motherland	Party)	som	var	Neoliberalism	parti	i	Tyrkia.			
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Afrika. Dette betyr imidlertid ikke at Tyrkia har vendt seg helt bort fra ”Vesten”, men mer det 

som en hensiktsmessig re-balansering av sitt historiske ansvar og regionale interesser 

(Westnidge & Czajka 2015:03).  

 

Cengiz Candar, er en kjent tyrkisk journalist og Midtøsten ekspert, forklarer den tyrkisk neo-

osmanske paradigme på denne måtte;  

 

”Neo-Ottomanism is an exercise of understanding how the Ottomans did it. In that 

regard, neo-Ottomanism adopting similar approaches to the Ottoman Empire can help 

to maintain domistic stability and solve foreign policy problems.” (Sözen 2010: 107) 

 

For å koble denne påstanden til de tyrkiske myndigheters tankemåte, da Ahmet Davutoglu 

samsvarer med den neo-osmanske ideologien, fordi argumenterte han for at ”Tyrkia har en 

unik rolle å spille i internasjonale politikken. Tyrkia er ikke en vanlig stat, men snarere midt i 

en ottomansk sivilisasjon, som har etablert en original og langvarig politiske orden” (Stein 

2014:08).  

 

Den ottomanske imperiet utpekes til å underbygge den tyrkiske utenrikspolitikken under AK-

regjeringen på tre måter: 1. Det osmanske riket representerte et høydepunkt når det gjelder 

sivilisasjon, 2. Det osmanske riket var et islamsk imperium, og 3. Det ottomanske riket som et 

liberal, flerkulturelt imperium (Wastnidge & Czajka 2015:02). Med andre ord er det neo-

ottomanske paradigme gunstig for å normalisere relasjonene med arabere, muslimer og 

kurdere, fordi det vektlegger bildet av den ottomanske kosmopolitisme. Richard Falk har 

beskrevet Davutoglus forbindelse med den neo-osmanske ideologi på denne måtte:  

 

”Davutoglu represents a new cultural and political trend in Turkey associated with a 

deliberate revival of the Ottoman past, both as a matter of cultural enrichment, but as 

a source of an enriched Turkish identity as a political actor. What Davoutglu 

particularly celebrates is what he calls the accommodative character of the Ottoman 

Empire in its height, that is, the willingness to appreciate and respect civilizational 
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and ethnic diversity and to deal with political conflict in a spirit of compromise and 

reconciliation.”153 

 

AK-regjeringen har satt fokuset på det som karakteriserer det osmanske riket og de muslimske 

verdier som gitt i arv til den tyrkiske republikken (Walker 2011: 08). Det er ingen tvil om at 

Ahmet Davutoglu og hans bok ”Strategisk dybde” har endret den tyrkiske utenrikspolitikken 

på en avgjørende måte. Davutoglu har satt fokus på den tyrkiske utenrikspolitikken i det 

nærområdet. I ”Strategisk dybde” legger han stor vekt på variabler som «historie», «kultur» 

og «geografi» 154 , som Tyrkia kan utnytte for å fremme nasjonale interesser.  AKPs 

utenrikspolitikk ble basert på normalisere relasjonene med naboene, derfor ble Tyrkia 

nasjonale strategi basert på tre sentrale faktorer; 1.Tettere politiske dialog med naboer, 2. Økt 

handel og energirelasjoner med naboer og 3. Oppmuntre direkte folk-til-folk kontakt med 

naboer (Bechev 2011:65).  

 

Ahmet Davutoglu foreslo en ”Null Problem” politikk i forhold til naboene. Hans 

argumentasjon var basert på at Tyrkia er en stormakt som har glemt sine avhengighet av 

historie, kultur, politiske og økonomiske diplomatiske relasjoner med Midtøsten, Nord-Afrika 

og Eurasia regionen, på grunn av den pro-vestlige orientering politikken som var tyrkisk 

utenrikspolitikken siden Ataturk (Davutoglu 2001:22). Tyrkia under AK–regjeringen følget 

en utenrikspolitikk basert på «Null problem» med sine naboer, samt at den utviklet sine 

kontakter med muslimske nasjoner og grupper, som alt dette viser at Tyrkias 

ekspansjonistiske utenrikspolitikken er basert på islamistiske ideologier155. Figuren nede viser 

klart hva den neo-ottomans kursen prøver å fullføre Tyrkia ambisjoner i regionen:     

 

																																																													
153	Ovali,	S	&	Bozdaglioglu,	Y.,	(2012),	”Role	Theory	and	Securitization:	An	agency	based	framework	for	
decoding	Turkeys	Diplomatic	offensive	against	Israel”,	Vol.43	(2012),	P.21:	
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/44/1862/19571.pdf		
154	Yesiltas,	M	&	Balci,	A.,	(2013	),	”A	dictionary	of	Turkish	foreig	policy	in	the	AK	party	Era:	A	conceptual	map”	
Center	for	strategic	research	P.	8:	http://sam.gov.tr/wp-content/uploads/2013/05/SAM_Papers7.pdf		
155	Ozkan,	B.,	(2014),	“Turkey,	Davutoglu	and	the	Idea	of	Pan	Islamism”,	Global	Politics	and	Strategy:	
https://www.iiss.org/en/publications/survival/sections/2014-4667/survival--global-politics-and-strategy-august-september-
2014-838b/56-4-12-ozkan-e36b		
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Tyrkias Null-Problem politikk med naboer fungerte bra til ”Den arabiske våren” rammet 

Midtøsten. Før den arabiske våren hadde det oppstått en rekke diplomatiske konflikter mellom 

Tyrkia og Israel om Palestinske-saker, mens Tyrkias relasjoner med andre stater i regionen 

var basert på null problem politikken og var normal.156 Etter Den arabisk våren, den sentrale 

utfordring for den tyrkiske utenriksadministrasjonen handler om «hvordan de klarer å fikse 

deres null-problem politikk i forhold til deres naboer?». Med andre ord har Tyrkias null-

problem politikk har mislyktes som et resultat av arabiske våren, fordi landet kom i direkte 

konfrontasjon med sine naboer, særlig med Iran, Irak, Egypt og Syria. På den annen side 

utviklet sekteriske konflikter seg mellom Sjia og Sunni, under arabiske-våren, derfor måte 

Tyrkia velge en side i denne konflikten og de valgte sunnimuslimer.157 De tyrkiske-russiske 

relasjoner før Russlands innblanding i Syria var gode, men denne situasjonen endret seg til det 

verre etter en episode på grense mellom Tyrkia og Syria, der Tyrkia skjøt ned et russisk 

jagerfly 158,  heretter Russland iverksette ensidige sanksjoner mot Tyrkia159 og russiske 

																																																													
156	Bekdil,	B.,	(2015),	“Turkey:	Zero	Problems	With	Neighbors”,	Gatestone	Institute	International	Policy	Council:	
http://www.gatestoneinstitute.org/5471/turkey-zero-problems-neighbors		
157	Kibaroglu,	M.,	(2013),	”What	went	wrong	with	the	Zero	Problem	with	neighbors	Doctrine?”,	Vol	11.	N.3,	P.2:	
http://turkishpolicy.com/pdf/vol_11-no_3-kibaroglu.pdf		
158	Aljazeera.,	(2015),	”Russian	warplane	shot	down	near	Turkey-Syria	border”:	
http://www.aljazeera.com/news/2015/11/turkey-shoots-warplane-syria-border-151124081519290.html		
159	Kramer,	A.,	(2015),	”Russia	Expands	sanctions	against	Turkey,	After	Downing	of	Jet”,	The	New	York	Times:	
http://www.nytimes.com/2015/12/31/world/europe/russia-putin-turkey-sanctions.html?_r=0		
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myndigheter anklaget Tyrkia for å samarbeide med terroristorganisasjonen ISIL160. Med andre 

ord siden den arabiske våren begynte har interessekonflikter i Midtøsten utviklet seg, og den 

tyrkiske Null-Problem politikken med nabostater fungerer ikke lenger.  	 

4.3.3	Tyrkia	Myke	og	hard	makt			
	

Tyrkia myk makt kapasiteter kommer fra dets historie, økonomiske styrke, kulturelle verdier, 

religiøse tilnærminger, demokratiske styreform og geografi (kalin 2011:05). AK-regjeringen 

har investert i stor grad i Tyrkias myke og hard makt ressurser. Det offentlige diplomatiet som 

er plattformen for å utøve myk makt har vært viktige for AK-regjeringen. AKP har investert 

på dette området ved å etablerer forskjellige institusjoner i Tyrkia og i utlandet , som f.eks. 

Den tyrkiske Internasjonale samarbeide og utviklingsorganet (Tika), Det tyrkiske kontor for 

offentlige diplomati, Yunus Emre kulturelle institusjonen og nyhetsbyrået Anatolia, som alle 

spiller en viktig rolle, når det gjelder om stat-til stat og stat-til- folk aktiviteter og det 

kulturelle diplomatiet.161 Med et andre ord har myk makt blitt en av de viktigste tyrkiske 

aktiviteter i Midtøstenregionen. I desember 2015, åpnet Ahmet Davutoglu en ny avdeling av 

Yunus Emre instituttet i utlandet i Nicosia i Kypros, hvor han sa følgende;162 

 

”Nations do not only rely on the military forces they have. Great nations survive 

through preserving their cultures and handing down their language to future 

generations… You might have the strongest army in the world but if you have lost your 

culture, language, tradition and most importantly your identity, you will collapse”      

 

Yunus Emre institusjonen som ble etablert i Tyrkia i 2007, hadde stor påvirkning kraft i å 

fremme den tyrkiske kulturen, tradisjonen, historien og språket til ulike folk rundt i hele 

verden.163 Denne institusjonen har 40 avdelinger i andre land og er et effektivt symbol på den 

tyrkiske myke makt og det offentlige diplomatiets ressurser. I følge av Ibrahim Kalin 

(2011:05); 

																																																													
160	CBSNEWS.,	(2015),	”Russia	says	Turkish	president	profits	of	ISIS	oil	trade”:	
http://www.cbsnews.com/news/russia-turkish-president-erdogan-profits-off-isis-oil-trade/			
161	Kuchukkaya,	E.,	(2014),	“Restoring	Turkish	Soft	Power	with	Ahmet	Davutoglu”,	Fair	Observer	Make	Sense	of	
The	World:	http://www.fairobserver.com/region/middle_east_north_africa/restoring-turkish-soft-power-with-
ahmet-davutoglu-19314/		
162	Yunus	Emre	Enstitusu,	(2015),	“Turkish	Prime	Minister	Honored	Nicosia	Yunus	Emre	Enstitusu	Opening”,	:	
http://www.yee.org.tr/en/cultureandartnews/turkish-prime-minister-honored-nicosia-yunus-emre-enstitusu-
opening_1708		
163	Yunus	Emre	Enstitusu	“Mission”:	http://www.yee.org.tr/en/yunusemreinstitude/		
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”The Task of the new Turkish Public diplomacy is to tell the story of the new Turkey to 

a wide ranging audience across the globe…As Turkey overcomes its old fears and 

build a new identity for itself, the process of change transforming the country will have 

a deep impact on Turkish domestic and foreign policy”  

 

I 2010 AKP har grunnlagt en helt ny funksjon ved Tyrkias regjering, som ble kalt for 

«kontoret av offentlige diplomatiet». Hensikten med denne funksjonen er å sette den riktige 

politiske retning i det tyrkisk offentlige diplomatiet i og utenfor Tyrkia. Oppgaven for dette 

kontoret blir forklart på denne måte på deres nettside; 164  

 

“The public diplomacy activities, which have a central importance for the promotion 

and perception management of Turkey, and which stretch over a large area as varied 

as diplomacy, foreign aid, science and technology, economy, higher education, 

tourism, culture, arts and media, provide for the recognition of Turkeys new potentials 

by the world public opinion.”  

 

Tyrkias filmindustri har utviklet seg kraftig i de siste tiårene, som en del av Tyrkias offentlige 

diplomati som prøver å vise det moderne bildet av det ottomanske rike via deres medier for 

eksempel har filmen «Muhteşem Yüzyıl» som handler om Sultan Suleiman I den store (1520-

1566) tid blitt sett i over 47 land, mest i Balkan og Midtøsten165 eller ”Muhteşem Yüzyıl 

Kösem”  som handler om Sultan Ahmed I (1603-1617) og hans etterfølgere. De to filmer er 

gode eksempler som viser i hvilken grad AK-regjeringen prøver å bruke historiske temaer 

med moderne midler for å fremme deres innflytelse i det tidligere ottomanske område. I de 

siste årene de tyrkiske TV-seriene har fått betydelig popularitet i de arabiske landene og Iran 

(Gozaydin 2010: 10). Filmseriene kan være en av de årsakene til at Tyrkia har blitt et 

attraktivt turistmål, ikke minst i Midtøsten. Tyrkia som et attraktivt turistland har en fordel i 

forhold til andre stater i Midtøsten (Se på vedlegg, tabell nr.5 Midtøstlige turister i Tyrkia i 

2014-15 side 195). I 2015, 4 million turister fra midtøstlige landene hadde besøkt Tyrkia.166    

 

																																																													
164	Republic	of	Turkey	Prime	Ministry	Office	of	Public	Diplomacy;	“Vision	and	Mission”,:	
http://kdk.gov.tr//en/kurumsal/vision-mission/8		
165	Williams,	N.,	(2013),	“The	rise	of	Turkish	soap	power”,	BBC:	http://www.bbc.com/news/magazine-22282563		
166	Ministry	of	Culture	and	Turism,	(2014-2015),	“Number	of	Arriving-Departing	visitors,	Foreigners	and	Citizens”,	
http://www.kultur.gov.tr/EN,153018/number-of-arriving-departing-visitors-foreigners-and-ci-.html		
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Tyrkia spiller en stor rolle når det gjelder deltakelse i internasjonale og regionale 

organisasjoner (Kalin 2011:18). I internasjonalnivå, Tyrkia er som den eneste muslimske land 

medlem av North Atlantic Treaty Organization (NATO) siden 1952, noe som har gitt dette 

landet en unik posisjon i regionen. Samtidig Tyrkia var et av de første landene som ble 

medlem av Europarådet i 1949, dette landet var også en av de grunnleggerne av 

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) siden 1963 og Organisasjonen 

for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) i 1973. I tillegg, Tyrkia er også medlem av 

World Trade Organization (WTO) og har signert handelsavtale med European Free Trade 

Association (EFTA). I regionaltnivå, Tyrkia er en viktig aktør i Organisasjonen for islamsk 

samarbeid (OIC). Den viktigste hensikten med denne organisasjonen er å forsvare muslimer, 

og samtidig for å hjelpe til å løse konflikter, men organisasjonens historie viser lite 

samarbeide vilje mellom sentrale medlemmer, nemlig Tyrkia, Iran og Saudi-Arabia.167 

15.april.2016 holdt OIC sin forsamling i Istanbul, der erklærte medlemslandene mot Irans 

aktiviteter i regionen; ”The Conference deplored Irans interference in the internal affairs of 

the states of the region and other member states including Bahrain, Yemen, Syria, and 

Somalia, and its continued support for terrorism”. Dette førte til en sterk reaksjon fra Iran 

mot denne implisitte av Saudi Arabia og Tyrkia mot dette landet i OIC.168 169 

 

Den tyrkiske økonomiske stabilitet og økonomiske kapasiteter er den sentrale faktoren både 

for landets hard og myk makt ressursen. Tyrkia er den 16 største økonomien i verden og har 

som mål å bli en av de ti største økonomiene etter 2023. Ankara er en aktiv deltaker i G20, 

som medlemskapet i denne gruppen har skapt en økende muligheter for Tyrkias innflytelse på 

den internasjonale arenaen. (Alirza & Alterman & Kuchins 2013:03). I 2015 Tyrkia BNP 

basert på (PPP) var rundt 1.589 mld dollar170, med en økonomisk vekst rundt 1.2 prosent,171 

noe som har gitt Tyrkia den mulighet for å påvirke regionale politiske agendaer. Når vi setter 

alle komponenter av den tyrkiske myke makt på en side, da det tyrkiske «demokratiet og 

sivile samfunn» er en viktig pilar i Tyrkias myk makt kapasiteter (Kalin 2011:10). Derfor har 

																																																													
167	Kettis,	A	&	Hakala,	P.,	(2013),	”The	Organisation	of	Islamic	Cooperation:	Defined-for	better	and	worse-by	its	religious	
dimension”,	Directorate-General	for	External	Policies	Policy	Department	of	European	Parliament	(EP).	P.6	:	
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/briefing_note/join/2013/491520/EXPO-AFET_SP(2013)491520_EN.pdf		
168	Arab	News,	(2016),	”OIC	leaders	accuse	Iran	of	supporting	terrorism”,	
http://www.arabnews.com/featured/news/911071		
169	Aslan,	M	&	Dikmen,	Y.,	(2016),	”Muslim	nations	accuse	Iran	of	supporting	terrorism:	Summit	communique”,	Yahoo	
News:	https://www.yahoo.com/news/muslim-nations-criticize-iran-accuse-supporting-terrorism-communique-
133016050.html		
170	Trading	Economics,	“Turkey	GDP”,:	http://www.tradingeconomics.com/turkey/gdp		
171	Trading	Economics,	“Turkey	GDP	Growth	Rate”,:	http://www.tradingeconomics.com/turkey/gdp-growth		
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Tyrkia en unik fordel i forhold til de to andre regionale maktene. I følge av Cecilie 

Hellestveit;  

 

”Iran er en revolusjonær stat og Saudi Arabia er middelalders samfunn og har 

ingenting med moderne samfunn å gjøre… men Tyrkia på den andre side er et 

institusjonelt demokrati og følger den europeiske aspirant skolen,… Tyrkia har begynt 

å bli god med å bruke fra myk makt og samtidig har ambisjoner for å bli den store 

ledende muslimske nasjonen, der som eksempel de begynte med et prosjekt med å 

oversette Hadither på tyrkisk… Tyrkia atferd viser som i alle praktiske formålt Tyrkia 

går i den retning for å bygge nye retning i Islam.” (Hellestveit, Intervju: 2016)   

 

AK-regjeringen har ambisjoner om at Tyrkia skal bli den ledende makt i den muslimske 

verden og Midtøsten. Tyrkias atferd på internasjonale og regionale arenaer, hvor de 

representerer en justert versjon av sekularisme kombinert med demokratiske verdier, som er 

knyttet til islam gjennom Tyrkias hisotrie, viser til Tyrkias fleksibilitet og politiske 

balansering i forhold til Vest (Demokratiet) og Øst (Islam). Den tidligere U.S. president 

George W. Bush, beskrev Tyrkia som en god ”modell” for den muslimske verden, da han 

lanserte «det større Midtøsten og Nord-Afrika initiativet» etter angrepet mot Saddam Hussein 

i Irak.172 Med andre ord USA og vesten hadde bekreftet den tyrkiske modell, som et legitim 

politisk system for den islamske verden. Tyrkia prøvde å innføre sin politiske modell, som et 

rasjonelt system under Den arabiske våren, fordi dette er en type balansering mellom 

demokrati og islamske verdier.173  

Militært sett Tyrkia er avhengig av NATO, mens Ankaras store utfordringer i regionen har 

ført til at landet fører en mer offensivpolitikk, når det gjelder bruk av hæren mot Tyrkias 

fiender, spesielt mot PKK, og i forhold til Syria og Irak situasjoner.174 Tyrkia forsvarsutgifter 

ligger rundt 10 milliard dollar eller 1.25 prosent av BNP, men i følge av Davutolgu ”Tyrkia 

geostrategiske posisjonen krever at dette landet skal bruke 20 milliarder dollar til forsvaret”. 

Selv om Tyrkia er mellom de landene som sliter med å oppfylle NATOs krav om at 

medlemslandene skal bruke minst 2 prosent av BNP på forsvaret, men det er mulig at Tyrkia 

																																																													
172	Kirisci,	K.,	(2013),	”The	rise	and	fall	of	Turkey	as	a	Model	for	the	Arab	World”,	
http://www.brookings.edu/research/opinions/2013/08/15-rise-and-fall-turkey-model-middle-east		
173	Kaya,	K.,	(2012),	”Turkey	and	the	Arab	spring”,	Military	review,	p.28:		
http://fmso.leavenworth.army.mil/documents/turkey-arab-spring.pdf		
174	The	German	Marshall	Fund	of	The	United	States	(GMF),	(2015),	”Turkish	Perceptions	Survey”,	P.1:	
http://www.gmfus.org/sites/default/files/TP%20Key%20Findings%20Report%20English%20Final_0.pdf		
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vil nå dette målet i nær framtiden, på bakgrunn av ustabliteten som har dekket hele regionen 

og alle konfliktene som landet er involvert i. 175 

4.4	Saudi	Arabia		

4.4.1	Al-	Saud	og	Wahhabisme	koalisjonen	bygde	moderne	Saudi	Arabia			
 

Etter den første verdens krig, har den politiske makten over største delen av Den arabiske 

halvøy vært i hendene på Al-Saud- familie og dens teologiske grunnlag ble sentralisert i 

Wehhabisme ideologien. Al Saud fikk denne makt, etter at de beseiret over deres tradisjonelle 

rivaler, det kongerike Hejaz i 1926. Deretter etablerte de det moderne kongeriket Saudi 

Arabia ved støtte fra Storbritannia i 1932 (Kostiner 1993:104 & Al-Rasheed 2002:63). Uten 

tvil var det Storbritannias engasjement og væpende støtte til Al-Saud, som førte til at Saudi 

Arabia ble grunnlagt i 1900-tallet (Mabon 2013:81 & Sindi 1995: 03-05).  

 

Saudi Arabia er en rent islamsk stat med eneveldig monarki politiske styreform, som er basert 

Wahhabisme-ideologi, som er den ortodokse konservatisme retningen i Sunni- Islam. 

Wahhabism-teologien har som mål å gjenopprette den opprinnelige betydningen av «Tawhid» 

som betyr Guds enhet eller monoteisme (Moussali 2009:04). Wahhabisme- ideologien 

oppfordrer en radikal tilbakevender til den tradisjonelle praksisen, slik den er nedfelt i 

Koranen og i profeten Muhammeds liv (Blanchard 2008:02). Wahhabismen støtter ideen om 

«Jihad», som betyr en hellig kamp for den sanne Islam, derfor utviser tilhengerne av den 

ideologien muslimer som ikke aksepterer deres prinsipper, spesielt sjiamuslimer. 176 

Wahhabisme doktrinen er revolusjonær, mens andre kaller det revisjonisme, fordi de ønsker å 

endre holdningens til tilhengerne av andre retninger innen Islam. I følge Wahhabisme, det 

endelige målet for det muslimske samfunnet er legemliggjørelsen av Guds lover på jorden 

(Bahgat 2004:51).     

 

Det som gjorde at Wahhabistene klarte å virkeliggjøre sin ideologi i praksis, var koalisjonen 

mellom Al-Saud-huset og Muhammed ibn Al-Wahhab (1703-1792), som grunnlag 

Wahhabismeretningen i Islam på 1700-tallet (Wynbrandt 2010: 117). Al-Wahhab søkte 

																																																													
175	Bekdil,	B.,	(2014),	”Turkey	could	double	its	arms	spending	by	2018”,	Daily	News,	:	
http://www.hurriyetdailynews.com/turkey-could-double-its-arms-spending-by-
2018.aspx?pageID=238&nID=68806&NewsCatID=483		
176	Ungureanu,	D.,	(2008),	“Wahhabisme,	Salfism	and	the	expansion	of	Islamic	fundamentalist	ideology”,	Universtiy	of	Iasi.	
P.141:	http://www.fssp.uaic.ro/argumentum/Numarul%2010/11_Ungureanu_tehno.pdf		
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beskyttelse i byen Diriyah177, som ble styrt av Muhammed Ibn-Saud (Grunnlagt Al-Saud 

dynastiet) i år 1744.178 Muhammed Ibn-Saud og Muhammed ibn Al-Wahhab sverget en 

tradisjonell muslimsk ed, der Ibn Saud lovet å kjempe sammen med Al-Wahhab for å etablere 

en type stat, som var basert på tradisjonelle islamistiske prinsipper.179 Muhammed Ibn-Saud 

er av forfedrene til Kong Abdulaziz 180, som grunnla det moderne Al-Saud monarkiet på 

1930-tallet. Fra 1800-tallet den Saudi-Wahhabi koalisjonen klarte å oppnå flere suksesser, den 

største var samlingen av største delen av Den arabiske halvøy, som ble kalt for Saudi Arabia. 

Den wahhabisme ideologien har ikke klart å levere en omfattende politisk teori. I følge Guido 

Steinberg (Aarts & Nonneman 2006: 16-17);  

 

”Ibn Abd al-Wahhab only adopted some rather general and vague thoughts of Ibn-

Taimiyya (d. 1328), the influential fourteenth century Hanbali scholar and shining 

example for many islamic reformers and islamists to this day… In Wahhabs vision of 

an islamic state, the ruler had an extremely powerful position. His most important task 

was to implement the divine law as interpreted by the Wahhabi ulama… In practice 

Wahhabs demanded a radical implementation of all Wahhabi tenets, including more 

controversial political aspects like excommunication (takfir) of non Wahhabi muslims 

and issues of minor importance like the prohibition of smoking, singing and laughing.”  

 

Det er to ting som er unike i Saudi Arabia i forhold til andre monarkier i verden og i forhold 

til andre muslimske stater; den første er at monarkiet fungerer slik at alle etterfølgere av kong 

Abdulaziz (d.1953) er hans sønner181 og den andre er den religiøse tilnærmingen som er både 

konservativ og revolusjonær. En av de nåværende saudiske interne utfordringer er Al-Sauds 

etterfølger-saken. Etter at Kong Abdullah døde i 23.januar.2015, valget hans etterfølger Kong 

Salman bin Abdulaziz sin nevø Muhammed Bin Nayef Bin Abd al Aziz som hans første 

																																																													
177	Al	Diriyah	is	a	small	town	in	Saudi	Arabia,	located	on	the	north-western	outskirts	of	the	Saudi	Capital,	Riyadh.	History	of	
Al	Saud	Family	begins	from	this	town.	Muhammed	Ibn-Saud	was	first	leader	from	Al-Saud	house,	who	had	control	over	this	
town	in	1800s.	“The	Life,	Teaching	and	influence	of	Muhammad	Ibn	Abdul-Wahaab”p.25:	
http://www.sultan.org/books/wahhabism.pdf				
178	Royal	Embassy	of	Saudi	Arabia,	“History	and	Government	of	Saudi	Arabia”P.4:	
http://www.saudiembassy.net/_Preview/files/PDF/Brochures/DFS_history_and_government.pdf		
179	International	Business	Publications,	USA.,	(2007),	“US-Saudi	Arabia	diplomatic	and	political	cooperation	Handbook”,	
Vol.1.	P.105.	:	
https://books.google.no/books?id=ob37QAVkGrgC&pg=PA105&dq=muhammad+ibn+wahab+established+wahhabism+ideo
logy&hl=no&sa=X&ved=0ahUKEwjyrfqWtazMAhXLF5oKHeo8B4sQ6AEIGzAA#v=onepage&q=muhammad%20ibn%20wahab
%20established%20wahhabism%20ideology&f=false		
180	Kong	Abdul-Aziz	ble	født	i	Riyadh	i	1875.	Han	var	den	først	monark	og	grunnlegger	av	Saudi	Arabia	Tredje	Suadi	Stat.		
181	Sly,	L	&	Sullivan,	K.,	(2015),	“Saudi	King	Abdullahs	death	sets	up	complex	succession	process”,	The	Washington	Post.	
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/saudi-king-abdullahs-death-sets-up-complex-succession-
process/2015/01/22/340e0a9c-a28e-11e4-9f89-561284a573f8_story.html		
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kronprins, samt at han valgte sin sønn Muhammed bin Salman, som både den andre 

kronprinsen og visestatsminister, samtidig han ble utnevnt som forsvarsminister, noe er helt 

nytt i Saudi Arabia 182 183 (Blanchard 2016: 06). I følge Gerd Nonneman (2006:320) det er noe 

følgende egenskaper og faktorer, som må være tilstede, dersom en vil herske over gulfstater 

og Saudi Arabia; 1) Personlig karisma, 2) Tradisjon og vedlikehold av verdiene, 3) 

Beskyttelse og levering av materielle gode, 4) Effektiv håndtering av verden utenfor, og 5) 

Beskyttelse av de hellige stedene og av islam innen landet.   

 

Al-Saud familie gjorde tre forsøk på statsbygging på Den arabiske halvøy. De to første var 

mislykket, mens det siste lyktes å etablere en islamistisk arabisk stat basert på Sharia lover 

(Nonneman & Aarts 2006: 12). Det første Saudi forsøk på statsbygging (1744-1818) var i 

begynnelsen av koalisjonen mellom Al-Wahhab og Muhammed ibn-Saud til å samle fire 

provinser av Den arabiske halvøy, noe som ble slått ned av Muhammed Ali Pasa av Egypt, på 

vegne av den Ottomanske sultanen (Keynoush 2016:31). Den andre Saudi staten (1824-1891) 

ble opprettet bare seks år senere etter oppløsningen av den første, men havnet i harde 

borgerkriger og ble oppløst i 1891, etter at Muhammed Al-Rashid klarte å erobre den sentrale 

delen av Den arabiske halvøy (Wynbrandt 2010:162).  Den tredje Saudi-Wahhabi staten ble 

etablert i 1902, når Abdulaziz ibn-Abdul Rahman fikk støttet av Emiren av Kuwait, som var 

under kontroll av Storbritannia, deretter klarte han å vinne over Al-Rashid i Najd i 1922 og 

erobret Hejaz monarkiet i 1925 og fikk dermed kontroll over Mekka, Medina og Jedda, samt 

etablerte det moderne monarkiet Saudi Arabia i største delen av Den arabiske halvøy i 1932 

(Wynbrandt 2010:168-186 & Miglietta 2002:196). 

 

Denne historien viser den tradisjonelle og historiske alliansen mellom to slekter, der 

wahhabisme representerer den religiøse plattformen for Al-Saud huset, som kontrollerer den 

statlige institusjoner i Saudi Arabia. Denne langvarige allianse mellom de to husene 

reflekteres i dagens innenriks, og utenrikspolitikken i Saudi Arabia, som er basert på den 

Wahhabistiske trosretningen innen Islam. I Saudi Arabia offentlige praktisering av alle annen 

religion enn islam er forbudt, og de muslimer som ikke holder seg til regjeringens tolkning av 

islam mister alle rettigheter og muligheter i samfunnet184. 

																																																													
182	Kerr,	S.,	(2015),	”King	Salman	speeds	up	accession	of	new	generation	in	Saudi	shuffle”,	Financial	Times	(FT):	
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/a2ac015a-ee80-11e4-88e3-00144feab7de.html#axzz47U8Q9yKs		
183	Black,	I.,	(2016),	”Saudi	kings	son	drives	reforms	and	war	in	a	year	of	anxiety	and	change”,	Theguardian:	
http://www.theguardian.com/world/2016/jan/20/saudi-royals-best-of-the-worst-yemen-king-salman-saudi-arabia		
184	US.	Gov.,	“Saudi	Arabia”,	P.1	:	http://www.state.gov/documents/organization/171744.pdf		
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Det er viktig å nevne her at Wahhabisme er ikke den eneste religiøse gruppe i Saudi Arabia 

(Bonnefoy 2013:02). I den østlige regionen av Saudi Arabia, karakterisert ved en høy andel av 

Sjiamuslimer. Disse utgjør omtrent 15 % av Saudi Arabias befolkning, og har blitt 

undertrykket av staten, spesielt etter sjiarevolusjonen i Iran i 1979. Sjiabefolkningen befinner 

seg i de oljerike områdene i Saudi Arabia (Mabon 2013:121). Sjiamuslimene i Saudi Arabia 

representerer en politisk og ideologisk utfordring for saudisk myndigheter.  I følge Mabon 

(2013:177);  

 

”The nature of Wahhabism is anti-Shia, which has often been reflected in the policy of 

the Al-Saud”.  

 

Sjiaislam er den største fiende for Al-Saud dynastiet og Wahhabismen. Flere ganger de 

saudiske myndigheter hevdet at Den islamske republikken av Iran (IRI) direkte og indirekte 

støtter sjiamuslimer i Saudi Arabia, for å skape ustabilitet i deres land. 185 Etter Khomeinis 

mening var Al-Saud monarkiet korrupt og uverdig til å forsvare de to hellige steder, Mekka 

og Medina (Mabon 2013:175). Siden Den arabiske våren ble den tradisjonelle rivaliseringen 

mellom Saudi Arabia og Iran skjerpet. Situasjonen for sjia-minoriteter i Saudi Arabia har blitt 

stadig verre, Saudi Arabia henrettet sjiaer religiøse leder Nimr al-Nimr.186 187 188 Hans 

henrettelse skapte store diplomatiske konflikter mellom Iran og Saudi Arabia, og Saudi 

Arabia har sluttet ensidig sine diplomatiske relasjoner med Iran.189  

 

Det har brøt ut flere demonstrasjoner i sjia-regionen i Saudi Arabia, men alle forsøk på 

endringer har blitt slått ned fra sentraladministrasjonen i Riyadh. 190 191 I hver krise som al-

																																																													
185	Independent,	(2016),	“Saudi	Arabia	puts	dozens	of	Shia	Muslims	on	Trial	accused	of	spying	for	Iran”,	:	
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/saudi-arabia-puts-dozens-of-shias-on-trial-accused-of-spying-for-
iran-a6889366.html		
186	Nimr	al-Nimr	ble	født	i	1959	og	døde	i	2016,	han	var	en	sjia	Sheikh	Al-Awamiyah	I	Saudi	Arabias	østlig	provinsen.	Hans	
henrettelse	opprettet	diplomatisk	spenninger	mellom	sjia	og	sunni	regjeringer	i	regionen.	Nimr	spilt	en	avgjørende	rolle	i	
demonstrasjonene	etter	under	arabiske	våren	i	Saudi	Arabia.	På	en	protest	i	juli	2012,	bleh	an	arrestert	etter	å	ha	blitt	skutt	
i	beinet	av	politiet.		
187	Wehrey,	F.,	(2014),	“Saudi	Arabia	has	a	Shiite	Problem”,	Foreign	Policy:	http://foreignpolicy.com/2014/12/03/saudi-
arabia-has-a-shiite-problem-royal-family-saud/		
188	Nasseri,	L.,	(2016),	“Who	was	the	cleric	Saudis	executed	and	why	his	death	matters”,	Bloomberg.	
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-01-03/who-was-the-cleric-saudis-executed-and-why-his-death-matters		
189	Hunter,	I	&	Akbar,	J.,	(2016),	“Saudi	Arabia	severs	diplomatic	ties	with	Iran	over	storming	of	their	embassy	after	
execution	of	Shitte	Cleric	with	officials	ordered	to	leave	within	48	hours”,	Dailymail	UK.	
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3383015/Saudi-Arabia-severs-diplomatic-ties-Iran-storming-embassy-execution-
Shiite-cleric-officials-ordered-leave-48-hours.html		
190	Erlich,	R.,	(2013),	“Shia	Muslims	in	Saudi	Arabia	keep	the	protest	movement	alive”,	The	Ground	truth	Project:	
http://thegroundtruthproject.org/shia-muslims-in-saudi-arabia-keep-the-protest-movement-alive/		
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Saud regimet har møtt etter opprettelse av moderne Saudi staten, har de Wahhabi muftier som 

holder høye posisjoner i det statlige hierarkiet spilt en avgjørende rolle for å legitimere statens 

beslutninger. I februar 2014 fordømte Sheikh Abd Al-Aziz Al al-Sheikh, den viktigste 

muftien i Saudi Arabia, demonstrasjoner som brøt ut i arabiske landene, og beskrev protestene 

som «destruktive handlinger av kaos, som har blitt planlagt av fiender av Islam» (Gause 

2011:08).  Senere etter den katastrofe hendelse i Hajj i september 2015, hvor rundt 769 

mennesker mistet livet, som mellom de ofret var 464 iranske statsborgere, ga den iranske 

øverste lederen Ayatollah Khamenei til Al-Saud dynastiet skylden, som «ikke klarer å ta 

sikkerhetsansvaret for Hajj» og videre har han sagt at «Al-Saud har ikke legitimitet til å 

forsvare fra Mekka og Medina». På den andre side har al-Sheikh argumentert med at denne 

hendelsen var «utenfor menneskelig kontroll».192 193 194 

  

   

4.4.2	Saudi	Arabia	utenrikspolitikken	og	utfordringer	med	Iran	og	U.S.	
allianse	
 

Det saudiske kongdommet regnes som den dominerende makten på Den arabiske halvøy, og 

som en strategisk nøkkelaktør både i Midtøsten og i internasjonale arenaen. Geografisk ligger 

Saudi Arabia i sentrum av Midtøsten. På den ene siden er det en nøkkelaktør i Den persisk 

bukta på grunn av tilknytningen til de mindre gulf-monarkiene, som Bahrain, Qatar, Kuwait 

og UAE, samt at landets oljefelt (Verdens største oljefelt) befinner seg der. På den andre side 

Saudi Arabia i vest har grense gjennom Rødehavet med Egypt og Sudan. Dette gir landet en 

tilgangs mulighet til å involvere seg i Nord og Midt-Afrika, samt at det har en lang lands 

grense med Jemen (Peterson 2002:07).  

 

Saudi Arabia søker i likhet med Den islamske republikken av Iran (IRI) å utvide sin 

innflytelse og å legitimere sin religiøse anvending i den islamske verden, landet har som 

ambisjonen å eksportere Wahhabiske visjonen til andre muslimske stater i Midtøsten (Mabon 

																																																																																																																																																																																														
191	Wehrey,	F.,	(2013),	“The	forgotten	Uprising	in	Eastern	Saudi	Arabia”,	Carngie	Endowment	for	international	Peace.	P.04-
05:	http://carnegieendowment.org/files/eastern_saudi_uprising.pdf		
192	Watkinson,	W.,	(2015),	“Hajj	disaster:	Top	Saudi	Cleric	says	pilgrimage	tragedy	beyond	human	control”,	Ibtimes	UK.	
http://www.ibtimes.co.uk/hajj-disaster-top-saudi-cleric-says-pilgrimage-tragedy-beyond-human-control-1521329		
193	Associated	press	in	Tehran.,	(2015),	“Hajj	Crush:	Iran	death	toll	rises	to	464”,	Theguardian.	
http://www.theguardian.com/world/2015/oct/01/hajj-crush-iran-death-toll-rises-saudi-arabia		
194	Porter,	T.,	(2015),	“Hajj	Disaster:	Irans	Ayatollah	demands	apology	from	Saudi	Arabia	over	stampede”,	International	
Business	times:	http://www.ibtimes.co.uk/hajj-disaster-irans-ayatollah-demands-apology-saudi-arabia-over-stampede-
1521398		
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2013:111). Saudi Arabia, både gjennom religionen og ideologien setter den fremste rivalen 

IRI. 195 Derfor kan det argumenteres for at begge statene velger deres helhetlige 

sikkerhetspolitikk i regionen ut fra dette. Konflikten mellom Saudi Arabia og Iran gjør seg 

gjeldende på flere områder fra økonomiske og politiske konkurranse til maktutvidelse i 

regionen. Det er en omfattende og kompleks rivalisering mellom de to statene, som har blitt 

basert på ideologiske, religiøse, historiske, sikkerhets, økonomiske og tradisjonelle 

tilnærminger. Denne flersidige konkurranse utvided seg i 2011, da Den arabiske våren satt 

hele regionen i flammen. Uten tvil kan denne rivaliseringen beskrives som en av de faktorene 

for drivekraft i borgerkrigene i Syria, Jemen og Irak. Denne rivaliseringen kan beskrives som 

«sjia og sunni konflikten» eller «historiske oppgjør mellom Persere og Arabere». Saudi 

Arabia bekymringene om Iran har interne sikkerhets karakterer. I følge av Mabon (2013: 53);  

 

“Iranian rhetoric had a three-fold impact upon Saudi Arabia; firstly offering 

ideological support for the Shia minority in Saudi Arabia; secondly, serving to 

increase instability within the Kingdom; and thirdly seeking to undermine the 

legitimacy of the Al Saud” 

 

I følge Saudi Arabias retorikk IRI innblander seg i deres interne anliggende ved å støtte 

sjiamuslimer i Saudi Arabia.196 Den same retorikk anvendes av Iran om Saudi Arabia. Iran 

hevder at Saudi Arabia prøver å utnytte fra den iranske etniske motsetning, som har skapt stor 

muligheter for Saudi Arabia for å påvirke den iranske interne sikkerheten gjennom deres 

ideologiske tilnærminger.197 Saudi Arabia støtter arabere, kurdere og balutsjer i Iran med 

finansielle og logistiske midler (Mabon 2013: 182). Den saudiske utenriksministeren Adel al-

Jubeir beskylder Iran; ” for å spre sekterisme i Midtøsten og ønsker å eksportere sine 

revolusjonære ideer til nabolandene, som i stor grad er sunni-ledede”. I følge av al-Jubeir: 198 

 

”If they (Iran) want better relations with Saudi Arabia and other islamic countries, 

they should change their behavior and become a normal country and cease to be a 

																																																													
195	Council	on	Foreign	Relations	(CFR)	(2011),	“The	new	Arab	revolt;	What	happened,	What	it	Means	and	what	
comes	next”,	P.17	
196	Harrison,	E.,	(2016),	”The	Saudi	execution	of	a	Shia	Cleric	has	deepened	Islams	sectarian	rift.	Where	does	
that	leave”,	TheGuardian:	http://www.theguardian.com/world/2016/jan/10/iran-saudi-arabia-middle-east-
war-nimr-al-nimr-execution		
197	Habtoor,	A.,	(2015),	“Arab	Ahwaz	must	be	liberated	from	Iran”,	Alarabiya:	
http://english.alarabiya.net/en/views/news/middle-east/2015/03/29/Arab-Ahwaz-must-be-liberated-from-Iran.html		
198	Qatar	News	Agency,	(2016),	”Saudi	FM:	Saudi	Arabia	wants	normal	Relations	with	Iran”:	http://www.qna.org.qa/en-
us/News/16032809000020/Saudi-FM-Saudi-Arabia-Wants-Normal-Relations-with-Iran	
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revolutionary country seeking to export its revolution and its influence beyond its 

borders… and then, the door will be open for them in order to have relations in the 

region” 

  

Saudi Arabia har to viktige mål for sin utenrikspolitikk; A) innenrikssikkerhet, og B) eksterne 

sikkerhet (Nonneman & Aarts 2006:318). Det første målet handler om intern stabilitet og 

overlevelse av Al-Saud dynastiet i Saudi Arabia. Det første påvirker i stor grad på det andre 

målet. Situasjonen i Bahrain, Egypt, Jemen, Syria og Irak er alle viktige saker for Saudi 

Arabias sikkerhet. Først og fremst fordi Riyadh ikke vil tape innflytelse og kontroll over 

arabiske stater til deres tradisjonelle rival, Sjia-staten Iran. Saudi Arabia tåler heller ikke 

ustabilitet og anarkiet i deres grenseområder, fordi dette vil påvirke saudiske interne 

sikkerheten og ville stilt spørsmåltegn ved landets lederskaps evne i den arabiske og 

muslimske verden. Men på den andre side kan Saudi Arabia ved å finansiere de fundamentale 

grupper i regionen begrense ekstremistene aktiviteter til utenfor egne grenser.    

 

Saudi Arabia har brukt over 100 milliarder dollar for å eksportere sin religiøse tro til andre 

fattige muslimske land.199 200 201 Riyadh forsøker med alle midler for å levere deres egne 

tolkning om Islam, nesten overalt i den muslimske verden. Et eksempel går tilbake til 1980-

tallet, da saudiske penger og krigere strømmet inn i Afghanistan for å hjelpe mujahedin for å 

bekjempe Sovjetunionen, en innsats som ga opphav til Taliban og til slutt til al-Qaida (Boon 

& Huq & Lovelace 2010: 163). Et lekket dokument som ble publisert i Wikileaks i 2010202 

om Hilary Clintons (Tidligere U.S. utenriksministeren) protest mot Saudi Arabias støtte til 

terrorist organisasjoner, viser i hvilken grad Saudi Arabia prøver å påvirke krisesituasjonen i 

Midtøsten i sin fordel med alle slags midler;   

 

“Donors in Saudi Arabia constitute the most significant source of funding to sunni 

terrorist groups worldwide…Ongoing challenge to persuade Saudi officials to treat 

terrorist funds emanating from Saudi Arabia as a strategic priority… The US 

																																																													
199	Butt,	Y.,	(2015),	“How	Saudi	Wahhabism	is	the	fountainhead	of	Islamist	Terrorism”,	Huffingtonpost:	
http://www.huffingtonpost.com/dr-yousaf-butt-/saudi-wahhabism-islam-terrorism_b_6501916.html		
200	Viner,	B.,	(2008),	“Last	nights	TV:	The	Quran,	Channel	4;	Banged	up,	five;	Man	on	a	mission	restores	some	faith”,	
Independent:	http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/tv/reviews/last-nights-tv-the-quran-channel-4-banged-
up-five-867474.html		
201	The	Week	Staff,	(2015),	“How	Saudi	Arabia	exports	radical	Islam”,	The	Week:	http://theweek.com/articles/570297/how-
saudi-arabia-exports-radical-islam		
202	Walsh,	D.,	(2010),	«Wikileaks	cables	portray	Saudi	Arabia	as	a	cash	machine	for	terrorists»,	TheGuardian:	
http://www.theguardian.com/world/2010/dec/05/wikileaks-cables-saudi-terrorist-funding		
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government engages regularly with the Saudi Government on terrorist 

financing…Despite this presence, however, more needs to be done since Saudi Arabia 

remains a critical financial support base for al-Qaida, the Taliban, Let, and other 

terrorist groups, including Hamas, which probably raise millions of dollars annually 

from Saudi sources, often during Hajj and Ramadan.”203 

 

For Saudi Arabia eksport av deres syns på islam til andre muslimer i verden rundt, spiller en 

avgjørende rolle. For det første dette er viktig for å legitimere deres retning av Islam, som har 

direkte effekt på deres legitimitet til å forsvare fra to av de viktigste hellige byer i muslimske 

verden og for den andre Al-Sauds overlevelse er avhengig av Wahhabisme legitimitet i den 

islamske verden. Finansiell støtte til muslimer på Balkan mellom 1992 og 1997204, økonomisk 

støtte til Palestinas frigjøringsorganisasjonen (PLO), og bistand til Egypt i etter revolusjonen 

er bare noen av de bidragene, Saudi Arabia har gitt for å legitimere sin religiøse retning i den 

muslimske verden 205 206  (Tollitz 2005:36-37 &Mabon 2013:178-179). Dette er en viktig del 

av Saudi Arabia myke makt utøvelse.   

 

Saudi Arabias utenrikspolitikken er direkte og indirekte avhengig av deres relasjon til USA. 

For Saudi Arabia det har vært alltid viktig å ha grønt lyset fra Det Hvite Hus i sine 

avgjørelser, men denne situasjonen har endret seg under president Obama 

administrasjonen.207 208Saudi Arabia regnes som en ”småstat” i internasjonal politikken, slik 

at alliansen med USA er nødvendig og avgjørende for Al-Saud (Nonneman & Aarts 

2006:349-350). USA og Saudi Arabia relasjonen kan beskrives med to ord «olje» og U.S. 

«allianse» garanti til Saudi Arabia, som begge har ført til problemer i det 21.århundret. Saudi 

Arabia er den største OPEC produsenten med store olje reserver, samtidig som det er verdens 

største råolje eksportør og kontrollerer rundt 40 prosent av verdens olje.209 210 For USA 

																																																													
203	Wikileaks,	(2010),	“Terrorist	finance:	action	request	for	senior	level	engagement	on	Terrorism	Finance”,	Date:	2009	
December	30.	https://wikileaks.org/plusd/cables/09STATE131801_a.html		
204	Morrison,	K.,	(2008),	”Wahhabisme	in	the	Balkan”,	Defence	academy	of	UK.	P.04:	
https://wikileaks.org/gifiles/attach/174/174898_Wahhabism%20in%20the%20Balkans.pdf		
205	Al	Arabiya	News;	(2015),	“	Gulf	States	offer	12.5	Billion	Dollar	aid	to	Egypt”,	:	
http://english.alarabiya.net/en/business/economy/2015/03/13/Saudi-announces-4-billion-aid-package-to-Egypt.html		
206	Aly,	Siad,	A.,	(2013),	“	Post-revolution	Egyptian	Foreign	Policy”,	Grown	Center	for	Middle	East	Studies.	P.05:	
http://www.brandeis.edu/crown/publications/meb/MEB86.pdf		
207	Korzun,	P.,	(2016),	“Saudi	Arabia	Snubs	Obama:	Failure	of	US	Middle	East	Policy”,	Strategic-Culture:	
http://www.strategic-culture.org/news/2016/04/24/saudi-arabia-snubs-obama-failure-us-middle-east-policy.html		
208	Nakhleh,	E.,	(2013),	“Saudi	anger	masks	concern	about	loss	of	influence”,	Future	directions	international.	P.	03-04:	
http://futuredirections.org.au/wp-
content/uploads/2013/11/FDI_Associate_Paper_Saudi_Anger_Masks_Concern_about_Loss_of_Influence_1.pdf		
209	OPEC,	(2016),	“Saudi	Arabia	Facts	and	Figures”,	http://www.opec.org/opec_web/en/about_us/169.htm		
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spiller, Saudi Arabias olje en avgjørende rolle, uansett utviklingen av Shiferolje211, men 

Riyadh frykter for at USA vil dominere olje markedet i framtiden, noe som ville kunne betyr 

raskt økonomiske nedgang og ustabilitet i Saudi Arabia. 212 

 

Etter oljeprisen falt dramatisk i internasjonale markedet, og dermed satt den Saudi Arabias 

økonomien i en vanskelig situasjon, fordi hele den saudiske økonomien er direkte avhengig av 

olje.213 Med andre ord nedgang i prisen på det svarte gull betyr fall i Saudi Arabia økonomi 
214 (Blanchard 2016:08). Det er mange faktorer som utgjør at olje prisen begynte å falle fra 

året 2014215, men det er en ting, som er helt sikkert og det er at Saudi Arabia spiller en sentral 

rolle, når det gjelder fallet i olje prisen. Saudi Arabia kan beskrives som motoren i 

oljeprisfallet i bakgrunnen av den posisjon dette landet har i OPEC og internasjonale 

markedet. Da prisfallet begynte, var ikke Saudi Arabia villig til å senke produksjonen, fordi 

de ikke ville tape markedsprosentet mot USAs shiferolje produksjonen, samtidig Saudi Arabia 

ønsket at Iran skulle tape i prisfallet, etter at de skulle komme tilbake på markedet i post-

sanksjons tiden.216 217 Etter at Saudi Arabia viste sin misnøye på fraværet av den iranske 

delegasjonen i Doha-olje forhandlingen i april.2016, som var et initiativ forsamling mellom 

medlemmer og ikke-medlemmer av OPEC for å komme til enighet i kontroll av 

produksjonen, da ble det helt klart i hvor stor grad Saudi Arabia oljepolitikk hadde blitt 

knyttet til den regionale konflikten med Iran.218 I følge Jason Bordoff219;  

  
																																																																																																																																																																																														
210	Schivenza,	M.,	(2015),	“Why	the	U.S.	is	stuck	with	Saudi	Arabia”,	The	Atlantic:	
http://www.theatlantic.com/international/archive/2015/01/why-the-us-is-stuck-with-saudi-arabia/384805/		
211	Shale	oil	comes	from	oil	shale,	but	oil	shale	is	misnomer.	It	is	neither	a	true	shale	nor	does	it	generally	have	any	oil	in	it.	
It	is	better	identified	as	organic	marlstone,	marl	being	a	mixture	of	clay	and	calcium	carbonate.	The	U.S.	Geological	Survey	
(USGS)	defines	oil	shale	as	organic	rich	shale	that	yields	substantial	quantities	of	oil	by	conventional	methods	of	destructive	
distillation	of	the	contained	organic	matter,	which	employ	low	confining	pressures	in	a	closed	retort	system.		Youngquist,	
w.,	(1998),	“Shale	oil—The	elusive	energy”,	P.	01-02-03:	http://hubbert.mines.edu/news/Youngquist_98-4.pdf		
212	Schiavenza,	M.,	(2015),	“Why	the	U.S.	is	Stuck	with	Saudi	Arabia”,	The	Atlantic:	
http://www.theatlantic.com/international/archive/2015/01/why-the-us-is-stuck-with-saudi-arabia/384805/		
213	Husain,	A.,	(2015),	“Saudi	Arabia”,	International	Monetary	Fund	(IMF).	P.05:	
https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2015/cr15286.pdf		
214	Al-Darwish,	A	&	Alghaith,	N	&	Behar,	A	&	Callen,	T	&	Deb,	P.,	(2015),	“Saudi	Arabia:	Tackling	emerging	economic	
Challenges	to	Sustain	Growth”,		International	Monetary	Funds,	Middle	East	and	Central	Asia	Department.	P.19-20:	
https://www.imf.org/external/pubs/ft/dp/2015/1501mcd.pdf		
215	Rystad	Energy.,	(2015),	“Oil	Price	Collapse:	Reasons	and	Conquences	for	Global	Supply”,	Anton	Sugurov	and	Rystad	
Energy	AS.	P.3	and	P.10	
216	Karuss,	C.,	(2016),	“Oil	Prices;	What	Behind	the	Drop?	Simple	Economics”,	The	New	York	Times.	
http://www.nytimes.com/interactive/2016/business/energy-environment/oil-prices.html?_r=0		
217	Mourdoukoutas,	P.,	(2016),	“The	real	reasons	Saudi	Arabia	wont	support	Oil	Prices	Above	40	dollar”,	Forbes	
Markets:	http://www.forbes.com/sites/panosmourdoukoutas/2016/04/16/the-real-reasons-saudi-arabia-
wont-support-oil-prices-above-40/#60438aaa13d0		
218	Defterios,	J	&	Riley,	C.,	(2016),	“Top	Oil	countries	fail	to	reach	deal	on	production	freeze”,	CNN-	Money:	
http://money.cnn.com/2016/04/17/investing/oil-doha-opec-producers/		
219	Director	of	the	Center	on	Global	Energy	Policy	at	Columbia	University	in	New	York.		
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“The Fact that Saudi Arabia seems to have blocked the deal is and indicator of how 

much its oil policy is being driven by the ongoing geopolitical conflict with Iran”220 

 

Det «Saudi Arabia nasjonal oljeselskap» eller «Aramco» er symbelet på historiske relasjonen 

mellom Saudi Arabia og USA. Det var Texas Oil Co. (Texaco) som først fant store mengde 

av olje i Saudi Arabia. 221 222 Saudi Arabias modernisering og rikdommen er et resultat av 

Aramcos innsats på 1940 og 1950-tallene. I følge Andre Noor (Yzraeli 2012:31);  

  

“It was through Armco that money was actually coming in the country and it became 

quickly the motor of change within Saudi Arabian  society.”  

 

Saudi Arabias diplomatiske relasjonen med USA går tilbake til 1939, men det var først i 1942 

at U.S.-regjeringen så den store mulighet og potensiellet av et nært forhold med Saudi Arabia. 

Det var først president Franklin D. Roosevelt som ble oppmerksom på betydningen av den 

nye staten i Midtøsten. Derfor ble han den første USA presidenten som besøkte Kong 

Abdullaziz.223 Etter FDRs presidentperiod har USA bygd opp et tett og varige allianse med 

Saudi Arabia. Riyadh spiller en avgjørende rolle for USA, når det gjelder sikkerhetsproblemer 

i Midtøsten; fra den arabiske-israelske konflikten og Irans makt utvidelse i regionen og 

landets atomprogram, nå sekteriske kriger i regionen og kampen mot terrorisme (Blanchard, 

2016: 01).  

 

Det er både store og små uenigheter mellom Saudi Arabia og USA, men etter at Barak Obama 

kom i Det Hvite Hus i 2008, har disse uenigheter utviklet seg gradvis, til og med den 

Amerikanske militære kommandanten i Pentagon har uttalt at ”USA ikke visste om Saudi 

Arabia militære intervensjonen i Jemen til siste minutt inntil det skjedde”, noe som peker på 

den svakhet ved U.S. og Saudis allianse.224Saudi Arabia bygde en koalisjon av sunni og 

arabiske stater som uformelt sett formålet er å stå mot Irans maktutvidelse i regionen, men 
																																																													
220	Blas,	J	&	Mahdi,	W.,	(2016),	“Aiming	at	Iran,	Saudi	Arabia	mixes	Oil	policy	with	Politics”,	Bloomberg:	
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-04-18/aiming-at-iran-saudi-arabia-mixes-oil-policy-with-
politics		
221		Venturini,	G.,	(2015),	«United	States	&	Saudi	Arabia-	an	Oily	co-dependence”,	CounterCurrents.	P.09:	
http://www.countercurrents.org/venturini020615.pdf		
222	Lippman,	T.,	(2005),	“The	Day	FDR	met	Saudi	Arabias	Ibn	Saud”,	The	Link	Published	by	Americans	for	Middle	
East	Understanding,	Inc.	P.03:	http://www.ameu.org/getattachment/51ee4866-95c1-4603-b0dd-
e16d2d49fcbc/The-Day-FDR-Met-Saudi-Arabia-Ibn-Saud.aspx		
223	Ibid.	P.03	
224	Ahmed,	S	&	Botelho,	G.,	(2015),	“Saudi-led	coalition	strikes	rebels	in	Yemen,	inflaming	tensions	in	Region”,	
CNN:	http://edition.cnn.com/2015/03/26/middleeast/yemen-saudi-arabia-airstrikes/		



Side	95	av	196	
	

formeltsett det ble kalt for kamp mot terrorisme. Riyadh krigen i Jemen er i hovedsak mot 

Houthi muslimer og til støtte for president Abd Rabbuh Mansur Hadi.225 I følge Christopher 

Blanchard (2016: 24);  

 

“Saudi Arabias Military intervention in neighboring Yemen has placed the United 

States in a difficult position…Saudi intervention has embroiled a key U.S. partner in a 

seemingly intractable armed conflict in which Saudi use of U.S. origin weaponry 

appears to have contributed to mass displacement and resulted in civilian casualties 

and infrastructure damage” 

 

Jemen saken visser et klart bilde om i hvilken grad Saudi Arabia er urolige over USAs 

strategier i Midtøsten. Etter atomavtale, relasjonen mellom USA og Iran er på vei mot 

normalisering, derfor er Saudi Arabia bekymringet.226 Al-Saud monarkiet observert flere USA 

handlinger i Midtøsten, som var negativite for deres interesser, overlevelse og legitimitet. 

Dette gjelder i forhold til;  

• Irak; USA myke politikk mot sjiamuslimer i post-Saddam Hussein, utvikling av 

iranske makt gjennom å støtte av sjiagrupper og partier227 228 (Amiri & Soltani 2011: 

192 & Hastedt 2014:244). 

• Egypt; 229   Fall av Hosni Mubarak, 230    USA støtte til Muslimske Brorskapet- 

Muhammed Morsi231 og saudiske direkte og indirekte støtte til president Abdul Fattah 

al-Sisi232 233 234(Nazer 2015:06). 

																																																													
225	Rasheed,	M.,	(2015),	“	Saudi	war	in	Yemen	impossible	to	win”,	Al	Manitor:	http://www.al-
monitor.com/pulse/originals/2015/10/saudi-arabia-lose-protracted-war-yemen.html#		
226	Walt,	V.,	(2016),	“Why	Americas	special	relationship	with	Saudi	Arabia	is	on	the	Rocks”,	Fortune:	
http://fortune.com/2016/04/22/why-americas-special-relationship-with-saudi-arabia-is-on-the-rocks/		
227	Cordesman,	A.,	(2016),	“Saudi	Arabia	and	the	United	Staes:	Common	interests	and	continuing	sources	of	Tension”,	
Center	for	Strategic	and	International	Studies	(CSIS),	P.	03:	
http://csis.org/files/publication/160229_Cordesman_Saudi_Arabia.pdf		
228	International	Crisis	Group	(2005),	“The	Shite	Question	in	Saudi	Arabia”,	Middle	East	report	N.45.	P.11-12:	
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/Iran%20Gulf/Saudi%20Arabia/The%20Shiite
%20Question%20in%20Saudi%20Arabia.pdf		
229	Uenigheter	mellom	USA	og	Saudi	Arabia	over	Egyptiske	saken,	faktisk	handler	om	makt	transformeringen	fra	”Morsi”	til	
”Sisi”	i	post-revolusjons	tiden.	Resultatet	av	den	Arabiske	våren	i	Egypt	var	at	den	tradisjonelle	militære	makthaveren	
”Hosni	Mubarak”	falt	og	revolusjonen	gjorde	umulige	til	mulige,	når	den	«Muslimske	Brorskapet»	kom	i	makten	gjennom	
det	første	demokratiske	valget	i	Egyptiske	historie	(Tekin	&	Ercetin	&	Banerjee	2014:	42)	Historiske	og	ideologisk	sett	den	
Muslimske	Brorskapet	regnes	som	en	trussel	for	Al-Saud	legitimitet,	fordi	en	del	av	den	Muslimske	Brorskapet	mener	at	
«det	kan	være	en	skille	mellom	religion	og	staten»,	Derfor	Saudi	Arabia	og	UAE	har	støttet	general	Abdul	Fattah	al-Sisi	med	
lykkes	i	sin	statskupp	mot	Muhammed	Morsi	(President	fra	den	Muslimske	brorskapet)	i	juli.2013	(Sharp	2016:09).	Fall	av	
Morsi	ved	støtte	av	Saudi	Arabia	har	skapt	store	politiske	og	ideologiske	tensjoner	mellom	Tyrkia	og	Qatar	på	den	ene	side	
og	Saudi	Arabia	og	UAE	på	den	andre	side.	Ironisk	nok,	makt	transformeringen	fra	muslimske	brorskapet	til	general	Al-Sisi	i	
Egypt,	gjorde	Saudi	Arabia	og	Israel	til	de	sterkeste	allierte	av	den	egyptiske	presidenten	i	regionen	(Fiedler	&	Osiewics	
2015:	137).	



Side	96	av	196	
	

• Syria; Obama svake politikk mot Bashar al-Assad235 236, USA uviljehet til å bruke fra 

militære alternative237, Irans militære og finansielle støtte til Assad og sjiagrupper, 

saudiske støtte til salafistiske grupper som Al-Qaeda238  og Jabhat al-Nusra 239 240 

(Gordesman 2016.03)   

• Iran;241 Saudi Arabia var skeptiske på atomavtalen mellom Iran og P5+1242, Iran 

ekspansjonistisk politikken i regionen og USA stillheten i forhold til det 243 , 

muligheten til nære relasjon mellom Iran og USA (Blanchard 2016:19) 

 

De fire eksemplene viser helt tydelig om i hvilken grad alliansen mellom USA og Saudi 

Arabia har blitt svakere og mer sårbare i det 21.århundre. Med andre ord maktbalansen i 

Midtøsten er på vei til å skifte. Saudi Arabias atferd i regionen viser klart bilde at de er urolige 

på grunn av USAs politikk i forhold til Midtøsten. Iran utvider sin innflytelse i den arabiske 

verden og samtidig USA er ikke lenger interessert i Midtøstens politikk. Derfor kan vi 
																																																																																																																																																																																														
230	Matthiesen,	T.,	(2015),	“Project	on	U.S.	Relations	with	the	Islamic	World;	The	domestic	sources	of	Saudi	Foreign	Policy”,	
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political-islam/Saudi-Arabia_Matthiesen-FINALE.pdf?la=en		
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237	Barrett,	R.,	(2013),	“Saudi	Arabia	&	the	Arab	Gulfs	disappointment	with	U.S.	Policy”,	Middle	East	Institute:	
http://www.mei.edu/content/saudi-arabia-arab-gulf%E2%80%99s-disappointment-us-policy		
238	Winstanley,	A.,	(2015),	“Saudi	Arabia	is	helping	al-Qaeda	invade	Syria”,	Memo	Middle	East	Monitor:	
https://www.middleeastmonitor.com/20150430-saudi-arabia-is-helping-al-qaeda-invade-syria/			
239	Sengupta,	K.,	(2015),	“Turkey	and	Saudi	Arabia	Alarm	the	West	by	backing	islamist	extremists	the	Americans	had	
bombed	in	Syria”,	Independent:	http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/syria-crisis-turkey-and-saudi-
arabia-shock-western-countries-by-supporting-anti-assad-jihadists-10242747.html		
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argumentere for at U.S.-Saudis forholder er i krise. En tidligere høy rangert tjenestemann og 

Midtøsten-ekspert i Clinton-administrasjonen hevdet at saudiaraberne nå ser Obamas 

administrasjonen som trussel mot sin nasjonale sikkerhet. 244  Med andre ord kan vi 

oppsummere at Saudi Arabia blir mer isolert i Midtøsten, hvor de må velge mellom to 

alternativer; enten å akseptere Irans-Saudis innflytelse som president Obama foreslått245 eller 

de må kjempe mot deres tradisjonelle rival med alle midler overalt i regionen.         

 

4.4.3	Saudi	Arabias	myke	og	hard	makt	
 

Historie, religion, geografi og kultur er de sentrale ressurser i Saudi Arabias myke makt. Fordi 

disse fire faktorene i Saudi Arabia er direkte knyttet til Islam. Derfor vi kan argumentere for 

at Al-Saud monarkiet faktiske har gyldige argumenter for å hevde at det er det naturlige 

kalifatet i den islamske verden i moderne tiden (Gallarotti & Al-Filali 2013: 07). Saudi Arabia 

har faktisk flere unike fordeler i forhold til deres tradisjonelle rivaler, Iran og Tyrkia i 

prosessen for å legitimere deres innflytelse og anvende myke makt i den muslimske og 

arabiske verden. Først og fremst fordi Saudi Arabia regnes som den religiøse hovedstaten i 

Islam og den mest islamistiske nasjonen i verden. For det andre fordi saudiaraberen har en 

tosidig kulturell identitet, med en blanding av arabisk og islamistisk kultur, som skaper store 

muligheter for Saudi Arabia for å utvide deres makt og innflytelse i regionen (Gallarotti & 

Elfalily & Tayyeb 2012:06).   

 

Å ha de to helligste stedene i Islam, nemlig Al-Masjid Al-Haram i Mekka og Al-Masjid Al-

Nabawi Medina, medfører at den saudiske regjeringen har kunnet bruke islam for å 

opprettholde nasjonale sikkerhet og regionalt ledelskap i Midtøsten og i den bredere islamske 

og arabiske verden (Gallarotti & Elfalily & Tayyeb 2012: 12).  Den spesielle islamske 

identiteten i Saudi Arabia har gitt store muligheter for å skape en troverdighet i den 

muslimske verden. Med andre ord siden 1932, som det moderne Saudi Arabia ble født, har det 

klart å ta store steg for å erobre «hjertene og sinnene» hos muslimer gjennom anvendelse av 

finansielle og menneskelige ressurser til Hajj. 

 

																																																													
244	Gause,	G.,	(2011),	“Saudi	Arabia	in	the	New	Middle	east”,	CFR.	P.	22:	http://www.cfr.org/saudi-arabia/saudi-arabia-new-
middle-east/p26663		
245	IRNA,	(2016),	“Obama:	Saudi	Arabia	Needs	to	learn	how	to	share	region	with	Iran”,	:	
http://www.irna.ir/en/News/81999206/		
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Hajj eller pilegrimsreise er en av de fem islamsk søyler, noe som betyr at muslimer må delta i 

det. Dette spiller en avgjørende rolle i Saudi Arabias myke makt. Hvert år reiser millioner av 

muslimer fra verden rundt til Mekka for Hajj og Umrah. I Saudi Arabias regjeringen finnes et 

egen departement for Hajj og Umrah. Dette har ansvaret for infrastruktur, informasjon og 

andre tjenester for de til reisende.246 I følge av data som er tilegnelige på departementets 

nettside mellom 2001-2015 det var 54 millioner som reiste til Saudi Arabia bare for Umrah,247 

mens det var over 2 millioner som reiste til Saudi Arabia for Hajj (gjøres bare en gang i året) i 

2015248.  I tabellen nede som hentet jeg fra departementets nettside står Iran, Tyrkia, Egypt og 

Irak pilgrims reisende til Hajj i 2015:249 

 

Tabell nr.3 Hajj i 2015 

Land Antall pilgrimsreiser  

Egypt 1,151,142 

Tyrkia 450,427 

Iran 404,114 

Irak 268,063  

      

Hajj og Umrah spiller en viktig faktor i Saudi Arabias økonomi og spesielt for 

turistindustrien. I følge av Al Arabiya det saudiske nyhetsbyrå, «landet tjente over 8.5 

milliarder dollar bare for Hajj i 2014».250 Uten tvil kan Hajj og Umrah beskrives som den 

sentrale faktoren for saudiske myke makt i den muslimske verden. Når Saudi Arabia klarer å 

tiltrekke seg millioner av muslimer til deres land, uten å reklamere for det, viser bare det 

unike fordelen Saudi Arabia har tilgjengelige innenfor egne grenser.     

 

Som det ble diskutert i 4.4.1 og 4.4.2 eksport Wahhabism ideologien til den muslimske 

verden er en sentral del av Riyadh strategier i den islamsk og arabisk verden. Saudi Arabia 

																																																													
246	Ministry	of	Haj	and	Umrah	(2015),	“Ministry	Focus”,	:	
http://haj.gov.sa/english/about/opendatapalteform/Pages/MinistrieOrigination.aspx		
247	En	type	pilegrimsreise	til	Mekka	som	utføres	av	muslimer,	som	kan	utføres	når	som	helst	i	året,	i	motsetning	av	Hajj.		
248	The	Telegraph,	(2015)	“Hajj	2015:	Two	Million	Muslims	gather	in	Mecca,	Saudi	Arabia”,	:	
http://www.telegraph.co.uk/news/picturegalleries/worldnews/11885406/Hajj-2015-Two-million-Muslims-gather-in-
Mecca-Saudi-Arabia-in-pictures.html		
249	Ministry	Of	Hajj	and	Umrah	(2015),	“Mission”,	
http://haj.gov.sa/english/about/opendatapalteform/Pages/missonandvission.aspx		
250	Gazette,S.,	(2014),	“Saudi	Arabia:	8.5	billion	dollar	income	from	Hajj	expected”,	Al	Arabya	English:	
http://english.alarabiya.net/en/business/economy/2014/08/26/-9-billion-income-from-hajj-expected.html		



Side	99	av	196	
	

bruker ikke-statlige organisasjoner for å eksportere sin Salafisme251 og Wahhabisme ideologi 

og teologi til den arabiske og muslimske verden (Gause 2011:20). Denne type myk makt 

strategi kan beskrives, som en anti-iranske ideologi eller anti-sjia teologi 252. I Wahhabisme 

ideologien beskrives andre muslimer som gudløse og ukvalifisert til å kreve æren av å 

gjenopplive kalifat-systemet, og det er viktig å nevne her at ISIL som krevde Kalifat æren 

eller Jephat Al-Nussrat som er del av Al Qaede, alle i praksis følger Salfisime teologien, som 

oppsto i Saudi Arabia253 254 255 256. Saudi Arabia er avhengig av en tilstrekkelige sterk 

økonomiske kapasiteter for å eksportere sine ideologiske perspektiver til den muslimske og 

arabiske verden. Dens økonomiske faktoren brukes, som både myke og hard makt i saudiske 

regionalpolitikk, fordi det finnes kilder som bekrefter at saudiske penger direkte og indirekte 

har blitt overført til islamistiske jihadist organisasjoner for å utføre terroristisk aksjoner eller 

kjempe deres motstandere i regionen. På den andre side finnes også data som viser at Saudi 

Arabias gir omfattende bistand til fattige muslimske stater for å investere i deres infrastruktur 

og økonomi utviklingen. Saudiske økonomiske resursser som er direkte avhengig av olje 

sektoren, er derfor en nøkkel til innflytelse i regionen og ekstraregionen. I følge Laurent 

Bonnefoy257;  

 

«The influence of Saudi-based Islamic actors has long been perceived as a tool of 

Saudi soft power. The combination of Saudi oil revenues and the exceptional position 

of Saudi Territory as the cradle of Islam has favored the emergence of a number of 

mechanisms of proselytism.”    

																																																													
251	Salafism	started	as	a	trend	that	finds	in	the	concept	of	Al-Salaf	Al	Salih.	Salafism	is	a	very	diversified	and	
complicated	ideologically	and	religiously	motivated	trend	and	is	thus	not	constructed	by	one	unified	discourse	
or	group	or	authority.	As	rule,	all	Wahhabis	are	Salafists,	but	not	all	Salafists	are	Wahhabis.	Salafisme	calls	for	a	
return	to	al-Salaf	to	resolve	the	theological,	juridical	and	sectarian	problems	and	deconstruct.	All	formations	of	
Salafism	are	based	on	reforming	individuals	and	communities	on	the	basis	of	returning	to	the	pure	Islam	of	the	
Quran	and	prophetic	Sunna	as	understood	and	practiced	by	al-Salaf	and	al	Salih.	Unlike	the	orginal	Wahhabi	
Dawa,	the	Salafist	Dawa	is	distinguished	by	its	apolitical	nature	and	by	not	giving	priority	to	politics	(Moussali	
2009:	11-12-13).	Wahhabisme	is	considered	by	som	muslims	as	the	Saudi	form	of	Salafiyya.		
252	Alanazi,	A,	(2015),	“Saudi	Arabias	implementation	of	Soft	Power	policy	to	confront	Iran	Obvious	Treats”,	
Naval	Postgraduate	School	California,	P.50	
253	Armstrong,	K.,	(2014),	“Wahhabism	to	ISIS:	How	Saudi	Arabia	exported	the	main	source	of	global	terrorism”,	
Newstatsman:	http://www.newstatesman.com/world-affairs/2014/11/wahhabism-isis-how-saudi-arabia-exported-main-
source-global-terrorism		
254	Bunzel,	C.,	(2016),	“The	Kingdom	and	the	Calipahte:	Duel	of	Islamic	States”	Carnegie,	Endowment	for	International	
Peace:	http://carnegieendowment.org/2016/02/18/kingdom-and-caliphate-duel-of-islamic-states/iu4w		
255	Al-Rasheed,	M.,	(2014),	“Saudi	Wahhabi	leaders	see	Turkish	treat	over	Caliphate”,	Al-Monitor:	http://www.al-
monitor.com/pulse/pt/originals/2014/04/saudi-wahhabi-leaders-see-turkish-caliphate-threat.html		
256	Butt,	Y.,	(2015),	“How	Saudi	Wahhabisme	is	the	funainhead	of	islamist	terrorism”,	huffingtonpost:	
http://www.huffingtonpost.com/dr-yousaf-butt-/saudi-wahhabism-islam-terrorism_b_6501916.html		
257	Bonnefoym,	L,	(2013),	“Saudi	and	the	export	of	religious	ideologies”,	Norwegian	Peacebuilding	Resource	centre.	P.02:	
https://www.ciaonet.org/attachments/24191/uploads		
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Saudi Arabias BNP, basert på kjøpekrafts indikator (PPP) ligger rundt 1.679 mld dollar i 

2015. Saudi Arabias økonomiske vekst i 2015 var rundt 3.3 % og den største mekanismen i 

den saudiske økonomien er produksjon og eksporten av råolje og gass til verden, som gir 

landet enorme muligheter for å utføre deres politiske målsetninger i regionen og 

ekstraregionen. 258  259 Siden 1960 som OPEC ble grunnlagt, har Saudi Arabia spilt en 

avgjørende og sentral rolle i dette kartellet. Faktisk Saudi Arabias oljereserver alene utgjør en 

tredel av oljen i OPEC (Mabon 2013:75). OPEC har vært alltid en sentral arena for 

konkurranse mellom Riyadh og Teheran. Et avgjørende eksempel som viser den Saudi 

Arabias sentrale posisjonen i OPEC er oljepriskrisen i 1985-86, da Riyadh spilte en viktig 

rolle for å normalisere den internasjonale oljeprisen, og den andre eksempel er saudiske 

strategi med å senke og holde olje prisen nede fra 2014 som viser i hvilken grad det landet 

kan påvirke den internasjonale olje markedet både på kort sikt og lang sikt.260  

 

Saudi Arabia er en aktiv aktør, når det gjelder deltagelse og innflytelse i multilaterale 

regionale og internasjonale institusjoner. På den internasjonale arenaen, Saudi Arabia regnes 

som en sterk økonomi rike, som ble medlem av FN i 1945, kort tid etter at organisasjonen ble 

grunnlagt. Saudi Arabia er en viktig og sentral medlem av IMF, WB og fra 2005 medlem av 

Verdens handelsorganisasjonen (WTO), i tillegg er Saudi Arabia medlem av G20-landene. På 

samme som internasjonale nivå, på det regionale nivået Saudi Arabia spiller en avgjørende 

rolle med medlemskapene i islamske og arabiske institusjoner (Gallarotti & Elfalily & Tayyeb 

2012:06).  

 

Den arabiske liga, Den muslimsk liga (Pan-Islamism organisasjon), Organisasjonen for 

islamske samarbeid (OIC) og Gulfrådet (GCC)261, er organisasjoner som Saudi Arabia er 

aktiv medlem av og som spiller en sentral rolle, når det gjelder arabiske og islamske saker i 

disse organisasjoner. Formålet for dem alle er først og fremst å beskytte den arabiske eller 

islamske identitet, verdier og normer, deretter kommer økonomiske, politiske, sikkerhet og 

militære samarbeidet inn i bildet. Uten tvil Den arabiske liga og GCC spiller viktige rolle for 

																																																													
258	CIA	World	Fact	Book,	“Saudi	Arabia;	Economy”:	https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/sa.html		
259	WorldEnergy,	(2013),	“Gas	in	Saudi	Arabia”:	https://www.worldenergy.org/data/resources/country/saudi-arabia/gas/		
260	Ajah,	E.,	(2012),	“Opec	as	a	Cartel:	The	influence	of	its	policy	on	the	Global	oil	market”,	P.09.	
261	GCC	ble	etablert	i	1981,	og	hovedkontor	ligger	i	Riyadh	og	medlemslandene	er;	Saudi	Arabia,	Bahrain,	Kuwait,	Oman,	
Qatar,	og	UEA.	GCC	har	gjort	kraftig	forsøk	på	å	samarbeide	på	alle	spørsmål	som	har	begge	viktige	for	nasjonale	og	
grenseoverskridenede	konsekvenser	for	alle	sine	medlemmer.		
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regionalpolitikken av Riyadh, fordi det landet prøver å utvide sin innflytelse og bli den 

dominerende makt i den arabiske verden, og disse to organisasjoner gir Saudi Arabia denne 

muligheten til262. Saudi Arabia har alltid vært en viktig økonomisk og militære støtte aktør for 

den arabiske unionen (Gallarotti & Elfalily & Tayyeb 2012:06). I GCC og Den arabiske liga 

Saudi Arabias meningen er viktige, i bakgrunn for det landet økonomiske størrelse og arabisk 

og islamsk visjonen for nasjonale enhet sammen med en tydelig politisk islamisme.263 Saudi 

Arabias regionale politikk er sterkt forankret i en omfattende bruk av myk makt som er 

orientert rundt følgende prinsipper og mål (Gallarotti & Elfalily & Tayyeb 2012:06);  

  

“Good-neighbor policy, non-interference in the internal affairs of other countries, 

strengthen relations with the Gulf States and the countries of the Arabian Peninsula, 

strengthen relations with Arab and Islamic countries for the benefit of common 

interests of these countries, as well as advocate their issues, adopt nonalignment 

policy, establish cooperation relations with friendly countries, and play effective role 

in the international and regional organizations.” (The foreign policy of Saudi Arabia 

2005)  

 

Basert på kulturelle, religiøse, geografiske og historiske koblinger mellom Saudi Arabia og 

gulfstater, derfor er den saudisk strategien å ha en tett relasjon med gulfstater, som faktisk 

spiller en kjernerolle for landet regionale sikkerhets strategier. Saudi Arabia rolle i forholdet 

til gulfstater kan beskrives som store bror, der den store broren beskytter sine små-brødre med 

alle slags midler og ressurser. Relasjonen mellom gulfstatene og Saudi Arabia er flersidige og 

det er en gjensidig avhengighets mellom dem. For Riyadh er gulfstater en slags bakgård og 

derfor har null-toleranse over Irans maktutøvelse forsøk i disse statene (Kostiner 2009:55).  

 

Massemediene ikke er frie i Saudi Arabia, men Riyadh som en regional makt har investert 

store beløper i den viktige kjerne av myk makt, nemlig det offentlige diplomatiet. Saudi 

Arabia investering i offentlig diplomati skjer gjennom å bygge opp flerspråklige TV og 

nyhetsbyråer. Ett eksempel er den saudiske prins Alwaleed Bin Tala, som har gjort store 

																																																													
262	Young,K.,	(2011),	“The	Emerging	interventionist	of	the	GCC”,	LSE	Middle	East	Centre,	P.05:	
http://eprints.lse.ac.uk/55079/1/__libfile_REPOSITORY_Content_LSE%20Middle%20East%20Centre%20Papers_The%20Em
erging%20Interventionists%20of%20the%20GCC.pdf		
263	Ibid.	P.08	
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investeringer i Twitter og Fox News.264 265 Måle av de Saudi Arabias flerspråklige medier 

ART-Zikr eller Al-Arabiya er å levere religiøse og ideologiske tolkning av islam, samt å 

produsere den saudiske agendaen om den politiske situasjonen både internasjonalt og 

regionalt (Gallarotti & Elfalily & Tayyeb 2012:14).  

 

Når det gjelder Saudi Arabias hard makt kapasitet, er det gigantiske militære utgiftene og 

massekjøp av våpen fra USA og andre vestlige land i fokus, samt landets sikkerhets initiative 

med en «anti-terrorisme koalisjonen» mellom Sunni-Stater i 2015, som ble kalt for Islamic 

Military Alliance to Fight Terrorism (IMAFT) er viktige.266 Som nevnt i 4.4.2 Saudi Arabia 

regnes som en småstat i internasjonale samfunnet, derfor er allianse garantien fra USA en 

nødvendighet, men siden IMAFT ble etablert den saudisk militære forsvarstrategien ble 

fokusert i å styrke denne organisasjonen. I følge Stockholm International Peace Research Ins. 

(Sipri) Saudi Arabia er den tredje verdens største nasjon når det gjelder andel BNP til 

forsvaret, med 5.7 % i 2015, det utgjør et beløp rundt 87.2 milliarder dollar. Saudi Arabia har 

brukt ca. 5.3 milliarder dollar på militære intervensjonen av Jemen267, samtidig støtter landet 

andre arabiske stater som Libanon, Egypt og Bahrain økonomisk for å bygge deres militære 

kapasiteter. 268 USA militære støttet og militære opplæringen er sentrale i Saudi Arabias hard 

makt kapasitet. I 2014 Obama administrasjonen har meldt til kongressen om forslåtte militære 

salg til Saudi Arabia på mer enn 21 milliarder dollar (Blanchard 2016:16). I tillegg 

Storbritannia under David Cameron som statsministeren solgt våpen til Saudi Arabia omlagt 

verdi rundt 5.6 milliard pond.269 Tyskland og Frankrike er også blant de vestlige stater, som 

selger mye våpen til Saudi Arabia. Vi kan derfor si at Saudi Arabia er et type paradis for 

våpenindustri i vesten.270 271 Saudi Arabias kjøp av våpen og brukt av 5.7 % av BNP på 

																																																													
264	Martin,	M.,	(2015),	“Saudi	Arabian	Billionaire	Prince	Alwaleed	Boosts	Twitter	Stake”,	Bloomberg:	
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-10-07/saudi-arabian-billionaire-prince-alwaleed-boosts-twitter-stake		
265	Cassidy,	J.,	(2016),	“A	Saudi	Prince	Burns	Donald	Trump”,	The	New	Yorker:	http://www.newyorker.com/news/john-
cassidy/a-saudi-prince-burns-donald-trump		
266	Wagner,	D	&	Cafiero,	G.,	(2015),	“Saudi	Arabias	Anti	Terror	Coalition	is	a	House	of	Card”,	Huffingtonpost:	
http://www.huffingtonpost.com/daniel-wagner/saudi-arabias-antiterror-_1_b_8882002.html		
267	SIPRI	(2016),	“World	Military	Spending	resumes	Upward	Course”,	:	
http://www.sipri.org/media/pressreleases/2016/milex-apr-2016		
268	Aman,	A.,	(2016),	“Will	Riyadh	Cancel	aid	to	egypt”	Al-Monitor:	http://www.al-
monitor.com/pulse/originals/2016/03/egypt-saudi-arabia-aid-military-cooperation-disagreement.html#		
269	Broomfield,	M.,	(2016),	“	UK	arms	sales	to	Saudi	Arabia	worth	5.6bn	pond	under	David	Cameron”,	Independent:	
http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/uk-has-sold-56bn-of-military-hardware-to-saudi-arabia-under-david-
cameron-research-reveals-a6797861.html		
270	Wagner,	D	&	Cafiero,	G.,	(2015),	“France;	Saudi	Arabias	new	Arms	Dealer”,	The	National	Interest:	
http://nationalinterest.org/feature/france-saudi-arabias-new-arms-dealer-13533		
271	Reuters,	(2016),	“Germany	Approves	arms	exports	to	Saudi	Arabia”,	:	http://www.reuters.com/article/us-germany-arms-
exports-idUSKCN0WG1BH		
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forsvaret viser et klart bilde av saudiske sikkerhets bekymeringer i regionen, spesielt i kampen 

mot den sjiastaten Iran.  

Kap.	5	Case	studiet:	Den	nye	Midtøsten	Orden				
	

5.1	Innledning		
 

I dette kapitelet skal jeg gå gjennom sentrale og viktige temaer Den arabiske våren og Den 

Nye Midtøsten Orden (NMO) som har endret Midtøsten i det 21.århundret. Disse skal 

analyseres i forhold til Irans, Tyrkias og Saudi Arabias, intensjoner og ambisjoner. Den Nye 

Midtøsten Orden var et begrep som først ble presentert av USAs utenriksministeren 

Condoleezza Rice i 2006, da hun forklarte det i forhold til Israel og Libanon krigen.272 NMO 

skal i denne studien analyseres ut fra ” Den arabiske Våren” og ” Den post-arabiske våren”.  

Den andre delen av dette kapitelet handler Irans, Saudi Arabias og Tyrkias politikke i 

regionale sikkerhetkomplekset under Den arabiske våren og Den post-arabiske våren, om fra 

hvilket perspektiv de tre regionale maktene hadde sett de arabiske revolusjonene og hvordan 

de reagerte på disse bevegelsene, samt hvilken strategi og politikk valgte de under 

revolusjonen og etter-revolusjonene vil bli drøftet. Deretter skal undersøke NMO i forhold til 

de tre regionale aktørene, om hvordan disse plaserer seg i den nye regionale sikkerhet 

komplekset i Midtøsten.  

Den tredje parten er en case-analyse, hvor valgte jeg tre konflikter i Levanten sub-kompleks. 

Casene skal undersøkes i forhold til Irans, Saudi Arabias og Tyrkias maktbruk, når det gjelder 

Myk og Hard makt i Syria, Irak og Libanon.    				 

5.2	Den	Nye	Midtøsten	Orden	i	post-Arabiske	våren		
 

Revolusjonene i den Arabiske verden som begynte fra Tunisia i 2010 og sluttet i et brutale 

borgerkriger i Syria i 2013, noe som ble beskrevet med forskjellige navn273, som for eksempel 

																																																													
272	Al	Tamimi,	J	(2013),	“The	New	Middle	East	and	its	constructive	Chaos”,	Gulf	News	USA:	
http://gulfnews.com/news/americas/usa/the-new-middle-east-and-its-constructive-chaos-1.1218872		
273	It	has	been	argued	that	the	phrase	”Arab	Spring”	is	yet	another	inappropriate	Western	import	into	the	region.	Some	
people	like	US	Secretary	of	State	John	Kerry,	refuse	to	use	it,	preferring	the	term	”Arab	Awakening”.	Other	such	as	Israel	
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”Den arabiske våren”, ”Islam oppvåkning”, ”Den arabiske vinteren” 274 , ”arabiske 

oppvåkning”, og ”sunni våren” (Danahar 2013:17). Begrepene som «Den arabiske våren» 

eller « Den arabiske oppvåkningen» ble brukt til når borgere i de arabiske verden søkte 

demokrati og borgersrettigheter, mens begrepene som «Den arabiske vinteren» eller «Islamsk 

oppvåkning» viser til hva som i realiteten ble utfallet av revolusjonene, da søkte borger for 

sikkerhet og stabilitet. Uansett hva man kaller revolusjonene, det er viktig å hevdet at 

revolusjonene i den arabiske verden regnes som et sentralt vendepunkt i Midtøstens historie, 

som sterkt påvirket regionen skjebne, den politiske strukturen og stabiliteten. Effekten av 

disse revolusjonene for regionens videre skjebne, kan sammenlignes med historiske 

vendepunkter som ”Islam oppvoksing på 600-tallet”, ” den første og andre verdenskrigs på 

1900-tallet”, ”osmansk oppløsning” og ”revolusjonen i 1979 i Iran”. Alle disse fem 

hendelsene har endret Midtøstens struktur på en avgjørende måte, derfor hevder jeg at Den 

arabiske våren som en historisk vendepunkt har endre Midtøsten strukturen.  

”Den arabiske våren” som startet med håp om og vilje til å forandre de tradisjonelle arabiske 

nasjonale systemer fundamentalt, mens endte dessverre med frykt, ustabilitet, uorden, 

oppløsning statlige institusjoner, omfattende borgerkriger og utvikling av sekteriske kriger og 

stedfortredskriger overalt i regionen. Den arabiske våren skapte en kaotisk situasjon i 

regionen, der alle kriger mot alle med vidt forskjellige mål, interesser og ideologiske visjoner,  

en situasjon som minner om Hobbes verdensbilde.275  276  

Konflikten i den arabiske verden, var ikke bare et resultat av Den arabiske våren, historiske 

faktorer spiller også en viktig rolle i forbindelse med den ustabilitet og uro vi observerer i 

regionen. Dette gjelder f.eks.  ”Sykes-Picot-avtalen fra 1916” eller ”Oppløsningen av  det 

Ottomanske imperiet i etter-første verdenskrig”. På flere måter er situasjonen etter Den 

arabiske våren er et slags flashback på Sykes-Picot-avtalen og den europeiske koloniseringen 

etter den første verdens krigen.277 I Sykes-Picot strukturen var ikke de etniske og religiøse 

																																																																																																																																																																																														
government	and	its	supporters	first	called	these	events	”The	Islamic	Spring”,	and	then	later	”The	Islamic	Winter.	In	the	
years	that	followed	the	start	of	these	events	som	were	calling	it	the	”Sunni	Spring”	and	in	Iran	Ayattollah	Khamenei	used	
”Islamic	Awakening”	an	insperation	from	Iranian	islamic	revolution	in	1979.			
274	The	Economist	(2016),	“The	Arab	Winter”,	:	http://www.economist.com/news/middle-east-and-africa/21685503-
five-years-after-wave-uprisings-arab-world-worse-ever		
275	During	the	time	men	live	without	common	power	to	keep	them	all	in	awe,	they	are	in	that	condition	which	is	called	
war;	and	such	a	war	as	is	of	every	man	against	every	man.	Hobbes,	T.	”Leviathan”,	Capther	XIII:	”Of	the	Natural	
Condition	of	Mankind	as	Concerning	Their	And	Misery”:	
https://ebooks.adelaide.edu.au/h/hobbes/thomas/h68l/chapter13.html		
276	Masoud,	T.,	(2015),	”Has	the	door	closed	on	Arab	democracy”,	The	John	Hopkins	University	Press.	Volume	26.	N.1	
P.79:	http://ash.harvard.edu/files/has_the_door_closed_on_arab_democracy.pdf		
277	Zimmermann,	E.,	(2014),	«The	Arab	Spring	in	Comparative	Revolutionary	Analysis:	Implications	of	the	Arabellion	
for	Security	Policy»,	RC	45	Panel	1.	P.	09:	http://paperroom.ipsa.org/papers/paper_28377.pdf		
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minoritets gruppene relevante faktorer for kolonimaktene. Ironisk sett bekrefter navnet 

”ISIL/ISIS” en slags ultra-konservativ protest mot Sykes-Picot-avtalen, fordi denne gruppen i 

første omgang ønsker å samle hele Levanten under ett tak, der Irak og Syria er sentralt. Abu 

Bakr Al-Baghdadi som kalte seg Kalif av Den islamske staten (IS) hevdet at; « IS ambisjonen 

har gjort en slutt på Sykes-Picot strukturen og dens feil i territorielle grense mellom Irak og 

Syria i Levanten».278 279 280   

 

Den arabiske våren fikk sin endelige avslutning i 2013 i Syria, dette var i realiteten også 

slutten på den gamle Midtøsten orden og begynnelse av den nye epoken som kan kalles for 

både den «Den post-arabiske våren» eller «Den nye Midtøsten orden» (Danahar 2013:05). I 

realiteten ble forutsetningen for Den nye Midtøsten orden (NMO) allerede etablert i 2003, da 

USA og deres allierte okkuperte Irak og gjorde dette landet ustabilt og fjernet dets politiske 

institusjoner. George W. Bush administrasjonen brukte begrepet «Greater Middle East 

Project» i 2004, for å beskrive USAs langsiktige plan for Midtøsten.281 Irak-okkupasjonen 

skulle spille en sentral og avgjørende rolle for å bygge NMO. Hvis vi ser på Irak som 

«hjertet» av Midtøsten, da betyr at når hjertet ble angrepet, blir «hele kroppen» det vil si 

«Midtøsten» sykt og svakt. Den arabiske våren var et nytt angrep, som rammet regionens 

stabilitet og orden. I Den post-arabiske er den helhetlige regionale politiske strukturen mer 

kompleks, fordi det er flere aktører som kjemper mot hverandre for å vinne innflytelse og 

makt. I den nye Midtøsten orden har det ”politiske islam” og splittelse mellom Sjia og Sunni 

muslimer har blitt mer synlig og brutal (Danahar 2013:04). Nærmere 1400 år av konflikter 

mellom Sjia og Sunni har blitt sentralt i Den post-arabiske våren og minner om i tidligere 

sekteriske kriger mellom Sjia og Sunni muslimer og den lange konflikten mellom Safavid 

Dynastiet i øst og Ottoman imperiet i vest på 1500-1600 tallet. I følge Paul Danahar 

(2013:04);  

  

																																																													
278	Karam,	J.,	(2015),	«ISIS	Caliphate	one	Year	Later:	The	End	of	Syces-Picot»,	Alarabiya.	:	
http://english.alarabiya.net/en/views/news/middle-east/2015/06/25/ISIS-Caliphate-one-year-later-The-end-of-
Sykes-Picot-.html		
279	Gordon,	J.,	(2014),	«ISIS	Desire	to	Erase	Sykes-Picot	is	rooted	in	Fiction,	Not	History”,	The	National	Interest:	
http://nationalinterest.org/feature/isis%E2%80%99-desire-erase-sykes-picot-rooted-fiction-not-history-11293		
280	Mabon,	S	&	Royle,	S.,	«IS,	Regional	Security	and	the	End	of	Sykes-Picot»,	The	foreign	Policy	Centre.	P.	03:	
http://fpc.org.uk/fsblob/1651.pdf		
281	Haeri,	S	(2004),	«Concocting	a	Greater	Middle	East	brew»,	Asia	Times:	
http://www.atimes.com/atimes/Middle_East/FC04Ak06.html		
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”Religion is going to play a much greater role in the politics of the New Middle East. 

The rise of political Islam will create a discussion about the role of religion in the 

post-Arab Spring era.”   

I den Nye Midtøsten Orden (NMO) er de dominerende regionale makter Iran, som er Sjia stat, 

Saudi Arabia som er basert på Wahhabismen og er en arabiske stat, og Tyrkia med sin neo-

osmanske ideologi. De spiller alle avgjørende roller, der deres visjoner, ambisjoner og 

målsetninger står mot hverandre og skaper konflikter og sikkerhetsdilemmaer i regionen.  

”Saudi Arabia and Iran playing a balance of power game. They are using 

sectarianism in that game, but both have crossed the sectarian fault line in seeking 

regional allies… It is weakening of Arab states, more than sectarianism or the rise of 

Islamist ideologies that has created the battlefields of the new Middle East…The New 

Middle East goes beyond the Arab world. Iran is a major protagonist, Turkey has 

made a bid for a greater regional role.” (Gause 2014:01-03)282. 

Resultatet av Den arabiske våren var et multipolart regionalt kompleks i Midtøsten, hvor flere 

internasjonale og regionale aktører konkurrer mot hverandre for å oppnå et hegemoni i 

regionen. De tre regionale maktene og Israel forsøker å bli den dominerende makten i 

regionen og har et langsiktig ønske å oppnå det politiske og ideologiske hegemoniet i 

Midtøsten. 283 284 285  

«Den største årsaken for fortsettelse av konflikter i Midtøsten, faktisk dreier seg om 

USA uvilligheten for å delta med hundre prosent energi i denne regionen… USA har 

vist fra seg politiske svakheter, spesielt i Syria borger krigen, der Obama «rødlinje286» 

ble avbrutt, mens USA gjorde ingenting og på den andre side Putin har vunnet 

																																																													
282	Gause,	G.,	(2014),	”Beyond	Sectarianism:	The	New	Middle	East	Cold	War”,		Foreign	Policy	at	Brookings:	
http://www.brookings.edu/~/media/research/files/papers/2014/07/22-beyond-sectarianism-cold-war-gause/english-
pdf.pdf		
283	Makki,	D.,	(2015),	“New	Saudi	Regime	more	aggressive,	seeks	hegemony	in	Middle	East”,	RT.	https://www.rt.com/op-
edge/247769-yemen-saudi-arabia-war/		
284	Mufti,	M	(2011),	«	A	Little	America:	The	Emergence	of	Turkish	Hegemony»,	Crown	Center	For	Middle	East	Studies.	P.03:	
http://www.brandeis.edu/crown/publications/meb/MEB51.pdf		
285	Venetis,	E	(2011),	“The	rising	power	of	Iran	in	the	Middle	East:	Forming	an	axis	with	Iraq,	Syria	and	Lebanon”,	Hellenic	
Foundation	for	European	&	Foreing	Policy.	P.37:	http://lab.isn.ethz.ch/service/streamtest.php?id=132450		
286	Obama	har	satt	rødlinje	i	august	2012	for	Assad	regimet	om	at	hvis	de	skal	bruke	fra	kjemiske	våpen	mot	opposisjonen,	
da	vil	USA	revurdere	sine	policyene	i	Syria,	der	han	sa	direkte	at	Militære	alternative	er	en	del	av	den	revurderingen,	mens	
etter	at	det	ble	bekreftet	at	Assad	regimet	hadde	brukt	fra	kjemiske	våpen	Obama	respondert	at	det	var	ikke	han	som	satt	
rødlinje	mens	det	var	internasjonale	samfunnet.	
Kessler,	G.,	(2013),	“president	Obama	and	the	Redline	on	Syria’s	Chemical	Weapons”,	The	Washington	Post.:	
https://www.washingtonpost.com/news/fact-checker/wp/2013/09/06/president-obama-and-the-red-line-on-syrias-
chemical-weapons/					
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kampen i den perioden, fordi det var han som overbeviste Obama ikke bruke militære 

alternative mot Assad regimet… I post-Arabiske Våren i bakgrunn for vakuum av 

hegemoniet i regionen, flere aktører forsøker å dominere makten i Midtøsten, der 

Russland har kommet også i bane for å vise til regionale stater at hvis USA ikke er 

villig til å støtte dere, mens vi er klar for å ta over USA rolle…Russland har ikke 

samme kapasitet som USA, men de kan påvirke regionen i stor grad, spesielt med 

Irans støtte… Iran, Tyrkia og Saudi Arabia prøver gjennom både myk og hard makt 

med å dominere makten i regionen, mellom dem det er Iran og Saudi Arabia som 

forsøker mer gjennom sine hard makt kapasiteten for å dominere makten, mens Tyrkia 

med sin neo-osmanske prosjektet bruker mer fra sin myk makt kapasiteten, men det er 

viktig å nevne her at Tyrkia er urolig over Syria og Irak situasjonen og støtter med 

våpen og kapitaler til Frie-Syriske Hæren og mindre grupper som Turkmener i Nord-

Syria.»  (Intervjuet 2016).   

I den gamle Midtøsten Orden, spesielt i etter den kalde krigen og i begynnelse av 21.århundret 

det var USA dominans tiden i regionen, mens etter at USA trakk seg helt ut fra Irak i 2011287 

og Obama administrasjonen signaliserte at det ikke er like interessert i Midtøsten lenger, og at 

USA var uvillig å blande seg direkte i konfliktene 288 , som oppsto etter de arabiske 

revolusjonene, har dette gitt store muligheter til de regionale maktene som Iran, Tyrkia og 

Saudi Arabia som søker å erstatte U.S. hegemoniet i Midtøsten 289 290. Disse tre regionale 

maktene står det felles at de tror at hegemoniet skal komme dere i ved deres ideologiske 

tilnærminger og alle tre har som ambisjonen for å bli regnet som den ledende muslimske og 

regionale nasjonen i Midtøsten. Det er en flersidig rivalisering mellom Iran og Tyrkia, Saudi 

Arabia og Iran, samt en mer indirekte konkurranse291 mellom Tyrkia og Saudi Arabia i 

regionen.  

 

																																																													
287	Herald	Sun,	(2011),	“US	troops	complete	their	withdrawal	from	Iraq”,	Newscore:	
http://www.heraldsun.com.au/news/breaking-news/us-troops-complete-their-withdrawal-from-iraq/story-
e6frf7jx-1226225154019		
288	Wittes,	T.,	(2016),	“War	in	Syria:	Next	steps	to	mitigate	the	crisis”,	Brookings	Inst.:	
http://www.brookings.edu/research/testimony/2016/05/17-syria-crisis-wittes		
289	Kitchen,	N.,	(2011),	“The	contradictions	of	Hegemony;	The	United	States	and	the	Arab	Spring”,	Ise.	P.55:	
http://www.lse.ac.uk/IDEAS/publications/reports/pdf/SR011/FINAL_LSE_IDEAS__UnitedStatesAndTheArabSpring_
Kitchen.pdf		
290	Kausch,	K	(2014),	«Competitive	Multipolarity	in	the	Middle	East»,	istituo	Afairi	Internazionali	(IAI).	P.03:	
https://www.ciaonet.org/attachments/26875/uploads		
291	Det	er	svak	rivalisering	mellom	dem	på	grunn	av	den	nye	avtale	mellom	Ankara	og	Riyadh,	der	de	har	laget	en	
Sunni-Koalisjon	som	viser	at	de	har	satt	vekk	gamle	konflikter	og	har	blitt	evige	for	å	stå	mot	deres	samlete	fiende,	
nemlig	Iran	og	Assad	regimet.   	
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“I den nye Midtøsten orden finnes ikke noe statlige institusjoner som klarer å holde 

stabilitet og orden i mange arabiske nasjoner… mange statlige styringen har mistet 

sin legitimitet… etniske grupper vil realisere deres egne framtid en eksempel for det er 

KRG i Irak som vil skille seg helt fra Baghdad… Sykes-Picot avtalen er fordømt og de 

etniske identitetene har blitt mer viktigere enn nasjonale identiteten… Formelt sett det 

finnes ingen ordentlig stat i Libya, Syria, Irak, Libanon og Jemen… vi har en ny 

fenomen av statsstyring som kaller seg Islamske Staten (IS) eller Daesh, som er ute 

etter Kalifat styringen…. I den nye Midtøsten orden den historiske konflikten mellom 

Israelerne og Palestinerne spiller veldig små rolle, men i motsetning av det, den 

tradisjonelle konflikten har kommet tilbake i den nye orden, der den store splittelse 

mellom to sekter i Islam, nemlig Sjia og Sunni spiller den sentrale rolle i den nye 

strukturen…Iran har fant sin historiske plassen i Midtøsten, spesielt i post-JCPOA 

som vil skape en helt nytt relasjonsbygging i regionen, der Iran vil nærmere seg til 

Vesten, mens Saudi Arabia blir mer og mer uroligere over Iran utviding av sin makt i 

regionen, spesielt i den arabiske verden.” (Intervjuet 2016) 

  

Den Nye Midtøsten Orden (NMO) har skapt en kompleks sikkerhets situasjon i regionen, der 

etniske og religiøse grupper som tidligere hadde blitt undertrykket, nå fikk den muligheten til 

å forsøke å bygge sin egen framtid, spesielt i Irak, Syria og Jemen. I Irak kjemper Sunni 

grupper mot den sentrale regjeringen, som de hevder er under kontroll av Sjiamuslimer, etter 

Saddam Hussein fall. Samtidig har Kurderene fått en kjempemulighet til å virkeliggjøre sin 

drøm om en kurdisk stat, både i Irak og Syria.292 I Jemen kjemper Houthi muslimer som 

utgjør 45 prosent av befolkningen mot sunni-majoritet og i Syria kjemper sunni befolkningen 

som er i majoritet mot sjia Alawitter, som er minoritet men har den politisk makten.293 En 

annen viktig faktor ved NMO er den posisjonen som de ikke-statlige aktører nå har for å 

påvirke regionens stabilitet. De ikke-statlige aktører har fått en stor mulighet for å utvide 

deres innflytelse ved støtte av statlige aktører som Iran, Saudi Arabia og Tyrkia (Gause 

2014:04).  

5.2.1	Iran,	Tyrkia	og	Saudi	Arabia	i	NMO		
 
																																																													
292	Abdulla, N & Barkey, H & Cook, S & Sullivan, M., (2015), “The Time of the Kurds”, Council Foreign Relations. :	
http://www.cfr.org/middle-east-and-north-africa/time-kurds/p36547#!/p36547  
293	Hof, F & Simon, A., (2013), «Sectarian Violence in Syrias Civil War: Causes, Conquences and Recommendations for 
Mitigation», The Center for the Precention of Genocide, P.21: https://www.ushmm.org/m/pdfs/20130325-syria-report.pdf  
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I den Nye Midtøsten Orden (NMO) finnes tre statlige muslimske regionale makter, som 

bruker fra alle slags midler for å gjennomføre deres planer i regionen. Det er Iran, Tyrkia og 

Saudi Arabia som alle forsøker å dominere regionen gjennom å bruke av både myk og hard 

makt. Den regionale sikkerhet komplekset teorien (RSCT) er basert på bruk av både myk og 

hard makt av aktører (Mabon 2013:200). Med andre ord for å oppnå den optimale regionale 

innflytelse, må en aktør balansere bruk av både myk og hard makt i ulike sammenhenger. I 

Den post-arabiske våren er den regionale sikkerhets komplekset av Midtøsten preget av en 

flersidige rivalisering mellom Iran, Saudi Arabia og Tyrkia, som har en historiske, kulturelle, 

religiøse og ideologiske dimensjoner. Disse tre aktørene regnes som regionale makter i 

Midtøsten, på grunn av deres geografi, histori, religiøse visjoner, og økonomiske og militære 

kapasiteten.  

I den Nye Midtøsten Orden (NMO), hvor spiller det politiske islam en stor og sentral rolle, 

der forsøker alle de tre regionale maktene forsøker å fremme sine islamske synsmåter til 

regionens befolkningen med ulike midler. Teheran med sjia islam, Riyadh med Wahhabismen 

og Salafismeislam og Ankara med en mild tolkning av sunniislam (Hanafi), der det er en 

blanding av sekularisme og politiskeislam. Faktisk er alle de tre aktørne innblandet i 

sekteriske og stedfortreder kriger i regionen, der Iran støtter Sjiamuslimske militsgrupper, og 

Saudi Arabia og Tyrkia støtter Sunnimuslimske jihadist grupper 294 295 296.    

Internasjonale politiske eksperter sammenligner situasjonen av Den post-arabiske våren med 

den høyeste perioden av Den kalde krigen.297 298 Iran og Saudi Arabia står mot hverandre i 

alle konflikter i Midtøsten, der de to spiller hovedrollene for  sekteriske kriger mellom Sjia og 

Sunni muslimer. Det er en slags kald krig mellom dem, fordi disse to hovedaktørene ikke 

konfronterer hverandre og mest sannsynlig ikke vil blande seg direkte inn i krig mot 

hverandre (Gause 2014:03).  I følge av Gregory Gause (2014:01);  

																																																													
294	The	Clarion	Project,	(2015),	“Iran	Supporting	more	than	100	Shiite	terror	group”,	:	
http://www.clarionproject.org/news/iran-supporting-more-100-shiite-terror-groups-report		
295	Cage,	M	(2015),	“Why	Saudi	Arabia	escalated	the	Middle	Easts	Sectarian	Conflict”,	The	Washington	Post:	
https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2016/01/04/why-saudi-arabia-escalated-the-middle-easts-
sectarian-conflict/		
296	Sengupta,	K.,	(2015),	“Turkey	and	Saudi	Arabia	alarm	the	west	by	backing	Islamist	extremists	the	Americans	had	bombed	
in	Syria”,	Independent:	http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/syria-crisis-turkey-and-saudi-arabia-
shock-western-countries-by-supporting-anti-assad-jihadists-10242747.html		
297	Joyner,	A.,	(2016),	”Iran	vs	Saudi	Arabia:	The	Middle	East	cold	war	explained”,	The	International	Bussines.:	
http://www.ibtimes.co.uk/iran-vs-saudi-arabia-middle-east-cold-war-explained-1535968		
298	Omidi,	A.,	(2016),	”Five	reasons	why	Iran-Saudi	conflict	wont	escalate”,	Al-monitor:	http://www.al-
monitor.com/pulse/originals/2016/02/five-reasons-iran-saudi-cold-war-turn-hot.html#		
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”When the Arab Spring began, Iran had been on a winning streak in the Middle East 

cold war. The Saudis were on the defensive, and the Arab Spring, especially with the 

fall of the Mubarak regime, seemed to be yet another setback in their efforts to 

confront Iranian influence” 

Koalisjonbygging både internasjonalt og regionalt er avgjørende sak for alle tre statene og 

direkte konfrontasjon mellom disse er vanskelig å tenke seg, men vi vet at ingenting er umulig 

på den internasjonale arenaen, spesielt i en region som Midtøsten. De bygger allianser med 

stater som har nære ideologi, religion, historie og politikk, samtidig som deres interne politikk 

er preget av anarki eller makt kamp.  

“Domestic Conflicts for power lead local actors to seek out regional allies who can 

supply them with money, guns, ideological cover, and diplomatic support. They look 

for regional allies who share, in some way, their own political and ideological 

positions, with whom they feel some kinship on ideological or identity grounds. The 

regional powers need these ideological or identity links to consolidate their relations 

with their local clients.”(Gause 2014:04) 

De regionale maktene forsøker å finne en ideologisk eller historisk tilknytning til det landet 

som de skal gi støtte til, f.eks. støtter Iran Bashar al-Assad, fordi Alawittene er en religiøse 

retning som står nærmere til sjiaislam og fordi Hafez al-Assad299 var den eneste arabiske leder 

under Iran-Irak krigen (1980-88) som støttet Den islamske republikken Iran.  I NMO er Irans 

atomavtale et sentralt og viktig vendepunkt, fordi landet har fått større handlingsrom til å 

påvirke regionen til sin fordel og fordi det iranske atomprogrammet vil ikke skape nye 

sikkerhets problemer for den arabiske verden. Irans innflytelse under og etter Den arabiske 

våren har skapt problemer mellom Den arabiske Liga og Gulfrådets medlemmer300 301.   

”Iran atferden virker som indirekte og direkte i koalisjonen med Russland og 

Kina…Russland og Kina i FN sikkerhetsrådet har flere ganger har brukt sin vetorett 

																																																													
299	Hafez	Al-Assad	var	faren	til	Bashar	Al-Assad	som	grep	makten	gjennom	et	kupp	i	1970.	Hafez	Assad	var	første	arabiske	
leder	som	aksepterte	islamske	revolusjonen	i	1979	og	lagde	en	allianse	med	Iran	under	Irak-Iran	krigen	i	1980.	Ironisk	sett	
Hafez	Assad	Baath	Partiet	i	Syria	var	i	slekt	av	samme	partiet	som	eksisterte	i	Irak	og	Saddam	Hussein	var	fra	dette	partiet.	
Allianse	med	Iran	hadde	store	konsekvensen	for	Syria	i	1980-tallet,	fordi	mange	arabiske	stater	har	isolerte	Syria.	Ibrahim,	N	
&	Nasur,	B.,	(2014),	«Syria-Iran	Relations	from	2000-2014»,	International	Journal	of	Humanities	and	Social	Science,	Vol.4	
N.12.	P.81:	http://www.ijhssnet.com/journals/Vol_4_No_12_October_2014/10.pdf			
300	The	Jerusalem	Post,	(2016),	“Arab	League	against	Iran:	Emergency	meeting	held	to	discuss	Tehran’s	threat	to	Security”,	:	
http://www.jpost.com/Middle-East/Arab-League-against-Iran-Emergency-meeting-held-to-discuss-Tehrans-threat-to-
security-441006			
301	Lippman,	T	&	Vatanka,	A	&	Mattair,	T.,	(2011),	“A	reawakened	Rivalry:	The	GCC	v.	Iran”,	Middle	East	Policy	Council,	
Volume	XVIII,	N.	4.	P.01:	http://www.mepc.org/journal/middle-east-policy-archives/reawakened-rivalry-gcc-v-iran		
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for fordel av Iran… Koalisjonen mellom dem er ikke en formelt type, mens deres 

atferd der de forsvarer fra hverandre mot vestlige makter viser dens virkeligheten at 

de er uformelt sett bak hverandre… Dette koalisjonen har vært alltid en avgjørende 

sak for Islamske Republikken, både før- JCPOA og det skal spille en sentral rolle i 

iranske regionale politikken i post-JCPOA, der Russland og Kina har vist sin vilje for 

å investere i iranske økonomien og i regional nivå Russland har blandet seg i Syria 

borgerkrigen i fordel av Assad og Iran… Iran og Russland har nære forholder med 

hverandre og det er dette som gjør at Iran har store handlingsrommet i Proxy kriger i 

Midtøsten, fordi de tror at Vladimir Putin i sin Eurasia planen trenger Iran i 

Midtøsten… Samtidig på den andre side indikatorene viser at i post-atom avtale 

mellom Iran og 5+1 landene, den historiske tabuet om bilaterale forhandlinger 

mellom Iran og USA har gått vekk og det er en sterk mulighets situasjon at Iran og 

USA vil samarbeide med hverandre i framtiden… Det finnes i dag rekke militære 

samarbeide mellom dem i Irak og Syria mot IS, dette situasjonen har skapt en problem 

for Russland for å revurdere sin forhold med Iran.” (Intervjuet 2016)  

I starten av Den arabiske våren så Iran på arabiske revolusjonene, som inspirert fra den 

islamske revolusjonen i Iran i 1979. De så en stor mulighet for Islamske Republikken til å 

normalisere sine relasjoner med stater som Egypt og Libya, mens da revolusjonene kom til 

Irans nærmeste allianse i regionen, Syria, da så iranere på utviklingen som en trussel mot 

deres interesser og de grep inn i dette landet med alle midler for å støtte Assadregimet (Rafati 

2012:50)302.  Sett med fra Ayattollah khameneis perspektiv var Den arabiske revolusjonene  

en ”Islamske oppvåkning”, og tiden hatt kommet for alle muslimske nasjoner til å stå mot 

USAs innflytelse i regionen (Kissinger 2014:147):  

 

”Islamic Awakening, which speakers in the arrogant and reactionary camp do not 

even dare to mention in words, is a truth whose signs can be witnessed in almost all 

parts of the world of Islam. The most obvious sign of it is the enthusiasm of public 

opinion, especially among young people, to revive the glory and greatness of Islam, to 

become aware of the nature of the international order of domination and to remove 

the mask from shameless, oppressive and arrogant face of the governments and 

centers that have been pressuring the Islamic and non-Islamic East.”  
																																																													
302	Rafati,	N.,	(2012),	”Iran	and	Arab	Spring”,	LSE,	P.50:	
http://www.lse.ac.uk/IDEAS/publications/reports/pdf/SR011/FINAL_LSE_IDEAS__IranAndArabSpring_Rafati.pdf		
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Når det gjelder Irans rolle i det regional sikkerhet komplekset, er først og fremst Irans atom-

avtale med internasjonale aktører som er sentralt, fordi landets atomprogram som har skapt 

store sikkerhetsdilemma i regionen303 og i tillegg sanksjoner (Olje sanksjoner og Sentral Bank 

sanksjoner)  mot Iran har blitt lettet. Disse som medført store vanskeligheter for landets 

økonomiske situasjon. Den Islamske Republikken Iran (IRI) trengte tilgang til internasjonale 

markedet etter sanksjoner for to årsaker; Interne stabilitet og økonomiske utvikling men også 

eksterne innflytelse og økonomisk støtte til sjiamuslimer i Midtøsten 304. Denne atomavtalen 

kan være et vendepunkt for den iranske maktsposisjonen  i og utenfor regionen i framtiden. 

IRI er direkte involvert i flere arabiske stater, som for eksempel Irak, Syria, Jemen, Libanon 

og Bahrain. Disse stater regnes, som sentrale i den iranske geopolitiske strategien. På den 

annen side regnes Salafisme jihadist grupper, som Den islamske staten (IS)  som en trussel 

mot de iranske grenser, men også som en trussel mot de hellige sjiamuslimske byer i 

regionen, som er sentrale for sjia ideologien og visjonen om å forsvare sjiamuslimer i 

Midtøsten.305    

”Det kortsiktig målet av JCPOA for IRI er å komme seg ut fra det internasjonale 

isolasjonen, der fakta viser oss at Iran og vestlige stater har normalisert sine 

diplomatiske relasjoner med hverandre, samt denne atomiske avtalen skapte en 

historiske hendelse dere Irans utenriksministeren Javad Zarif og U.S. 

utenriksministeren John Kerry forhandlet direkte med hverandre og dette situasjonen 

kan forsete framover…Den langsiktige effekten av JCPOA ligger i USA policy-

endringer over Midtøsten, der USAs eliter oppfattet at de kan ikke oppnå noe med 

fiendtlige relasjon med Iran, samt iranere har en stor potensiell som de har klart å stå 

helt alene mot alle den arabiske verden…Iran har stått helt alene mot Saudi Arabia og 

andre arabiske stater, som er egentlige i allianse med USA, som eksempel av Iran 

konflikt i arabiske verden er Syria, Irak, Libanon og Jemen som bekrefter dette 

situasjonen…Irans involveringen i arabiske verden ligger sentralt i revolusjonen i 

1979 og spesielt i post-Irak og Iran krigen i 1988, der Iranere har forstått den 

																																																													
303	Ellner,	A.,	(2011),	”Iran	Challenge	or	Opportunity	in	Regional	Security?”,	Perceptions,	Vol	XVI,	N.2	P.01:	
http://sam.gov.tr/wp-content/uploads/2012/01/andrea_ellner.pdf		
304	Iqbal,	Z.,	(2016),	”Irans	post-santions	Economic	Options”,	Middle	East	Institute,	P.03:	
http://www.mei.edu/sites/default/files/publications/PF11_Iqbal_IranPostSanctions_1.pdf		
305	Esfandiary,	D	&	Tabatabai,	A.,	(2015),	”Irans	ISIS	policy”,	The	Royal	Institute	of	International	Affairs	91:1:	P.03:	
https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/field/field_publication_docs/INTA91_1_01_Esfandiary_Tabatab
ai.pdf		
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virkeligheten at de bør være aktive i regionale saker og må støtte sjiamuslimer mot 

sunnimuslimer, samt Khomeini hadde sagt at den iranske revolusjonære verdier må 

eksporteres til andre land i regionen og dette ble utført i det 21.århundret… I den Nye 

Midtøsten Orden Iran er en aktiv aktør der ingen konflikt kan løses uten dette landets 

deltagelse… Alle fakta viser at Iran har alle faktorer tilgjengelig for å bli en god 

alliansen for USA, faktisk mer bedre enn Saudi Arabia.” (Intervjue, 2016)           

Irans fiender i regionen er sunni jihadist grupper, Saudi Arabia, gulfstater unntatt av Oman og 

IMAFT-koalisjonen, og i noen grad Tyrkia. NMO er preget av vanskelige relasjoner mellom 

alle de tre regionale makter. Relasjonene er også preget av deres ulike tilknytning til Islam. 

Tyrkia forsøkte før opprettelse av IMAFT-koalisjonen å balansere mellom Iran og Saudi 

Arabia, men senere virker Tyrkia mer og mer interessert i normale og vennskaplig relasjon 

med Saudi Arabia og andre sunni-stater i regionen, enn et nært forhold til Iran306 307 308. 

Tyrkia og Saudi Arabia valgte under Den arabiske våren vidt forskjellige strategier i forhold 

til disse bevegelsene, og deres økonomiske og politiske interesser kolliderte i Egypt, når den 

Muslimske Brorskapet falt og general Al-Sissi kom i makten ved et statskupp309. Etter 

atomavtale med Iran ble signert, har Tyrkia og Saudi Arabia kommet nærmere hverandre, når 

det gjelder å løse borger krigene i Syria, Irak og Jemen ut fra deres felles interesser. Med 

andre ord har Tyrkia valgt en balanseringspolitikk i forhold til Iran og Saudi Arabia.310 

Da revolusjonene begynte i den arabiske verden, var Tyrkia overfor store og uventet 

utfordringer, spesielt i Libya hvor Tyrkia hadde store investeringer311 (Barrinha 2014:176). 

Under de arabiske revolusjonene, gikk Tyrkias Midtøsten-politikk fra å være en passiv mekler 

aktør til en aktiv og pragmatisk muslimsk stat sett fra det AKPs ideologiske perspektiv, 

foregikk revolusjonene i de tidligere osmanske territoriene (Barrinha 2014:176). Under Den 

arabiske våren, hadde Tyrkia en unik mulighet til å utøve lederskap i regionen. AK-

regjeringen hadde ført et optimistisk syn på de arabiske opprørene og de så en stor mulighet 

																																																													
306	Sheikh	Rafi,	S.,	(2016),	“Saudi	Arabia-Turkey	Alliance:	Cooperating	or	Vying	for	Supremacy?”,	Atimes:	
http://atimes.com/2016/02/saudi-arabia-turkey-alliance-co-operating-or-vying-for-supremacy/		
307	Dakka,	I	(2016),	”The	Limits	to	Saudi	Arabias	Diplomatic	offencive	against	Iran”,		World	Politics	Review	(WPR),:	
http://www.worldpoliticsreview.com/articles/18648/the-limits-to-saudi-arabia-s-diplomatic-offensive-against-iran		
308	Barchard,	D	(2016),	”With	U.S.	No	longer	trusted,	Turkey	and	Saudi	forge	new	alliance”,	Middleeast	Eye:	
http://www.middleeasteye.net/columns/regional-tensions-push-saudi-arabia-and-turkey-towards-closer-ties-236369218		
309	Press	TV.	(2016),	“Turkey,	Saudi	Arabia	Partnership	Not	Genuine:	Ex-Nato	Official”,:	
http://www.presstv.ir/Detail/2016/04/15/460896/Turkey-Saudi-Arabia-Erdogan-Syria-Egypt/		
310	Idiz,	S.,	(2016),	“Turkey	plays	both	sides	in	Iran,	Saudi	Conflict”,	Al-Monitor.	http://www.al-
monitor.com/pulse/originals/2016/04/turkey-iran-saudi-arabia-dual-track-diplomacy.html#		
311	Dalay,	G.,	(2016),	“Turkey	cant	avoid	new	post-Arab	Spring	Mindset”,	Aljazeera:	
http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2016/02/turkey-avoid-post-arab-spring-mindset-160203113840554.html		



Side	114	av	196	
	

for å iverksette sine idealer, nemlig den neo-osmanske ideologien i den muslimske verden,312 

men alt ble ikke slik Ankara forventet, spesielt i Syria og Egypt. Ali Hussein Bakir beskriver 

Tyrkias visjonen for Den arabiske våren slik (Bakir 2011:02); 

“Turkeys vision is based on the idea that, even if long overdue, it is inevitable that 

countries in the region will orientate towards democracy. Turkey also holds that 

people ultimately will aspire to democracy…It sees its role as that of supporting 

popular demands for the values that Turkey itself believes in and supports: 

democracy, freedom and human rights” 

 

Bakirs beskrivelse er i noen grad korrekt, når det gjelder eksport av tyrkiske normer og 

verdier som demokrati og frihet til den arabiske verden, men Tyrkia innså at de tapte mot sine 

tradisjonelle rivaler i regionen, Iran og Saudi Arabia. Derfor har Tyrkia brukt en mer fra 

aggressivt politikk ved å ta i bruk sin religiøse tilnærming i konflikten for å kunne å kjempe 

mot Sjiavisjonen og Saudi Arabia bruk av den arabiske identitet. Dens ustabiliteten som ble 

skapt av de arabiske revolusjonene i regionen har påvirket Ankaras utenrikspolitikk, og 

Tyrkias regionale grandstrategi, som var basert på Davutoglus politiske initiativ «Null 

Problem»- policyen. Det var lett for Tyrkia å bruke denne utenrikspolitiske visjonen når 

regionen var mer stabil, men nå har den fragmentert.313 314 Andre eksperter mener at de 

revolusjonen i arabiske verden tydeliggjorde de innebygde motsetningene i den tyrkiske 

politikken.  I følge Andre Barrinha (2014:176-177);   

“The Arab Spring has revealed all the contradictions that Turkey’s diplomacy faces. 

On the one hand, it shows its NATO allies that it can have an independent (or at least 

autonomous) foreign policy, often coordinating its actions with the Arab League and 

the Gulf Cooperation Council. On the other hand, it is still seen by its Arab neighbors 

as part of that Western Alliance and needs the support of the Alliance when dealing 

with Syria… It has tried to promote a status quo policy that guarantees the regions 

stability, while supporting rebel movements in countries such as in Libya and Syria.”  

																																																													
312	Schanzer,	J	&	Tahiroglu,	M.,	(2016),	“Ankaras	Failure:	How	Turkey	Lost	the	Arab	Spring”,	Foreign	Affairs.:	
https://www.foreignaffairs.com/articles/turkey/2016-01-25/ankaras-failure		
313	Atlantic-Community,	(2014),	“Turkey	and	Arab	Spring,	The	end	of	Zero-Problems?”,	P.3-4.		
314	Zalewski,	P.,	(2013),	“How	Turkey	went	from	Zero	Problems	to	Zero	Friends;	And	Lost	its	leverage	everywhere”,	Foreign	
Policy:	http://foreignpolicy.com/2013/08/22/how-turkey-went-from-zero-problems-to-zero-friends/		
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I Den nye Midtøsten orden (NMO), har sikkerhet komplekset blitt mer kompliserte for Tyrkia 

og samtidig har den tyrkiske interne stabiliteten ble påvirket. Da Den arabiske våren førte til 

ustabiliteten og vold på tyrkisk territorium, noe som hadde utgangspunkt i land som Syria og 

Irak som begge grenser til Tyrkia og som har havnet i omfattende sekteriske kriger. På den 

ene siden har de mange syriske og irakiske flyktninger skapt politiske og sikkerhetsmessige 

kriser for Ankara, og på den andre side har Tyrkia på nytt havnet i direkte konflikt med den 

kurdiske minoriteten og PKK, noe som har ført til en borger krig lignende situasjon 315 316 .

     

Den tredje regionale makten som måtte skifte sin strategi, da den møtte de uventete arabiske 

revolusjonene var Saudi Arabia, som har spilt en stor rolle i å påvirke utfallene av 

revolusjonen og var fra begynnelse av et skeptisk til Den arabiske våren (Davis 2016:267)317.  

Med andre ord så Saudi Arabia på revolusjonen som en politisk og sikkerhets trussel mot 

deres regionale politikk, da de mistet sine nære allierte Tunisia og Egypt.318 Riyadh støttet Al-

Kalifa dynastiet i Bahrain militært i 2011, for å stoppe sjiademonstrasjoner i dette landet. 

Dette viser i hvilken grad saudisk myndigheter var urolige for å miste deres tradisjonelle 

allierte i regionen til Iran (Gause 2011:15). Saudi Arabias sikkerhets tenkning er konsentrert 

om Iran som sjiastat. Dette førte til at når revolusjonene kom til Syria, skiftet Saudi Arabias 

politikk fra å være skeptisk til revolusjonen til å bli mer pragmatisk, fordi Syria ble regnet 

som Irans viktigste allierte i regionen (Gause 2011:27 & Steinberg 2014:15)319.  Saudi Arabia 

er bekymret, når det gjelder situasjonen i gulfen, spesielt når det gjelder Oman og Bahrain. 

Derfor støttet Riyadh gjennom GCC de to stater finansielt med totalt 20 milliarder dollar for å 

opprettholde deres stabilitet og sikkerhet.320     

Rivaliseringen mellom Saudi Arabia og Iran i regionen har blitt en viktig faktor i den 

regionale sikkerhetpolitikken i Midtøsten. Dette fordi begge stater er involvert i kriger via 

stedfortreder mot hverandre og skylder hverandre for det katastrofe situasjonene i Syria, Irak 

og Jemen.  

																																																													
315	Feikes,	A.,	(2016),	“Turkey	can	no	Longer	stem	Migrant	Crisis	alone”,	International	Policy	Digest:	
http://intpolicydigest.org/2016/02/12/turkey-can-no-longer-stem-migrant-crisis-alone/		
316	Ignatius,	D.,	(2016),	“The	Growing	risk	of	Civil	war	in	Turkey”,	The	Washington	Post:	
https://www.washingtonpost.com/blogs/post-partisan/wp/2016/03/03/the-growing-risk-of-civil-war-in-turkey/		
317	Davis,	J.,	(2016),	“The	Arab	Spring	and	Arab	Thaw;	Unfinished	Revolutions	and	the	Quest	for	Democracy”,	Routledge	
Publishing.		
318	Souaiaia,	A.,	(2016),	“Saudi	Arabia	Impracticable	Alliances”,	Islamic	Societies	Review.	
http://www.reasonedcomments.org/2016/02/saudi-arabias-impracticable-alliances.html		
319	Steinberg,	G.,	(2014),	“Leading	the	Counter-Revolution;	Saudi	Arabia	and	Arab	Spring”,	SWP	Research	Paper;	German	
Institute	for	International	and	Security	Affairs.		
320	Ibid.2014:15	
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Saudi Arabia nestleder, kronprins og forsvarminister Salman hevdet at; ”Saudi Arabia has no 

choice but to stop Iran from trying to crave out a new Persian empire”321. På den annen side 

hevdet Ayatollah Ali Khamenei at; “Lets suppose a corrupt, sycophantic, hollow regime 

condemns Hezbollah in statement, with money and petrodollars- to hell with it!”322 Den 

fremste fiende for Al-Saud dynastiet i Saudi Arabia er sjiastaten Iran, Houthi-muslimer i 

Jemen som har nære relasjoner med Iran, og det er Det muslimske brorskapet i regionen.  

Etter Den arabiske våren har Saudi Arabia blitt direkte og indirekte involvert i borgerkrigene i 

Syria, Irak og Jemen. Saudi Arabia støtter salafismene og de radikal jihadist organisasjonene i 

Syria som motvekt mot Assad regimet og i Jemen har de bygt en Sunni-koalisjonen for å stå 

mot Houthi-muslimene og Iran.323  

 

5.3	Levanten	i	Midtøsten		
5.3.1	Syria		
 

Syria er uten tvil den sentrale konfliktsarenaer mellom Iran, Tyrkia og Saudi Arabia. 

Syriakrisen er en omfattende og kompleks situasjon, hvor Iran støtter sjiamilitants grupper, 

som Hizbollah, og Russland deltar aktivt i krise ved sammen med Iran å støtte Assads regime. 

På den andre siden står Tyrkia, Saudi Arabia, gulfstater, Den frie syriske hæren (FSA), Sunni 

Jihadist grupper som Jebhat al-Nusra, samtidig som vestlige stater som USA og EU spiller en 

viktig rolle i krise situasjonen ved å støtte opposisjonen mot Assad.   

Iran har fra starten av Syriakrisen forsøkt med alle midler å holde Bashar Al-Assad ved 

makten, samtidig som Saudi Arabia og Tyrkia har forsøkt å fjerne Assad familien fra makten 

(Danahar 2013:379). Alle de tre regionale aktørene spiller en viktig rolle i borgerkrigen i 

Syria, samtidig som de har et del ansvar for den sekteriske krigen og at denne type konflikt 

forsetter i Syria. Rivalisering mellom Iran, Saudi Arabia og Tyrkia i Syria, skyldes de ulike 

																																																													
321	Taylor,	G.,	(2016),	”Prince	Mohammad	Bin	Salman	being	groomed	to	jump	succession	line,	claim	Saudi	Throne”,	
Washingtontimes:	http://www.washingtontimes.com/news/2016/may/1/prince-mohammed-bin-salman-of-saudi-arabia-
being-g/?page=all		
322	Goodenough,	P.,	(2016),	“Ayatollah	lashes	Saudis:	Corrupt,	Sycophantic,	hollow	regime…	To	hell	with	it”,	CNSNEWS.	
http://www.cnsnews.com/news/article/patrick-goodenough/ayatollah-lashes-saudis-corrupt-sycophantic-hollow-regime-
hell-it		
323	Ezz,	M.,	(2015),	«After	the	Arab	Spring:	The	Security,	Stability	and	Geopolitics	of	Saudi	Arabia	and	the	Middle	East»,	
Liberated	Arts:	A	Journal.	Volume	2.	Issue	1	Theme:	Legitimacy	of	Power	Article	2.	P.06:	
http://ir.lib.uwo.ca/cgi/viewcontent.cgi?article=1020&context=lajur		
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ideologier, ”Sjiavisjonen og Sunnivisjonen”, historiske konflikter og kampen om innflytelse i 

Middelhavsområdet.  

Historisk sett har relasjonene mellom Iran-Syria vært sentrale for begge landene. I den 

arabiske og muslimske verden regnes Syria som en av de viktigste statene, som er i allianse 

med Den islamske republikken Iran (IRI). IRI forsøker å dominere og utvide makten gjennom 

sin aggressive politikk i Syria. Irans finansielle og militære støtte til den sekulære Assad, 

sjiamuslimer og sjiamilitante-grupper, er en avgjørende faktor for  Assad dynastiets 

overlevelse i Syria324. I følge av Simon Mabon (2013:68); 

“Iran’s sees the security of the Assad Regime as integral to its own standing within 

the Middle East, alongside continued support for Hezbollah” 

Utfordringen for Iran i Syria er kampen mot Sunni-jihadist organisasjoner, som Den islamske 

staten (IS) og moderate opposisjonen av Assad, der Den frie syriske hæren (FSA) som støttes 

av USA, EU325 og Tyrkia326 er sentral (Katzman 2016:12). 

«Iran støtter Assad regimet for flere årsaker, den første egentlig handler om selve 

Assad, ikke på grunn av at han er mer sekulær statsleder enn sjias president, mens 

fordi han kommer fra den minoritet Alawitter grupper, som ligger nærmere til 

Sjiaideologien og visjonen, den andre faktoren er at Syria har grense med Libanon og 

Israel, og for sjiamuslimer i Iran dette elementet har vært alltid avgjørende, både før 

revolusjonen i 1979 og i post-revolusjonen, som Sjiavisjonen fikk makt i Iran. Islamske 

Republikken av Iran vil ikke miste kontrollen i Syria, fordi dette betyr at Iran mister 

viktige kontakt veien til Hizbollah i Libanon, som dette kan resulteres som slutten av 

Irans innflytelse i Middelhavet. Den tredje faktoren faktisk handler om sunnimuslimer, 

når scenarioer i Post-Assad regimet skremmer Iran i stor grad, fordi Iranere tror at 

hvis Assads regimet faller, da kommer Sunnimuslimer i makten i Syria og dette betyr 

slutten av Iran innflytelse i Syria og Levanten, samt dette situasjonen kan regnes som 

tap av sjiamakten i Levanten og tap av Iran mot deres tradisjonelle rivalene i 

regionen, Saudi Arabia og Tyrkia» (Intervjue 2016) 

																																																													
324	Hafezi,	P	&	Saul,	J.,	(2014),	“Iran	boosts	military	support	in	Syria	to	bolster	Assad”,	Ruters.	
http://www.reuters.com/article/us-syria-crisis-iran-idUSBREA1K09U20140221		
325	Stifung,	H.,	(2013),	“What	Can	the	European	Union	do	in	Syria?”,	IKV	CHRISTI,	Human	Security.	P.04:	
https://eu.boell.org/sites/default/files/uploads/2013/04/syria_policy_paper.pdf		
326	Edelman,	E	&	Abramowitz,	M.,	(2013),	«U.S.-Turkish	cooperation	toward	a	post-Assad	Syria»,	National	Secuirty	Program,	
Foreign	Policy	Project.	P.	24:	http://bipartisanpolicy.org/wp-content/uploads/sites/default/files/BPC%20US-Turkey-
Syria.pdf		
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Den islamske republikken har gjennomført en omfattende og kostbare innsats for å holde 

president Assad ved makten så lenge som mulig. Syria har en sentral posisjon i iranske 

regionale sikkerhetspolitikken, fordi dette landet blir tolket, som «bruen» mellom Iran og 

Hizbollah i Libanon, samtidig som Syrias geopolitikk er viktig for Iran, fordi Syria er fronten 

i den iranske ideologiske kampen mot Israel.327 Den syriske konflikten har allerede begrenset 

Irans innflytelse i Levanten, og skulle Assad regimet faller, da ville dette ha ytterligere å 

redusere Teheran evne til å utøve makt.328 Derfor er Assads overlevelse avgjørende for Iran, 

fordi så lenge han er ved makten, beholder Iran sin strategiske posisjon i Syria og ved 

Middelhavet.  

“As long as Assad remains in Damascus, the alliance with Tehran is likely to remain 

strong. Should the predominantly Sunni insurgency oust Assad and take power in 

some form, however, the Iran-Syria relationship would very likely fracture”(Kagan & 

Majidyar & Plekta & Sullivan 2012:14) 

Derfor har Iran nektet og satt rødlinje for å forhandle om å fjerne Assad fra makten. Ali Akbar 

Velayati, den tidligere iranske utenriksministeren og nåværende utenriksrådgiver av Ayatollah 

Ali Khamenei, hevdet at; 329 

“Iran believes that the government of Bashar al-Assad should remain in power until 

the end of the presidency term… Assad is a redline because he was elected president 

by the Syria people…The Syrian people must decide their own fate, and nobody 

outside Syria’s border can choose for the Syria people”    

Iran maktbruk i Syria er basert på bruk av både hard og myk makt, men hard makt har blitt 

mer sentralt i Irans regionale politikk, etterhvert som syriaborgerkrigen har blitt mer 

kompleks. Realiteten er at hadde det ikke vært for Irans omfattende støttet til Assadregimet, 

ville Baathpartiet falt i Syria allerede i 2012. Iran støtter direkte til Syrias regjeringen med 

våpen, militære rådgivning og trening i krigen mot opposisjonen og sunni-grupper.330 Den 

store militære støttene fra Iran til Assads regime stopper ikke imidlertid med dette, samtidig 

																																																													
327	Bozorgmehr,	N.,	(2016),	«Iran	Deploys	army	to	bolster	support	for	Syrian	President»,	FT.	
http://www.ft.com/cms/s/0/1e8910d4-0194-11e6-99cb-83242733f755.html#axzz49xHNR38s		
328	Fulton,	W	&	Holliday,	J	&	Wyer,	S.,	(2013),	”Iranian	Strategy	in	Syria”,	Institue	for	War	Study.	P.	07:	
http://www.understandingwar.org/sites/default/files/IranianStrategyinSyria-1MAY.pdf		
329	Times	Of	Israel	Staff	(2016),	“Iran	Official:	Assad	Removal	From	Syria	a	Red	Line”,	:	http://www.timesofisrael.com/iran-
official-assad-removal-from-syria-a-red-line/		
330	Kagan,	F	&	Majidyar,	A	&	Pletka,	D	&	Sullivan,	M.,	(2012),	“Iranian	influence	in	the	Levant,	Egypt,	Iraq,	and	Afghanistan”,	
American	Enterprise	Institute	and	the	Institute	for	the	Study	of	War.	P.09	:	http://www.aei.org/wp-
content/uploads/2012/05/-iranian-influence-in-the-levant-egypt-iraq-and-afghanistan_171235465754.pdf		



Side	119	av	196	
	

som Iran regelmessig sender Quds-hæren (IRGC-QF) og sjiamilitants-grupper til Syria, for å 

kjempe mot sunnigrupper, sender Iran afghanske og pakistanske sjia migerante i Iran til Syria. 

I tillegg blir den libanesiske Hizbollah som blir direkte finansiert fra Iran sendt til Syria fra 

2012 331 332(Katzman 2016:14).  

”Iran has made a concerted effort to advise the Syrian military in order to preserve 

Bashar al-Assads hold on power. Both the IRGC Quds Force (IRGC-QF) and 

elements of the conventional IRGC Ground Force (IRGC-GF), as well as several 

Iranian intelligence organizations, have trained and advised elements of Assads state 

military and security services. These organizations all have distinct operational 

strengths that complement one onother in support of Assad.”(Fulton & Holliday & 

Wyer 2013:10) 

Den øverste kommandoen i revolusjonsgarden av Quds vingen (IRGC), Qasem Soleimani, 

som ledet de viktigste krigshandlingene mot IS og andre sunni grupper både i Syria og Irak, 

kritiserte sunnimuslimer og deres troen på denne måte;333  

“Takfiris334 (Sunni Extremists) and the fiery beliefs of takfiris are at the homes of 

Sunni brothers, and those who created this believe that with it they will bring Iran and 

Shiites to their knees… Today, more than anywhere else in the world, the personal 

homes of Sunnis have been invaded by takfiri groups.” 

Det er uklart om hvor mange iranere som kjemper i Syria, men de iranske dødstallene i Syria 

har steget betydelig siden 2013. Det er rapporter som viser at omlag 1500 av iranere har blitt 

drept i Syriaborgerkrigen.335  Hussein Hamadani øverst kommanderende i IRGC-GF, som ble 

drept i Syria i 7.okt.2015, hevdet at Iran har sendte 130,000 frivillige Basij336 til Syria for å 

																																																													
331	Sahraei,	F.,	(2016),	«Syria	War:	The	Afghans	sent	by	Iran	to	fight	for	Assad»,	BBC	NEWS.	
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-36035095		
332	Dehghan,	S.,	(2015),	“Afghan	refugees	in	Iran	being	sent	to	fight	and	die	for	Assad	in	Syria”,	Theguardian.	
http://www.theguardian.com/world/2015/nov/05/iran-recruits-afghan-refugees-fight-save-syrias-bashar-al-assad		
333	Karami,	A.,	(2016),	«Qasem	Soleimani	Defends	Hezbollah»,	Al	Monitor:	http://www.al-
monitor.com/pulse/originals/2016/03/iran-soleimani-syria-saudi-arabia-secterianism.html#		
334	Takfiris	er	begrepet	som	myndigheter	i	Islamske	Republikken	av	Iran	bruker	for	å	beskrive	sunni	ekstremister,	spesielt	
Wahhabistene	og	Salfysmene.		
335	Times	of	Israel	Staff.,	(2016),	«4	Iranian	commandos	reportedly	killed	in	Syria	fighting»,	
http://www.timesofisrael.com/4-iranian-commandos-reportedly-killed-in-syria-fighting/		
336	Basij	bled	grunnlagt	i	1979	under	revolusjonen	i	Iran.	Basij	er	en	iransk	paramilitære	organisasjon	som	består	av	frivillige	
som	vervet	seg	inn	i	troppene	underordnet	Irans	revolusjonsgarde.		
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støtte sjiaene mot sunniene i 2014. 337  Den iranske øverst kommanderende for 

revolusjonsgarden Mohammed Ali Jaffari hevdet at; 

“Our policy is not to send many people to Syria to directly fight, but we are witnessing 

a great deal of eagerness and desire from the IRGC soldiers to be in Syria” 

Iranske myndigheter argumenterer for at deres innblanding i Syria sikkerhetspolitikken er 

legitim, fordi den syriske regjeringen søkte beskyttelse og hjelp fra Iran. På den andre side, 

forsvarer Iran Assad av i ideologiske grunner og verdier basert på sjiavisjonen og 

sjiaideologien.   

Irans støtte til Syria kan oppsummeres som militære midler, økonomisk bistand, og 

diplomatisk støtte. I 2013 signerte Iran og Syria en oljeavtale, der Iran ga Syria 3.6 milliarder 

dollar til å kjøpe oljeprodukter fra Syria, noe som kan tolkes som økonomisk støtte til 

Assadregimet for at det skulle overleve. 338 Etter JCPOA avtalen ble Iran mer aktiv i 

internasjonal politikk, selv om dette landet ikke var invitert til «Genève I 

fredsforhandlingene» om Syria, men fra 2014 Iran har deltatt aktivt i fredsforhandlingene i 

Genève II, der Iran støttet Assad med alle diplomatiske midler.339 

I juni 2015 anslo FNs spesialutsending til Syria, Staffan de Mistura, Irans støtte til Syria, 

inkludert militære og økonomiske bistand, til om lag 6 milliarder dollar per år.340 Iranske 

investeringer i Syria har blitt styrket gjennom statlige lån og kontrakter, samt gjennom kjøp av 

veldedige fond-holdingselskaper og private investeringer og partnerskapet.341 I mars.2016 

kom nyhet om at Iran har kjøpt opp eiendommer i sjias dominerte nabolag Damaskus, en 

politikk som gir Iran mer innflytelse i Syria.342    

Saudisk regionale sikkerhetspolitikk er rettet mot Iran, i alle konfliktsituasjoner i og utenfor 

regionen. Siden Syriakrisen begynte i 2011 viser Saudi Arabias atferd i Syria at saudiske 

myndigheter har posisjonerte seg, som en beskytter og forsvarer av sunniarabiske interesser i 

																																																													
337	Shapira,	S.,	(2014),	«Iran	launches	Hizbullah	Syria	to	open	a	new	front	against	Israel	on	the	Golan	Heights»,	Jerusalem	
Center	for	Public	Affairs:	http://jcpa.org/article/iran-hizbullah-syria-front/		
338	Al-Khalidi,	S.,	(2013),	“Iran	Grants	Syria	3.6	billion	dollar	credit	to	buy	oil	products”,	Reuters:	
http://www.reuters.com/article/us-syria-crisis-iran-idUSBRE96U0XN20130731		
339	Saleh,	J.,	(2014),	“Geneva	II	and	finding	a	solution	to	Syrian	Crisis”,	Fikra	Forum.	
http://fikraforum.org/?p=4520#.V1AnwdWLSUk		
340	Lake,	E.,	(2015),	«Iran	spends	billions	to	Prop	up	Assad»,	BloombergView.	
https://www.bloomberg.com/view/articles/2015-06-09/iran-spends-billions-to-prop-up-assad		
341	Graham,	K.,	(2015),	«Irans	Military	and	Economic	investment	in	Syria»,	Global	Risk	Insights:	
http://globalriskinsights.com/2015/11/irans-military-and-economic-investment-in-syria/		
342	VOA.,	(2016),	“Iranian	buying	up	land	in	war-torn	Syria”:	http://learningenglish.voanews.com/a/iranians-buying-up-land-
war-torn-syria/3252852.html		
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Syria, samtidig som Riyadh fremmer sine nasjonale interesser i Syria i forhold til Iran.343 

Saudi Arabia følger en radikal politikk i Syria, der de ønsker å fjerne Assad fra makten og 

støtter sunni-grupper i kampen mot sjiasgrupper som Hizbollah og Iran med alle midler 

(Blanchard 2016:26). Saudi Arabias vilje er at å plassere et vennlig sunni- regimet etter-Assad 

som vil garantere saudisk innflytelse i det sjia-dominerte Irak, samt at de får mulighet for å 

utvide deres innflytelse der de har hatt liten innflytelse, nemlig Levanten (Levy & Dacey 

2013:17). 

I desember 2013 kom det frem rapporter om saudisk finansiering til ”Jaysh al-Islam” som 

består av Salafi jihadister.344  Saudi Arabia støtter gradvis til salafistene i Syria, hvor jihadist 

organisasjoner som Jabhat al-Nusrat345, Jaysh al-Islam346 og ISIS er noen av disse gruppere, 

som indirekte og direkte ble/blir finansiert fra Saudi Arabia og får vestlige våpen fra 

Riyadh347 348. 

Selv om IS argumenterer med at Saudi-staten har avveket fra den sanne tro fra Muhammed 

ibn Abd al-Wahhab, og at deres egen bevegelse egentlig er den sanne representant av 

Salafisme eller Wahhabisme budskapene, er det likevel en nært forbindelser mellom den 

grunnleggende ideologien i Saudi Arabia og IS, og de ønsker begge eksport av wahhabisme til 

andre muslimske staten. Derfor kan vi argumentere for at det er mye som tyder på at Saudi 

Arabia indirekte støtter IS i deres kamp mot Assad regimet, sjiamuslimer og Iran.  

Offisielt sett Saudi Arabia har erklært krig mot IS og kalte denne organisasjonen for terrorist 

grupper og har vært aktiv aktør i USA-ledede luftkampanjen i kampen mot denne 

gruppen349(Blanchard 2016:26). Saudi Arabia forsøker med regionale politiske initiativ, som 

dannelsen av IMAFT for kamp mot terroristene, som formelt sett handler om IS og indirekte 

kan tolkes en kamp mot Irans innflytelse for å understreke at de er i kamp mot denne 
																																																													
343	The	Foreign	Policy	Initiative	(2016),	“Saudi	Arabia	and	The	Syria	Civil	War”,	P.01:	
http://www.foreignpolicyi.org/files/FPI%20Bulletin%20-%20Saudi%20Arabia%20and%20the%20Syrian%20Civil%20War.pdf		
344	Dark,	E.,	(2013),	“Syrian	FSA	fades	in	shadow	of	Saudi-backed	opposition	front”,	Al	Monitor.	http://www.al-
monitor.com/pulse/originals/2013/12/syria-fsa-islamic-front-geneva-ii-jarba.html#		
345	Kagan,	K.,	(2014),	“The	smart	and	Right	thing	in	Syria”,	Institute	for	the	Study	of	War	(ISW).	
http://understandingwar.org/otherwork/smart-and-right-thing-syria		
346	Lund,	A.,	(2013),	“Say	hello	to	Islamic	Front”,	Carnegie	Endowment	for	International	Peace.	
http://carnegieendowment.org/syriaincrisis/?fa=53679		
347	BBC	NEWS,	(2015),	«Is	Saudi	Arabia	to	blame	for	Islamic	State?”,	:	http://www.bbc.com/news/world-middle-east-
35101612		
348	Norton,	B.,	(2016),	“Saudi	Arabia	funds	and	export	Islmaic	extremism:	The	truth	behind	the	toxic	U.S.	relationship	with	
the	Theocratic	Monarchy”,	Salon:	
http://www.salon.com/2016/01/06/saudi_arabia_funds_and_exports_islamic_extremism_the_truth_behind_the_toxic_u_
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349	Logan,	R.,	(2015),	«ISIS	declare	war	on	Saudi	Arabia	in	wake	of	Islamic	military	coalition	in	sick	execution	video”,	
Mirror.UK.	http://www.mirror.co.uk/incoming/isis-declare-war-saudi-arabia-7027822		



Side	122	av	196	
	

organisasjonen350.  Simon Mabon (2013:67-68) argumenterer for Saudis perspektiv på Syria 

på denne måte; 

“The Arab Spring uprisings in Syria provided Saudi Arabia with scope to reduce the 

Assad Regimes power…Saudi Arabia saw an opportunity to win Syria back to the 

Arab fold” 

Saudi Arabia har vist at de er mer villig til å samarbeide med jihadist grupper for å ta over 

Syria i etter-Assad, enn det Tyrkia er til å støtte Det muslimske brorskapet som er mer 

moderate opposisjonen for Assad351. Paradoksalt nært, Saudi Arabia var skeptiske til Den 

arabiske våren, men i Syria så de en stor politisk mulighet for å vinne over Iran ved å støtte 

Assad-opposisjonen til å ta over makten. Saudi Arabia prøvde i fredsforhandlingene Genève I 

og II med å fjerne Assad fra makten. Adel al- Jubeir sa i et intervju med France 24 om Syria 

og Iran følgende352;  

“The Syrian crisis will end and it will end without Bashar al-Assad… It could take six 

months, it could take three months or it could take three years… The choice is Bashar 

al-Assad’s. He will be removed, either through a political process or through military 

force… We should provide the opposition with more weapons and more lethal 

weapons, including surface to air missile and more sophisticated anti-tank weapons so 

that we can change the balance of power on the ground… We see Iran in Lebanon, in 

Syria, in Iraq, in Kuwait, in Bahrain, in Yemen and in Saudi Arabia…Iran is a threat 

to everyone. They have to change if they want to be a good neighbor to us.”  

Saudi Arabias maktbruk i Syria er basert på en balansert bruk av myk og hard makt. Saudisk 

myk makt i Syria kan være Riyadh forsøker for å endre makt balansen gjennom internasjonale 

og regionale forhandlinger eller Saudis sjenerøsitet som stor bistand til syrisk flyktninger 

gjennom å støtte Jordan353, Libanon og Tyrkia for å ta imot syriske flyktninger, samt saudisk 

offisielle kilder påpeker på at de selv har tatt over 2.5 million syriske flyktninger siden 

konflikten begynte i Syria. I følge statistikken fra den tredje internasjonale humanitære 

giverkonferanse for Syria, som fant sted i Kuwait i 2015, utgjør Saudi Arabias bistand til det 
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syriske folk rundt 700 millioner dollar.354 355 Saudi Arabia har brukt GCC og Den arabisk liga 

for å samle alle arabiske og sunni-stater om visse interesser og verdier i Syriakrisen. Riyadh 

og Tyrkia følger i noen grad den samme politikken og interesser i Syria, der begge vil fjerne 

Assadregimet og redusere Irans historiske innflytelse i dette landet. Tyrkia og Saudi Arabia 

var også nær ved å bruke direkte militære virkemidler i Syria i februar i 2016.356  

Tyrkisk-syriske relasjoner var normale før Den arabiske våren, men fordi AK-regjeringen 

søker for å gjenreise igjen den ottomanske ære, derfor preger dette Tyrkias politikk i Syria, og 

i 2011 ba Tyrkia offisieltsett fra Assad for å gå av og iverksatte frem unilaterale sanksjoner 

mot den syrisk-regjeringen.357  

«Tyrkia involveringen i Syria har flere årsaker, for det første dette landet deler 

grenser med Syria, derfor Tyrkia har fått viktige ansvaret for å håndtere syriaskrise, 

for det andre Tyrkia søker å utvide sin innflytelse i Syria i post-Assad tiden, som til i 

dag de har ikke klart for å gjøre det, for det tredje Tyrkia prøver å unngå en ny 

kurdisk autonomi i regionen, derfor Tyrkia er i krig mot syrisk kurdere også som 

PYD… Fra AKP og neoosmanske perspektiver, Syria virker som en sentral 

vendepunkt for å virkeliggjøre sine ideologiske tilnærminger i regionen, men siden 

syriaborgerkrigen skiftet ansiktet til et sekterisk og stedfortrederkrig, dette punktet har 

blitt en vanskelig oppgave foran Tyrkia» (Intervjuet, 2016) 

Tilstrømninger av syriske flyktninger til Tyrkia har nådd mer enn 1.7 millioner mennesker, 

noe som gjør at Tyrkia er vertslandet for den største flyktning befolkningen i verden.358 359 

Det anslås at Ankara bruktet over 7 milliarder Euro over flyktningkrisen siden starten av 

Syriaborgerkrigen.360 Tyrkia har med satsingen på humanitære formålet rettet mot den syriske 

befolkningen vist seg fra en myk makt i og utenfor regionen. I 2011 hevdet Erdogan på en 

presskonferanse i det tyrkiske parlamentet, at det er uaktuelt for Tyrkia å stenge sine dører for 
																																																													
354	Royal	Embassy	of	Saudi	Arabia	(2015),	“Saudi	Arabia	received	2.5	million	Syrians	since	beginning	of	Syrian	Conflict”,	:	
https://www.saudiembassy.net/latest_news/news09111501.aspx		
355	Gazette,	S.,	(2016),	«Saudi	King	orders	Syria	food	and	Medical	aid»,	Al	Arabiya.	
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flyktninger fra Syria. I 2016 uttalte han at Tyrkia skal forsette med sin «åpen dør» politikken i 

forhold til syriske flyktninger.361 362 

I tillegg til tyrkisk humanitære støtte, forsøker Tyrkia å øke sin innflytelse i Syria gjennom 

hard makt med å overføre våpen til FSA og jihadistgrupper.363 Fra 2011 har Tyrkia gitt 

våpenstøtte til FSA, og forsøkt å opprette en sikker sone base for FSA operasjoner mot Assad 

regimet, noe som har vært vesentlig viktig for at opposisjonen skal overleve. Tyrkia har satset 

på å stabilisere situasjonen i Syria, fordi kaoset i dette landet har påvirket stabiliteten ved de 

tyrkiske grenser, og samtidig har skapt en alvorlig situasjon i den sørøstlige delen av Tyrkia. 

Erdogan prøvde å samle regionale maktene rundt visse målsettinger  i 2012, da han foreslått 

«trilaterale» mekanismer for å slutt på den syrisk borgerkrigen. Han sa følgende om trilateral 

mekanisme364;  

”This trilateral mechanism might involve Turkey, Egypt and Iran… A second 

mechanism could involve Turkey, Russia, Iran… A third could be made up of Turkey, 

Egypt and Saudi Arabia”  

Uansett har hans initiativ ikke klart å overbevise de regional og internasjonal maktene for å 

samle seg rundt visse verdier og interesser i Syria. Derfor har relasjonene mellom Iran og 

Tyrkia preget av borgerkrigen i Syria siden 2012. Selv om Tyrkia skylder på Iran for den 

katastrofe situasjonen i Syria, hevdet Erdogan før OIC konferansen i Istanbul at;365 

“We have to work together to overcome the problems of terrorism and sectarianism 

and the related humanitarian crises that are shaking our region.”  

Denne regionale politikken fra AK-regjeringen, der den prøver å balansere mellom Iran og 

Saudi Arabia, viser en omfattende tyrkisk nasjonal interesse i regionen, der de ikke ser på 

krisene som sekterisk kriger, slik Iran og Saudi Arabia gjør. Med andre ord Tyrkia vil ikke 

miste sine viktige relasjoner med Iran og Saudi Arabia, når det gjelder økonomiske og energi.  
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Tyrkia blir ofte kritisert for sin indirekte og direkte støtte til IS-kjempere, med våpen og 

import av olje. I 2015 skrev den tyrkisk avisen «Bugun» om påståtte overføring av våpen og 

eksplosiver fra Tyrkia til IS gjennom grenseposten «Akcakale».366 I tillegg, hevdet Iraks 

statsminister Haider al-Abadi at mesteparten av oljen som produseres i islamske staten holdte 

territorium i Irak og Syria ble smuglet gjennom Tyrkia, samtidig han sa at han ikke ser bevis i 

tyrkiskregjeringen om ønske å kjempe mot IS.367 I den oppståtte konflikten mellom Tyrkia og 

Russland, der den russiske presidenten Vladimir Putin direkte skyldte på Erdogans familie for 

kontakt med IS.368 Uansett det finnes ikke noe valide kiler som bekrefter at Tyrkia støtter IS, 

men det som er klart er at Tyrkia støtter sunni-grupper i Syria for fjerne Assad fra makten. I 

2014 Erdogan åpnet parlamentets sesjon med å si at Tyrkia vil kjempe mot såkalte islamske 

staten og andre terrorist grupper i regionen, men Tyrkia vil ikke miste fokuset på sitt 

hovedmål om se Assad fjernet fra makten. 369 

 

5.3.2	Irak		
	

Dagens situasjonen i Irak, der islamske staten (IS) holder de vestlige regioner, og regjeringen 

og KRG styrer over nordøstlige og sørøstlige regioner, minner om situasjonen i Irak under det 

osmanske riket, da sultanene styrte dette landet som tre separate provinser, med guvernører 

som var uavhengige fra hverandre. Mosul i nord, Baghdad i sentrum, og Basra i sør.370 

Effekten av Sykes Picot-avalen er tydelige i Irak, fordi den skapte en enhet, hvor etniske 

forskjeller har skapt alltid alvorlige konfliktsituasjon. Kong Faisal bin al-Hussein, som 

grunnla det moderne Irak i 1921, konkludert allerede i 1932, at nasjonalfølelse har lite mening 

for irakere (Allawi 2007: 17);  

“With my heart filled with sadness, I have to say that it is my belief that there is no 

Iraqi people inside Iraq. There are only diverse groups with no national sentiments. 

They are filled with superstitious and false religious traditions with no common 

																																																													
366	Gursel,	K.,	(2015),	«Turkish	daily	exposes	transfer	of	weapons	to	IS»,	Al	Monitor.	http://www.al-
monitor.com/pulse/originals/2015/09/turkey-syria-daily-exposes-transfer-weapons-supplies-to-isis.html		
367	Rasheed,	A.,	(2015),	“Iraq	PM	says	Turkey	main	conduit	for	Islamic	States	smuggling”,	Reuters.	
http://uk.reuters.com/article/uk-mideast-crisis-idUKKBN0TQ2A520151207		
368	Chulov,	M.,	(2015),	«is	Vladimir	Putin	right	to	label	Turkey	accomplices	of	terroists?»,	Theguardian.:	
http://www.theguardian.com/world/2015/nov/24/vladimir-putin-turkey-isis-terrorists-warplane-analysis		
369	The	Jerusalem	Post	(2014),	«Turkey	to	fight	islamic	state»,	:	http://www.jpost.com/Breaking-News/Turkey-to-fight-
Islamic-State-Erdogan-says-377766		
370	Avineri,	S.,	(2014),	“Anthropology	and	and	ending	the	War	in	Iraq”,	Times	of	Israel.	
http://blogs.timesofisrael.com/shlomo-avineri-anthropology-and-ending-the-war-in-iraq/		
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grounds between them. They easily accept rumors and are prone to chaos, prepared 

always to revolt against any government” 

Det er en nær sammenheng mellom kaosets i Irak i det 21.århundret og den situasjonen som 

Kong Faisal-I beskrev på 1930-tallet. Etniske og religiøse konflikter har preget Iraks historie, 

men under Saddam Hussein og Baath partiet ble dette landet likevel regnet som en stabil stat 

og regional makt i Levanten, men etter Saddam Hussein har historie, identitet og religion 

forskjeller igjen skapt politiske skille i Irak, og har fragmentert landet, hvor sjiamuslimer 

kontrollere sentral administrasjonen og sunnimuslimer forsøker å ta hevn over sjiaer, samtidig 

islamske staten (IS) har som mål å opprette et kalifat og peshmerga371   i KRG kjemper for en 

helhetlig Kurdistan. Alle disse faktorene har skapt en situasjon i Irak preget av anarki, som 

Iran, Tyrkia og Saudi Arabia utnytter den å dominere makten med hjelp av hard og myk makt.  

I motsetning til Syria har Irak et unikt forhold til de tre regionale maktene. Først og fremst 

Iran, Tyrkia og Saudi Arabia deler grenser med Irak, samtidig hver av disse har en religiøse 

og etnisk tilknytning til den irakiske befolkningen, f.eks. har Iran en ideologisk og religiøs 

nærhet til sjiamajoriteter i Irak, som utgjør rundt 66 prosent372 av befolkningen. Tyrkia har en 

etnisk nærhet til «Turkmener» som danner 2 prosent av befolkningen i Irak373, samtidig som 

tyrkerne har en religiøs tilknytning til Hanafi-sunni muslimer i Irak. Saudi Arabia på sin side 

har sunni salafisme og arabisk identiske felles med deler av den irakiske befolkningen 

(Banchard & Katzman & Migdalovitz & Sharp 2009:02). Derfor slik bånd mellom de 

regionale maktene og det irakiske samfunn, skapt alvorlige etniske og identiske konflikter, og 

maktkamp mellom Iran, Saudi Arabia og Tyrkia som kompliserer i forholdet til Irak.   

Det er en enighet mellom iraks eksperter om at USA-invasjonen av Irak i 2003, resulterte i en 

katastrofe for USAs alliansene i regionen, og en mulighet for Irans makt utvikling i dette 

landet.374 General Martin E. Dempsey som ledet den første panserdivisjon i Irak fra 2003 til 

2005, sa følgende om Iran innflytelse i Irak på en pressekonferanse i Pentagon;375   

																																																													
371	Peshmerga	er	en	irregulære	militære	enheter	i	det	kurdiske	regionen	i	Nord-Irak,	som	navnet	betyr	«De	som	ser	døden	i	
ansiktet».	Helhetlig	de	kjemper	for	gode	til	kurdere	og	fra	2014	som	IS	har	skapt	alvorlige	trussel	for	KRG,	denne	militære	
gruppe	har	vært	aktive	i	konflikten.			
372	Mapping	the	Global	Muslim	Population	(2009):	http://www.pewforum.org/2009/10/07/mapping-the-global-muslim-
population/		
373	Tastekin,	F.,	(2014),	“Turkey	Pulse:	Has	Ankara	abandoned	Iraqs	Turkmens?”,		Al	Monitor:	http://www.al-
monitor.com/pulse/originals/2016/01/turkey-syria-iraq-shiite-turkmens-angry-with-ankara.html		
374	Blanche,	E.,	(2015),	“The	battle	for	Iraqs	soul-Najaf	v	Qom”,	The	Arab	Weekly.	P.01:	
http://www.thearabweekly.com/pdf/2015/07/17-07/p11.pdf		
375	Pregent,	M.,	(2015),	“I	Saw	the	U.S.	Hand	Iraq	over	to	the	Iranians.	Is	the	whole	region	Next”,	The	Tower:	
http://www.thetower.org/article/i-saw-the-u-s-hand-iraq-over-to-the-iranians-is-the-whole-region-next/			
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“I saw the rise of Iranian power firsthand. From 2005-2006, I was in the Iraqi city of 

Mosul… At the time, I was unaware of the growing Iranian-backed Badr Corps and 

the Mahdi Army- also known as Jayshal- Mahdi (JAM)-were involved in the ethno-

sectarian cleansing of Sunni areas of Baghdad through intimidation and extra-judicial 

killings. And I didn’t realize that the war to prevent Saddam Hussein’s Baathist party 

from returning to power would increase Iran’s influence over the Iraqi government 

and various Shia militias.”  

 

Irans innflytelse i Irak vokste jevnt fra 2005, etter det sjia ideologisk parti, Islamic Dawa 

Party (IDP) fikk makten i Baghdad. Dette partiet er knyttet til IRI gjennom historien og 

ideologien. Samarbeidet mellom Iran og IDP økte, da Nouri Al Maliki dannet regjering i Irak 

i 2006376. Under Malikis regjeringsperiode forsøkte Iran å involvere i Irak som nabo, 

viktighandelspartner og sjia ideologisk stat. Iran utvided sin militære, økonomiske og 

politiske innflytelse gjennom å kontakte med sjiaene i Irak. I 2010, etter at Maliki tapte 

valget, klarte han å beholde statsministerkontoret på grunn av støtte han fikk både fra 

Washington og Teheran.377 I 2014, Iran og USA for å dempe konflikten mellom sjiaer og 

sunnier i Irak, samarbeidet de igjen for å fjerne Maliki og plasserte Heidar al-Ebadi fra IDP i 

statsministerkontoret. Da ISIL fikk kontroll over store deler av Irak, skyldte president Obama 

på Maliki for hans sjia dominerte politikk mot sunnimuslimere378; 

“That whether he is prime minister or any other leader aspires to lead the country, 

that it has to be an agenda in which Sunni, Shia and Kurd all feel that they have the 

opportunity to advance their interest through the political process… The government 

in Baghdad has not sufficiently reached out to some of the Sunni tribes and been able 

to bring them into a process that, you know, gives them a sense of being part of a unity 

government or a single nation-state”  

En av de mange årsakene til at IS utviklet seg i sunni dominerte regioner av Irak, var Malikis 

og Irans radikale politikk mot sunnimuslimer (Nader 2015:03). Iran har nære politiske 

forbindelse med irakiske politiske partier med sjia bakgrunn. Derfor står Iran sterkere enn 
																																																													
376	Eisenstadt,	M	&	Knights,	M	&	Ali,	A.,	(2011),	“Irans	influence	in	Iraq;	Countering	Tehrans	whole	of	Government	
Approach».	Policy	Focus.	P.05:	http://www.washingtoninstitute.org/uploads/Documents/pubs/PolicyFocus111.pdf		
377	Khedery,	A.,	(2015),	“Iraq	in	Pieces”,	Foreign	Affairs.	Nov/	Des.	P.36:	https://www.foreignaffairs.com/articles/iraq/2015-
09-22/iraq-pieces		
378	Beinart,	P.,	(2014),	“Obamas	Disastrous	Iraq	Policy:	An	autopsy”,	The	Atlantic:	
http://www.theatlantic.com/international/archive/2014/06/obamas-disastrous-iraq-policy-an-autopsy/373225/		
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Tyrkia og Saudi Arabia når det gjelder muligheter til å forfølge sine revolusjonære 

målsettinger i Irak. Til og med 2014, hadde Iran gitt mer enn 1 milliard dollar i militærhjelp til 

Irak til kampen mot IS (Katzman 2016:13). 

I tillegg til IDP som har en nære forhold til Iran, finnes flere andre sjiagrupper og 

organisasjoner som samarbeider direkte med Teheran og IRGC. Mange av disse grupper blir 

regnes som iranske militære og politiske initiativ i Irak. Historisk sett Iran gir politisk 

rådgivning, finansiell og militær støtte til politiske partier som Badr Organisasjonen, United 

Iraqi Alliance (UIA) og Islamic Supreme Council of Iraq (ISCI).  I løpet av årene sjia partier 

som Badr organisasjonen, UIA, ISCI og IDP utgjorde majoriteter i parlamentet. Derfor ble 

den irakiske konstitusjonen om skrevet til fordel for Irans innflytelse i Irak (Nader 2015:05). 

General Qassem Soleimani IRGC-QF, fungerer ofte som en politisk og militære bindeledd 

mellom de irakiske sjia partiere og Iran. I tillegg, han leder alle iranske aktiviteter i Irak, 

inkludert sjiamilitene, iranske utbetalinger til politiske ledere, og tilrettelegger for bruk av 

iransk myk makt i Irak (Nader 2015:05). 

Den militære delen av Badr organisasjonen som kalles «Badr Corps» kontrolleres direkte av 

IRGC-QF. Etter 2014 har Badr Corps vunnet store slager mot IS.379 I 2010 reduserte Iran sin 

militære støtte til tre viktigste sjiagrupper; Sadrist bevegelsen Promised Day Brigade (PDB), 

Asaib Ahl al-Haqq (AAH), og Kataib Hizbollah (KH) (Eisenstadt & Knights & Ali 2011: 09). 

Disse gruppene er aktive støttespillere i kampen mot IS, og blir direkte finansiert fra Iran 

(Kagan & Majidyar & Pletka & Sullivan 2012:68).   

Irans perspektiv på Irak er preget av historiske, religiøse og kulturelle tilhørigheter til dette 

landet. Iran og Irak deler tusen år historie og kultur. Fra et sjia syn regnes Irak som et hellig 

land. Imam Ali moskéen ligger i Najaf og Hussein ibn-Ali, den tredje sjiaimamen, er gravlagt 

i Karbala, derfor er disse to byer pilegrimsmål for millioner av sjiamuslimer hvert år (Haynes 

2012: 139). Den siste sjia pilegrims var i november. 2015, da organisasjonen for Hajj og 

Pilgrimmer i Iran, informerte at den irakiske regjeringen har gitt visum til 1.3 million iranere 

for å reise til Karbala for Arbaeen seremonien380 381. Denne innsatsen fra sjiastaten i Iran, da 

sendte de flere tusen av pilegrimsreisende gjennom vestover til Irak, ble beskrevet som et  

budskap til de konkurrende sunni-aktører i Irak. Da IS ble en virkelig trussel for de sjiaene 
																																																													
379	George,	S.,	(2014),	«Breaking	Badr»,	Foreign	Policy.	http://foreignpolicy.com/2014/11/06/breaking-badr/		
380	Arbaeen	er	en	sjiamuslimsk	religionsutøvelse	som	oppstår	førti	dager	etter	Asjura.	Den	minner	martyrium	av	Husayn	ibn	
Ali.		
381	Tasnim	News	Agency	(2015),	“1.3	mln	Iranian	pilgrims	receive	Iraqi	visa	for	Arbaeen”:	
http://theiranproject.com/blog/2015/11/26/1-3-mln-iranian-pilgrims-receive-iraqi-visa-for-arbaeen-official/		
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hellige byer i 2014, uttrykte den iranske presidenten Hassan Rouhani Teherans vilje til å 

mobilisere til å forsvare;382  

“Regarding the holy Shia shines in Karbala, Najaf, Kadhimiya and Samarra, we 

announce to the killers and terrorists that the big Iranian nation will not hesitate to 

protect holy shrines”   

Iran myke makt i Irak skjer gjennom religiøse lærde, sjia ideologien, eksport av den islamske 

revolusjonens verdier, økonomisk bistand til den irakiske regjeringen og sjiagrupper383. Iran 

har arbeidet for å sikre en nær kontakt mellom den Qom-religiøse skole og den tradisjonelle 

ikke-politiske Najaf-religiøse skole. Målet er å sikre at denne Irans sjiaversjonen av islam er 

den dominerende ideologien blant sjiaene i Irak. En person har imidlertid skapt problemer for 

Irans ambisjoner, det er Ayatollah Ali Sistani, den fremste irakisk sjiamuslimsk ayatollahen. 

Selv om han ble født i Iran, men er skeptiske til sjiavisjonen i Iran, spesielt de politiske 

metodene til Velayat faqih. 384 385 Derfor er det en slags sjia ideologisk kamp mellom Qom og 

Najaf, men Sistani er 85 år gammel og uten noen etterfølger, noe som gjør at Iran har store 

planer for post-Sistani Irak. 

I tillegg til Irans politiske, militære og ideologiske innflytelse i Irak, kommer den økonomiske 

innflytelse i dette landet. Iran er Iraks største handelspartner. Den totale handelen mellom de 

to landene nådde 12 milliarder dollar i 2013-14. Irans eksport til Irak består av råvarer, 

matvarer, byggevarer, billig husholdningsapparater og biler.386 Den iranske regjeringen og 

statseide selskaper har investert store summer til Iraks gjenoppbygging etter-Saddam. 

Samtidig har iranske selskaper investert mye i de irakiske hellige byene Najaf og Karbala.387 I 

2012, bygde Iran et øyesykehus i Karbala og et urologisk sykehus i Najaf.388 

																																																													
382	Hassan,	G.,	(2014),	“Iran	Vows	to	Defend	Shiite	muslim	holy	sites	in	Iraq”,	Huffingtonpost.	
http://www.huffingtonpost.com/2014/06/18/iran-iraq-hassan-rouhani_n_5506104.html		
383	Eisenstadt,	M.,	(2010),	«The	Limits	of	Irans	soft	power»,	P.02:	
https://www.washingtoninstitute.org/html/pdf/IranPrimer-Eisenstadt-2.pdf		
384	Chulov,	M.,	(2016),	”Shia	leaders	in	two	countries	struggle	for	control	over	Iraqi	state“.	The	Guardian.:	
http://www.theguardian.com/world/2016/apr/15/shia-leaders-iraq-iran-ayatollah-ali-sistani		
385	Nader,	A.,	(2015),	“Irans	Role	in	Iraq“.	Rand	Coreporation	and	Perspective.	P.04:	
http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/perspectives/PE100/PE151/RAND_PE151.pdf		
386	Eisenstadt,	M.,	(2015),	«Iran	and	Iraq»,	The	Iran	Primer:	http://iranprimer.usip.org/resource/iran-and-iraq		
387	Kathem,	M.,	(2016),	“The	troubling	political	economy	of	Iraq	shia	clerical	establishment”,	Open	Democrarcy:	
https://www.opendemocracy.net/arab-awakening/mehiyar-kathem/troubling-political-economy-of-iraq-s-sh-ia-clerical-
establishment		
388	Trend	News	Agency,	(2012),	“Iran	to	build	hospitals	in	Karbala	and	Najaf	in	Iraq”,	:	
http://en.trend.az/azerbaijan/society/2097845.html		
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 I den kurdiske regionen i Irak, har Iran et tett forhold til KRG, basert på historiske, 

sikkerhetsmessige, politiske, økonomiske og militære relasjoner. Under Saddam Hussein, 

brukte Iran det ”kurdiske kortet” for å presse Irak389. Iran påvirker direkte og indirekte den 

kurdiske politikken i KRG. Kurdiske partier som Det kurdiske demokratiske partiet (KDP) og 

Kurdistans patriotiske union (PUK) har et langvarig forhold til Iran. I tillegg kjempet 

«Peshmergaene» sammen med Iran under Iran-Irak krigen, og siden 2014 da IS ble en trussel 

mot KRG, har Iran støttet Peshmergaene i kampen mot IS.390 Massoud Barzani, presidenten i 

KRG hevdet i 2014 at;391  

“Had it not been for Iran and United States, the semi-autonomous region could have 

become an occupied land. The United States provided aerial cover, hitting IS posts, 

while Iran provided the Iraqi Kurdish forces with arms and ammunition…We asked 

for weapons and Iran was the first country to provide us with weapons and 

ammunition”  

I 2016, sa en topp iransk diplomat i Kurdistan-regionen at Iran har gitt mulighet til den 

kurdiske regjeringen tilgang til persiskbukta for eksport av råolje til Tyrkia.392 I kapitel 4 del 

4.3.1 “Tyrkias strategisk geopolitikken”, ble det omfattende økonomiske forholdet mellom 

KRG og Tyrkia, der Ankara dominere makro-økonomien i KRG beskrevet. Med andre ord er 

det Tyrkisk-irakiske relasjoner er preget av den kurdistan regionen. Tyrkia har alltid vært 

bekymret for at autonomi for den kurdiske regionen i Irak ville føre til lignende krav fra 

kurdere i Tyrkia (Barkey & Lasensky & Marr 2012:01).  Tyrkia har sammenlignet med Iran, 

ikke samme påvirknings mulighet på de politiske prosesser i Irak, men det som gjør Tyrkias 

myke makt interessant i Irak, er det bilaterale økonomiske samarbeidet, hvor Irak og KRG er 

en av Tyrkias største handelspartnere og leverandører av energi.393  Forholdet mellom Tyrkia 

og KRG gikk inn i en ny fase, da USA trakk sine soldater tilbake fra Irak. Dette åpnet veien 

både for en mer fremtredende tyrkisk rolle i Nord-Irak og tyrkerne innsats på forsoning med 

sin egen kurdiske befolkning (Duzgit & Tocci 2015:125).  Den sekteriske spenninger i Irak 

																																																													
389	Mustafa,	M.,	(2016),	“Irans	role	in	The	Kurdistan	region”,	Al	Jazeera	Centre	for	Studies.	P.01:	
http://studies.aljazeera.net/mritems/Documents/2016/4/20/111270e6cbb84b05950cdf51adbe74a9_100.pdf		
390	Burton,	D.,	(2016),	“Kurds	Clash	with	Iran-Backed	Miltia	in	Northeast	Iraq”,	The	Washington	Free	Beacon.	
http://freebeacon.com/national-security/kurds-clash-iran-backed-militia-northeast-iraq/		
391	Hashem,	A.,	(2014),	“Iran	helps	Iraqs	kurds	but	Baghdad	still	priority”,	Al	Monitor.	http://www.al-
monitor.com/pulse/originals/2014/08/kurdistan-autonomy-isis-mosul-kirkuk-barzani-referendum.html		
392	Rudaw	(2016),	«Irans	offer	Kurdistan	region	oil	shipment	through	Persian	Gulf»,	:	
http://rudaw.net/english/business/10032016		
393	Dogan,	Z.,	(2015),	«Iraq,	Turkey	strengthen	energy	relationship»,	Al	Monitor.	http://www.al-
monitor.com/pulse/originals/2015/01/turkey-iraq-new-era-spring-with-baghdad.html		
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har gjort at Baghdad ble mer skeptiske til Ankaras nære relasjoner med KRG, fordi dette kan 

føre til en rask økonomisk og politisk uavhengighet av den kurdiske regionen fra Irak.394 

I 2014 åpnet KRG en rørledning gjennom Tyrkia havnebyen Ceyan ved Middelhavet. 

Rørledningen hadde en innledende kapasitet på 300,000 fat olje per dag (bpd) som etter dette 

prosjektet stiger til 400,000 bpd. Sent i 2013, har Tyrkia også signert en multi-milliard dollar 

energipakken med KRG for eksport av olje og gass gjennom den kurdiske-territorielle grense, 

.Disse signalene fra KRG til Iraks sentrale regjeringen var begynnelse av planleggingen for en 

uavhengig energieksport fra den autonom kurdisk regionen i Irak gjennom Tyrkia. I 

januar.2014 hevdet den irakisk oljeministeren at disse energiavtalene mellom KRG og Tyrkia 

er i strid med den irakiske grunnloven (Khazai & Cordesman 2014: 343-344). De voksende 

energi forbindelsene mellom Tyrkia og KRG i 2013-14, skapte alvorlig spenninger mellom 

KRG og Baghdad, og forårsaket diplomatisk problemer mellom Tyrkia og Baghdad.          

Iraks historie er knyttet både til Iran og Tyrkia, der Irak regnet som konfliktområdet mellom 

Safavide dynastiet og Det osmanske imperiet. I juli.2010 hevdet den irakiske 

utenriksministeren Hoshyar Zebari at Iran og Tyrkia er mellom de største aktørene og rivaler 

innen Irak.395  Tyrkias rivalisering med Iran i Irak finner sted i en annen kontekst enn den i 

Syria. Selv om det er mulig at den sekteriske rivaliseringen mellom Iran og Tyrkia skal også 

nås i Irak, er det klart at Iran er den dominerende makten i Irak. Tyrkia i motsetning av Iran 

og Saudi Arabia, ønsker en stabil irakisk politisk prosess, der ingen enkelt gruppe dominerer, 

og et Irak som klarer å sikre sin egen sikkerhet og som regional medvirker til stabilitet (Kane 

2011:05). I følge av Sean Kane (2011:09);  

”Saudi Arabia and Iran continue to represent the starkest opposin tendencies in Iraq, 

but Turkish influence is the most significant regional counterweight to Iranian 

preminence. That Turkey is not identified with either pole of the regions toxic ethnic 

(Arab-Persian) and religious (Saudi Wahhabi- Iranian rule of the Jurist) divides 

means that it has greater acceptance in Iraq and potential for positive input. From the 

Iraqi Shia point of view, Turkey, despite being Sunni Muslim, is not perceived as a 

source of terrorist attacks in Iraq or intolerance toward Shiism in the way that the 

Wahhabi creed is… However, despite its status as secular state, Turkey will have to 

																																																													
394	Library	Briefing,	European	Parliament	(2013),	“Turkey	Regional	power	aspirations”,	P.06:	
http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2013/120425/LDM_BRI(2013)120425_REV1_EN.pdf		
395	Wilgenburg,	W.,	(2011),	«Turkey	and	Iran	vie	for	Control	of	Iraq»,	Assyrian	International	news	Agency:	
http://www.aina.org/news/20110702140557.htm		
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tread very carefully not to be seen as, effectively, a Sunni power grouped with the 

Arab states agenda in Iraq.” 

Med andre ord har Ankara ført en balansert politikk i forhold til sjiamuslimer og 

sunnimuslimer for å utvide sin innflytelse i Irak. Denne idealistisk syn, som var basert på 

Tyrkias ”Null Problem” politikk, har endret seg etter at Iraks og regionens stabilitet og 

sikkerhet havnet i kaotiske, sekteriske og etniske konflikter. Derfor nærmerte Tyrkia seg mer 

og mer sunni-grupper i Irak og spesielt sunnimilits grupper som Hashd-al-Watani.396 Tyrkia 

støtter også indirekte og direkte nasjonalistiske partier som Al-Hadba blokken, neo-Baath 

grupper, sunni islamister og etniske grupper som Turkmenerne (Kane 2011:09). Tyrkia har 

vært alltid forsiktig med å utrykke sekterisk motsetninger i Irak, fordi en slik politikken i et 

sjia dominert land som Irak, vil ha negative konsekvenser for Tyrkias langsiktige nasjonale 

interesse. Tyrkias innflytelse i Irak er derfor konsentrert over nord-Irak.397 Ifølge den neo-

osmanske ideologien er Irak en del av tidligere osmanske rike. Tyrkia retter 

oppmerksomheten mot irakiske nasjonalister og arabiske nasjonalister som Al-Hadba i 

Ninewa regionen, og har tett økonomiske og politiske relasjoner til KRG i nord-Irak. Samtidig 

har Tyrkia dype kulturelle og historiske bånd til de etnisk Turkmenere i nord-irakiske byer 

som Kirkuk og Tal Afar, noe som har gitt Ankara en mulighet til å ta tilbake denne historisk 

osmanske regionen Mosul i Irak.398               

 Tyrkia har bruket Iraks grense i sin kamp mot PKK. I 2012 krysset den Tyrkiske hæren 

Irakisk grense for å kjempe Kurdistans arbeiderparti.399 Igjen i desember.2015 sendte Tyrkia 

igjen hæren til Mosul regionen, uten tillatelse fra den irakiske regjeringen. Disse tyrkiske 

militæraksjoner i Irak, førte til sterke reaksjoner både fra regionale stater og det internasjonale 

samfunnet.400 Det er uklart hva Tyrkia egentlig ville oppnå med denne militæraksjonen, men 

slike aksjoner fra Tyrkia i IS-området har skapt spekulasjoner om mulig tyrkisk indirekte 

																																																													
396	Abbas,	S.,	(2015),	“Turkey	funds	sunni	militia	in	Iraq,	lawmaker	says”,	Rudaw.	
http://rudaw.net/english/middleeast/291220151		
397	Kalin,	S.,	(2016),	”Dispute	over	Turkish	Troops		throws	future	of	Mosul	into	question”,	Reuters.	
http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-turkey-idUSKBN0UL1DF20160107		
398	Sputnik,	(2015),	”Erdogan	wants	much	of	Syria,	Iraq	in	New	Ottoman	Empire”,	:	
http://sputniknews.com/analysis/20151215/1031801246/turkey-erdogan-wants-syria-iraq.html		
399	Yildiz,	G.,	(2012),	“Turkeys	war	with	PKK	reaches	new	peak”,	BBC	News:	http://www.bbc.com/news/world-europe-
19650034		
400	Leigh,	K.,	(2015),	“Iraq	gives	Turkey	48	hours	to	withdraw	its	military	near	Mosul”,	The	Wall	Street	Journal.	
http://www.wsj.com/articles/iraqi-defense-minister-demands-turkey-withdraw-military-trainers-1449429763			
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støtte til IS. Den irakisk statsministeren Heidar al-Ebadi reagerte sterk på tyrkisk militære 

krenkes av Iraks territorium; 401 

“Turkish troops numbering around one regiment armored with tanks and artillery 

entered Iraqi territory, and specifically the province of Nienvah… Without the request 

or authorization from the Iraqi federal authorities…This is a serious breach of Iraqi 

sovereignty”  

På den andre side klandret president Erdogan i et intervju med Al Jazeera, over at Iran og Irak 

for å fremme sekterisme i regionen. Han hevdet at den tyrkiske hæren har vært i Irak siden 

2014 og det har ingenting med irakisk sikkerhet å gjøre. Han sa følgende om sunnimuslimer 

rettigheter;402  

”What will happen to Sunnis? There are Sunni Arabs, Sunni Turkmen and Sunni 

Kurds? What will happen to their security? They need sense of Security…For a long 

time mainly due to the regional governance in northern Iraq, people lost their rights… 

They need their rights back. A lot of Arabs in the region have lost their rights. 

Unfortunately we cannot see fair governance in Iraq. Thats why people there are so 

worried”  

Erdogan viser i intervjuet med Al Jazeera i hvilken grad Tyrkia er misnøyd med den iransk 

sjiasatsingen i Irak. Det finnes ikke pålitelige kilder som beviser tyrkisk finansiell og militær 

støtte til sunnigrupper i Irak. Tyrkias myke makt i Irak, kan forklares ved den humanitære 

støtten som Ankara har gitt til den irakisk befolkningen. I 2014 rapporterte FNs 

høykommissær for flyktninger at, etter at IS overtok Mosul, avdelingen for denne hadde 65, 

000 flyktninger med irakisk statsborgerskap blitt registrert i Tyrkia.403 

Saudi Arabia følger i motsetning av Tyrkia, men i likehet med Iran, en sekterisk politikk i 

Irak. Selv om Saudi Arabia støttet USA angrepet på Irak, fant Saudi Arabia etter Saddams 

fall, at deres tradisjonelle rival, Iran hadde økt sin innflytelse i Irak og har blitt en 

dominernede aktør i irakiske politiske prosessen. Så lenge Saudi Arabia ser at Iran påvirker 

politikken i Irak, vil aldri den saudisk-irakisk relasjonen endre seg (Barkey & Lasenksy & 
																																																													
401	Idiz,	S.,	(2015),	«Why	is	Turkey	stirring	the	Iraqi	Cauldron»,	Al	Monitor.	http://www.al-
monitor.com/pulse/originals/2015/12/turkey-iraq-troops-deployed-in-bashiqa-stirs-cauldron.html		
402	Al	Jazeera.,	(2015),	”Erdogan:	Turkish	troops	in	Iraq	on	PM	Abadis	request”.	
http://www.aljazeera.com/news/2015/12/erdogan-turkish-troops-iraq-pm-abadi-request-151209215017789.html		
403	Fleming,	M.,	(2014),	”Sharp	increase	in	Iraqi	refugees	fleeing	ISIS	into	Jordan	and	Turkey”,	UNHCR.	The	UN	Refugee	
Agency.	http://www.unhcr.org/news/briefing/2014/9/54214cfe9/sharp-increase-iraqi-refugees-fleeing-isis-jordan-
turkey.html		
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Marr 2011:02). I desember.2015, skjedde en historisk hendelse i den saudisk-iraksik 

relasjonen, da Saudi Arabia gjenåpnet sin ambassade i Baghdad etter 25 år. Denne hendelsen 

var viktig av to grunner; for det første fordi Saudi Arabia med direkte diplomatisk relasjoner 

med Irak, bedre vil kunne påvirke den irakiske politikken og samtidig som landet kan gå 

direkte støtte til sunnigrupper. Det andre var at Heidar al-Ebadi overtok som statsminister i 

Irak. Dette var viktig fordi Saudi Arabia så på tidligere irakisk statsministeren Nouri al-Maliki 

som sterkt påvirket av Iran (Blanchard 2016: 27). 

“Saudi Arabia is concerned about ties between the Shia community of Iraq and Iran 

and, while Riyadh accepts that the Iraqi government is predominantly Shia, Saudi 

Arabia desires a nationalistic government free from Iranian influence” (Mabon 

2013:69)  

I 2010, da Maliki dannet regjering uten å ha en majoritet bak seg, forsøkte Saudi Arabia å 

påvirke valget gjennom å finansiere Malikis tradisjonelle rival, Iyad Allawi 404  (Gause 

2011:16). Iraqi National Accord (INA) bevegelsen ble direkte finansiert fra Saudi Arabia for 

at Iyad Allawi og INA skulle påvrike irakisk politikken til Saudi Arabias fordel i Irak 

(Keynoush 2016:181). I tillegg støtter Saudi Arabia tidligere medlemer av Baath paritet både 

med militært og økonomisk. Izzat Ibrahim ad-Douri, som var irakisk visepresident under 

Saddam Hussein, og det viktigste medlem av Baath partiet som ikke hadde blitt fjernet av 

USA, ble direkte finansiert fra Saudi Arabia, sluttet seg til IS. Irakiske myndigheter 

informerte at han ble drept i april.2015 i kamp mot sjiagrupper og Baghdad.405 Hans ønsket 

var å gjenreise Baathpartiet og å ta hevn mot sjiagrupper og Iran. Et klipp som sendte Douri 

med sin gamle grønne militær uniform der han hyllet til Sunni maktene og IMFAT-Saudi 

koalisjonen, og han snakket direkte til den irakiske folk, ble sett på den Saudi-eied 

kringskasting al-Hadath TV i mars.2015;406  

”Sons of Iraq, To rally behind the flag of the Arab coalition led by the kingdom of 

Saudi Arabia in order to avoid being burnt by the Persians fire”    

																																																													
404	Iyad	Allawi	er	en	sjiapolitikker	som	var	medlem	av	Baath	partiet	i	1970-tallet.	Han	etablerte	en	politisk	parti	som	ble	kalt	
for	Iraqi	National	Accord	(INA)	i	1991.	Han	var	aktiv	mot	Saddam	Hussein	og	ble	første	irakisk	statsministeren	etter	Saddams	
fall.	Selv	om	han	er	sjiamuslim,	men	er	mot	sjiaideologien	som	er	Iran.	Han	ble	nevnt	som	visepresidenten	i	Irak	under	
Heidar	al-Ebadi	regjeringen	i	2014.			
405	Reuters	Staff.,	(2016),	”Ex-	Saddam	aide	seeks	to	reshape	Iraqs	Sunni	Insurgency	against	Shia	militia”,	:	
http://blogs.reuters.com/faithworld/2016/04/11/ex-saddam-aide-seeks-to-reshape-iraqs-sunni-insurgency-against-shiite-
militia/		
406	Ibid.2016.	Douri.		
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I 2014 rapporterte nyhetsbyrået Independenet at Saudi Arabia og Qatar støttet IS for å ta over 

den nordlige delen av Irak. Dette nyhetsbyrået skrev den saudiske prins Bandar bin-Sultan, 

har finansiert IS i Irak og Syria.407   

“Saudi Arabia hadde ikke noe antagelse at USA angrepet mot Saddam Hussein ville 

være i fordel av Iran og sjiamuslimer… I dag som sekteriske kriger har dekket 

regionen, Saudi Arabia forsøker å utnytte fra denne situasjonen med å eksportere 

wahhabisme og salafismene til Irak for å vinne over sjiagrupper… Saudi Arabia har 

ikke samme påvirkningskraft som Iran har i Irak, for det første sunnimuslimer danner 

minoriteter i Irak og for det andre Iran har allerede dominerte politikken og 

økonomien i Irak. Mer og mer Saudi Arabia forsøker å blande seg i irakisk sekterisk 

krigen, da blir dette landet kritisert for å stå bak salafisme grupper som IS og Al-

Qaede i Irak… Det er bare en ting som kan være muligheten for Saudis å dominere 

makten i Irak og den er bruk av militære alternative mot Irak som dette vil ha alvorlig 

konsekvensen for hele Midtøsten.” (Intervjue, 2016) 

 

Saudis bistand til Irak er en form for saudisk myk makt bruk i dette landet. I 2016 rapporterte 

Arab News at Saudi Arabia har gitt 315 tonn av mat og medisiner som hadde blitt sendt av 

kong Salman med tre fly til Baghdad flyplassen. 408  Som Simon Mabon (2013:69) 

oppsummerte at, mens iranske innflytelse i Irak er ubestridelige er Saudi Arabia innflytelse i 

Irak mer begrenset. Vi kan oppsummere at Saudi Arabia maktbruk i Irak skjer gjennom 

finansiering av sunnigrupper og tidligere medlemmer av Baath partiet og at Riyadh bruker 

mer hard makt enn myk makt i Irak og at grunnen til dette er at Saudi Arabia har tapt kampen 

til Iran i Irak.   

 

	 5.3.3	Libanon		
  

Libanon er det tredje landet i Midtøsten, som Iran, Saudi Arabia og Tyrkia gjennom «eksport 

av sine religiøse ideologier», «økonomisk bistand og handel», «direkte og indirekte 
																																																													
407	Cockburn,	P.,	(2014),	”Iraqi	crisis:	how	Saudi	Arabia	helped	ISIS	take	over	the	north	of	the	country”,	Independent.	UK.	
http://www.independent.co.uk/voices/comment/iraq-crisis-how-saudi-arabia-helped-isis-take-over-the-north-of-the-
country-9602312.html		
408	Lee,	J.,	(2016),	”Saudi	Aid	to	Iraq	held	up	in	Baghdad”,	Iraq	Businessnews.	http://www.iraq-
businessnews.com/2016/05/27/saudi-aid-to-iraq-held-up-in-baghdad/		
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innblanding i innenrikspolitikken» og «historiske elementer» forsøker å bli den dominerende 

makten i det. Libanons geografiske posisjon er en av årsakene, som gjør at dette landet har 

blitt strategisk viktig for både de regionale maktene og stormaktene. I sør grenser, Libanon til 

Israel og Palestina. I nord og øst ligger Syria, som har skapt omfattende sikkerhets og 

politiske problemer for Libanon. I tillegg ligger  landet strategisk viktig til ved Middelhavet 

kysten.  

Libanon er et av de landene i Midtøsten, som klarte å beholde sin stabilitet under Den 

arabiske våren og de påfølgende revolusjonene. Selv om landets befolkningen både er multi 

etniske og multi-sekterisk, klarte Libanon å holde seg stabilt i en region preget av sekterisk 

konflikter og stedfortrederkriger. Dette betyr imidlertid ikke at Libanon har ikke potensiale 

for en ny borgkrig, som den i 1975-90, som resulterte i tap av 150,000 menneske liv og 

100,000 krigshandikappe409 (Norton 2007:12). Libanesiske bærer fortsatt dype arr fra denne 

borgerkrigen, noe som kan være en av de årsakene til at sunnier og sjiaer, kristne, og drusere 

prøver å løse sine problemer gjennom dialog. Kristne utgjør 40 prosent av den libanesiske 

befolkninger og muslimer 54 prosent (27 % sjiamuslimer og 27 % sunnimuslimer).410  

Revolusjonen i 1979, førte det iranske forholdet til Libanon inn i en ny fase, der Ayatollah 

Khomeini så på Libanon som en sjia front i krigen mot Israel og imperialismer. Khomeinis 

relasjon med de libanesiske sjiamuslimene begynte allerede på 1960-tallet, da han var i eksil i 

i Najaf i Irak. Det var der han møtte mange av de senere libanesiske sjia ayatollaher i Irak.411 

Uten tvil var hans ideologiske påvirkningen på libanesiske studenter vært viktig.  Hizbollah 

(Gud parti) som en sjia militær og politisk bevegelse i Libanon, ble først etablert i Irak men 

Libanon ble den sentrale base i 1982-85 (Ranstrop 1997: 26-27).  Hizbollah blir regnet som 

en av de viktigste allierte til Iran i Midtøsten, fordi denne gruppen har en sterk ideologisk, 

historisk, økonomisk og politisk tilknytning til Den islamsk republikken Iran (IRI).  

”The actual creation of Hizbullah movement occurred in June 1982 when a 

breakaway faction from Amal, the Islamic Amal party, merged with a network of 

radical Shia from other Lebanese movements, such as the Lebanese al-Dawa, the 

Association of Muslim Uluma in Lebanon, and the Association of Muslim Students, the 
																																																													
409	Wood,	J.,	(2012),	«After	2	decades,	scare	of	Lebanon’s	Civil	War	block	path	to	dialogue»,	The	New	York	Times.	
http://www.nytimes.com/2012/07/12/world/middleeast/after-2-decades-scars-of-lebanons-civil-war-block-path-to-
dialogue.html?_r=0		
410	Cia	Factbook.	(2015),	«Lebanon:	People	and	Society»,	https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/le.html		
411	Blanford,	N.,	(2015),	“Iran	&	Region	IV:	Lebanon	Hezbollah”,	The	Iran	Primer:	
http://iranprimer.usip.org/blog/2015/jan/28/iran-region-iv-lebanons-hezbollah			
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various strands of these Shia movements and organizations which formed into one 

political entity under the umbrella of Hizbullah could trace their origins to the 

activities during the 1960-70s of the Shia religious academies in the south of Iraq 

most notably in the Shia shrine city of Najaf.” (Ranstrop 1997:26) 

Magnus Ranstrop viser her sammenhengen mellom det sjia politisk partiet Islamic Dawa 

(IDP) i Irak, og senere i Libanon, og etableringen av Hizbollah i Libanon, som begge to er et 

ideologisk produkt av Iran. Det er også viktig å nevne at militante sjias bevegelser i Irak var 

med, å forme Hizbollah på 1980-tallet (Ranstrop 1997:27). 

Irans politiske, økonomiske og ideologiske innflytelse i Libanon, blir ofte knyttet til 

Hizbollah, noe som stort sett er riktig, men Irans historiske og kulturelle innflytelse i Libanon 

strekker seg tilbake i tid, fordi sjiaer i de to land deler 500 års historie og kultur. Da Safavide 

dynastiet kom til makten i Iran i 1501 og konvertere til tolvimamers sjiaislam, sendte de 

utsendinger til Jabal Amil regioner i sør Libanon for å rekruttere sjiamuslimer til å undervise 

iranere i hoved prinsippene i deres sekt (Lieberman 2013:152). De historiske og kulturelle 

båndene mellom libanesiske sjiaer og Irans sjiaer strekker seg derfor lengre enn Hizbollah, 

mens Hizbollah er et produkt av revolusjonen i 1979. For IRI var etableringen av Hizbollah 

en slags realisering av eksport av revolusjonære idealer og verdier til utlandet (Norton 

2007:34). Derfor sendte IRI, militære rådgivere fra IRGC til Libanon i 1980-tallet, for å trene 

sjiamilitser og senere Hizbollah som har blitt en viktig del av IRGC-QF i operasjoner i 

regionen som borgerkrigene i Syrias, Iraks og Jemen412 (Katzman 2016:16). I januar.2015 dro 

general Qasem Soleimani (IRGC-QF), til Libanon uten å gi beskjed til Libanesiske 

myndigheter. Denne reisen ble beskrevet som en hemmelig operasjon, hvor Soleimani skulle 

drøfte saker om Israel og Syria, direkte med Hezbollahs generalsekretær, Hassan Nasrallah. 
413     

IRI bruker fra alle diplomatiske, militære og økonomiske maktmidler for å støtte Hizbollahs 

handlinger i regionen. I mars. 2016, definerte Den arabiske liga og GCC Hezbollah som en 

terrorist organisasjon.414 415 En måned senere fordømte Saudi Arabia og Tyrkia sammen med 

																																																													
412	More,	E.,	(2016),	”Saudi	Arabia:	Lebanon	must	stop	Hezbollah	in	Yemen	and	Syria”,	Beritbart.	
http://www.breitbart.com/national-security/2016/02/26/saudi-arabia-lebanon-must-stop-hezbollah-from-exporting-
mercenaries-into-yemen-syria/		
413	Aziz,	J.,	(2015),	“What	was	behind	Qasem	Soleimanis	visit	to	Lebanon”,	Al	Monitor.	http://www.al-
monitor.com/pulse/ru/contents/articles/originals/2015/02/soleimani-visit-beirut-hezbollah.html		
414	BBC	News.,	(2016),	”Arab	League	brand	Hezbollah	a	terorist	organisation”,	:	http://www.bbc.com/news/world-middle-
east-35789303		
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mange andre medlemmer i OIC, Hizbollah for å spre terrorisme og for å destabilisere den 

sikkerheten til sine medlemsland.416 Dette utspillet fra OIC, Den arabiske liga og GCC som 

alle perspektive er sunni dominerte organisasjoner, har til en sterk reaksjon fra Ayatollah Ali 

Khamenei tale til de iranske Studentenes Islamsk Foreninger i Teheran.417 

”Hezbollah and its faithful youth are shining like the sun and are a source of honor 

for the Muslim world…What Hezbollah did, three Arab armies could not do in two or 

three wars…Hezbollah defeated Zionist regime, which had become stronger by then, 

in 33 days”   (Khamenei) 

Khamenei refererte i sitt tale ikke til Syriaborgerkrigen, men til Libanon krigen mellom 

Hizbollah og Israel i 2006.418 Hizbollah er en revolusjonær og pan-islamist bevegelse, og i 

deres manifest er religiøse verdier langt viktigere en de Libanesiske nasjonale verdier, som 

faktisk ikke har noen plass. Denne organisasjonen er derfor en radikal sjiagruppe, som søker  

å opprette en islamsk stat (Ranstrop 1997:49). Hussein Fadlallah libanesisk Ayatollah hadde 

stor påvirkningskraft på opprettelse av Hizbollah på 1980-tallet. Han ble kalt  ”Inspirasjons 

faren til Hizbollah”, og støttet den islamske revolusjonen i Iran.419 Han hevdet at (Ranstrop 

1997:49);  

”We should first defend the Islamic Revolution and Iran before considering the 

formation of a second Islamic state”       

Vi kan argumentere for at, noe sitatet fra Ayatollah Fadlallah viser at overlevelse av IRI er 

knyttet til Hizbollah skjebne. Det er derfor et sterkt historisk og ideologisk bånd mellom IRI 

og Hizbollah. Med andre ord er Hizbollah i Libanon en mindre kopi av Den Islamske 

republikken i Iran. For å forstå Irans innflytelse i Libanon, må vi derfor undersøke Hizbollahs 

sentrale målsetninger, som faktisk er knyttet til Irans innflytelse i Libanon og i Midtøsten;  

																																																																																																																																																																																														
415	Al	Jazeera.,	(2016),	”GCC	declares	Lebanons	Hezbollah	a	Terrorist	Group”,	
http://www.aljazeera.com/news/2016/03/gcc-declares-lebanon-hezbollah-terrorist-group-160302090712744.html		
416	Al	Arabiya	English,	(2016),	”Islamic	Summit	slams		Hezbollah	for	Terrorism”,	
http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2016/04/15/Islamic-summit-denounces-Hezbollah-for-backing-
terrorism.html		
417	Solomon,	A.,	(2016),	”Khamenei	vows	full	support	Hezbollah”,	The	Jerusalem	Post.	http://www.jpost.com/Arab-Israeli-
Conflict/Khamenei-vows-full-support-for-Hezbollah-451904		
418	Karimi,	A.,	(2016),	”Khamenei	warns	of	Soft	War	between	Iran,	US”,	Al	Monitor.	http://www.al-
monitor.com/pulse/originals/2016/04/khamenei-hezbollah-condemn-oic-statement-saudi.html		
419	Mroue,	B	&	Karam,	Z.,	(2010),	”Top	Lebanese	Shiite	cleric	Fadlallah	dies	at	75”,	Associated	Press.	
https://web.archive.org/web/20100708005802/http://news.yahoo.com:80/s/ap/20100704/ap_on_re_mi_ea/ml_lebanon_
obit_fadlallah			
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1) ”Frigjøring av Jerusalem” gjennom væpnet konfrontasjon mot Israel. Bortsett fra 

Hizbollahs ansvar for å utvide Irans innflytelse i det sjiamuslimske samfunnet, som 

skyldes en kombinasjon av ideologiske og materielle bindelser, har Irans støtte til 

Hizbollah også andre sider, som Teheran utnytter av Hizbollah som base i Sør-

Libanon, som er strategisk viktig område.  Irans regionale sikkerhet er knyttet til 

denne posisjonen, slik at sjiastaten i Iran kan delta aktivt med større tyngde i 

Midtøsten politikken, spesielt i den arabisk-israelske konflikten.  

2) Hizbollah søker ”å etablere en islamsk republikk i Libanon”. Dette målet er 

inspirert av iranske revolusjonen i 1979. Dette viser i hvilken grad den politiske 

styreformen i Iran er et forbilde for Hizbollah i Libanon.    

3) ”Frigjøring av Libanon fra utenlandske tilstedeværelse og innflytelse”. Hizbollah 

fiendtlighet meninge mot USA og vestlige verdier, viser den symbolske, verdi og 

normative tilknytning til den iranske revolusjonære kampen mot stormaktene og deres 

intervensjon og kolonialisme i Midtøsten og i Libanon.  

4) ”Opprettelse av et større islamske samfunnet utenfor Libanons grense”. 

Hizbollahs revolusjonær kamp gjør mot arabisk og persisk nasjonalisme, som skapte 

splittelse mellom muslimer. Ideologien til denne bevegelsen er basert på Ayatollah 

Khomeinis revolusjonære visjon om å gjennomføre islamistiske revolusjoner i hele 

den muslimske verden. Med andre ord er eksport av iranske revolusjonære verdier er 

et sentralt mål for Hizbollah (Ranstrop 1997:49-59).      

Ironisk nok sammenlignet Bashar al-Assad i et intervju med al-Hayat i slutten av 2010, der 

ble den syriske presidenten bedt om å sammenligne Teheran innflytelse i Irak med sin 

innflytelse i Libanon. Hans perspektiv om Irans innflytelse i Libanon i 2010, når 

Syriaborgeringen var bare en drøm, er faktisk interessante for å registrere;420  

“It is not possible to compare what is happening in Iraq with what is takin place in 

Lebanon. It is therefore impossible to compare the role played by Iran in Iraq with the 

role it is seeking to play in Lebanon. Furthermore, Syria’s geographic tie to Lebanon 

is completely different from the tie between Iran and Iraq. Therefore, it can be said 

that Iran does not get into fine details in the Lebanese context, but takes a detached 

																																																													
420	Zisser,	E.,	(2011),	«	Iranian	Involvement	in	Lebanon»,	Military	and	Strategic	Affairs	Vol.03	No.1.	P.04:	
http://www.inss.org.il/uploadimages/Import/(FILE)1308129458.pdf		
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panoramic view and deals only with major issues. What is important to Iran is to 

maintain the resistance Hizbollah. Syria, on the other hand, familiar with the fine 

details of the Lebanese arena, knows these minute details much better that Iran and 

deals with them, since after all, it has decades of experience with the Lebanese issue.”   

 

Assad anto ikke at bare noen måneder senere ville hans skjebne bli knytte til Irans innflytelse 

i Syria, og at Iran ville bruke erfaringen fra Syria sin kamp om innflytelse i Libanon. I 2010 

skrev det amerikanske forsvarsdepartementet i en rapport om Irans militære makt at ”Iran 

økonomiske bistand til Hizbollah er rundt 100 til 200 million dollar per år” (Katzman 

2016:16). Siden sekteriske kriger utviklet i etter Den arabiske våren, spiller Hizbollah en 

avgjørende rolle ved å støtte Irans interesser i Syria og Irak. Hizbollahs militære aksjoner i 

regionen svekket den Libanesiske regjeringen både internasjonalt og regionalt. I oktober. 

2010, da president Ahmadinejad besøkte fra Libanon, ga Hizbollah den iranske presidenten en 

velkomst som passet seg en konge.421 Dette understreker om Irans myke makt, har hatt 

suksess i Libanon.  

I tillegg til den økonomiske støtten til Hizbollah, tilbyr Iran også infrastruktur, logistisk og 

økonomisk bistand til den libanesiske regjeringen. I 2015 Iran viste sin vilje til å hjelpe 

Libanon til bedre kunne forvalte vannressursene ved å tilby sin støtte til byggingen av en 

viktig demning.422 I 2012, ble holdt en feiring i Beirut, for å feire gjenoppbygging av byen 

etter krigen mellom Israel og Libanon i 2006, og gjenoppbyggingen skjedde gjennom Iran 

støttet med 1.5 milliarder dollar (Mabon 2013:67). Det store økonomiske engasjementet fra 

Iran i denne prosessen ble beundret av Hassan Nasrallah.423  

”By the same means that we got weapons and other stuff, money came as well…All of 

this has been achieved through Iranian money”  

Iran har investert i sitt offentlige diplomati i Libanon gjennom byggingen og investeringen i 

kringskastinger som Al-Manar TV, Al-Mayadeen og Al-Alam.  Disse mediene er alle Iran 

																																																													
421Associated	Press.	(2010),	“Mahmoud	Ahmadinejad	Welcomed	as	Hero	in	Lebanon”,	The	Guardian.	
https://www.theguardian.com/world/2010/oct/13/mahmoud-ahmadinejad-visit-lebanon-hezbollah		
422	The	Daily	Star	Lebanon.,	(2015),	“Iran	offers	assistance	in	Building	Lebanese	dam”,	:	
http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2015/Feb-22/288306-iran-offers-assistance-in-building-lebanese-
dam.ashx		
423	Macfarquhar,	N.,	(2012),	”Iran	is	seeking	Lebanon	stake	as	Syria	Totters”,	The	New	York	Times.	
http://www.nytimes.com/2012/05/25/world/middleeast/with-syria-in-turmoil-iran-seeks-deeper-partner-in-
lebanon.html?_r=0		
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kontrollerte som blir finansiert direkte fra Teheran, og har som mål å vise et pent bilde av IRIs 

visjoner og ideologier til andre lands befolkning. Al Manar TV er en libanesisk satellitt- tv-

stasjon som er tilknyttet til Hizbollah og sendes på arabisk fra Beirut.424 I 1991 donerte Iran  

en million dollar til Hizbollah for å starte Al Manar TV (Freeman 2012:52-53).  Al Mayadeen 

er en pan-arabiske kringskasting som ble etablert i Beirut med Irans finansielle støtte i 2012. 

Målet var å konkurrere med Al Jazeera og Al Arabiya som blir finansiert fra Qatar og Saudi 

Arabia.425 426 Al Alam er et nyhetsbyrå som har sitt hovedkontor i Teheran. Al Alams mål er å 

påvirke den arabisk verden med nyheter som er godkjent fra IRI, samtidig har denne 

kringskastingen også kontorer i Beirut og Baghdad.427  

I tillegg til Irans økonomisk, politiske, kulturelle, religiøse og ideologiske innflytelse i 

Libanon gjennom Hizbollah, er det også andre sjia og kristne politiske partier, som Iran  

forsøker å bruke for å påvirke det libanesiske parlamentet og regjeringen. Iran blir kritisert for 

sin innblanding i det libanesiske nasjonale valget og presidentvalget428. Det første skulle hatt 

blitt holdt i 2014, men på grunn av uenigheter i parlamentet om valg av presidenten, ble 

presidentvalget utsett til 2016 og parlamentsvalget til 2017.429 430 Libanons politiske systemet 

er basert på politisk balanse mellom etniske og religiøse grupper. Bortsett fra Hizbollah som 

har 12 parlaments representanter og har 2 medlemmer i regjeringen, er det også andre 

politiske partier som Amal-bevegelsen og Den frie patriotisk bevegelse (FPM) som er i 

koalisjon med Hizbollah og som har gode relasjoner med Iran. Denne koalisjonen blir kalt for 

”8.mars koalisjon”431 432. Amal-bevegelsen, som ble etablert av den iranske sjia ayatollahen 

																																																													
424	CNN	International	.	(2006),	«Lebanese	Media	outlets	assets	blocked»,	
http://edition.cnn.com/2006/WORLD/meast/03/23/hezbollah.tv/index.html		
425	Farrell,	S.,	(2012),	«Al	Mayadeen:	Political	pandering	or	objective	Media»,	Now.Media.	
https://now.mmedia.me/lb/en/reportsfeatures/al_mayadeen_political_pandering_or_objective_media2		
426	Karam,	Z.,	(2012),	«New	pan-Arab	TV	satellite	channel	goes	on	air»,	U.S.	News.	
http://www.usnews.com/news/world/articles/2012/06/11/new-pan-arab-tv-satellite-channel-goes-on-air		
427	Pahlavi,	P.,	(2012),	«Understanding	Irans	media	Diplomacy»,	Israel	Council	foreign	Relation	(CFR).	P.24:	
http://www.israelcfr.com/documents/6-2/6-2-3-PierrePahlavi.pdf		
428	Naharnet.	(2016),	”Report:	Jumblat	blames	Iran	for	hampering	election	of	President”,	
http://www.naharnet.com/stories/en/210143		
429	Reuters.,	(2013),	”Lebanons	deadlocked	parliament	postpones	June	election”.	http://www.reuters.com/article/us-
lebanon-parliament-election-idUSBRE94U0N420130531		
430	Naylor,	H.,	(2014),	”Lebanese	lawmakers	delay	elections,	sparking	dismay,	anger	among	voters”.	The	Washington	Post.	
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/lebanese-election-delay-sparks-dismay-anger-among-
voters/2014/11/05/8bf1a5e0-8dc5-435e-bc89-ec8024861da4_story.html		
431	Den	8.mars-alliansen	er	en	politisk	parti	koalisjon	i	Libanon	som	står	i	motsetning	av	14.mars-alliansen.	Navn	kommer	
fra	datoen	for	en	pro-syrisk	demonstrasjoner	som	ble	organisert	av	Hizbollah	et	par	uker	etter	drapet	av	Rafiq	Hariri	i	2005.	
Foreløpig	holde	8.mars	alliansen	68	av	128	seter	i	landets	parlamentet.	I	juli	2011	de	klarte	å	danne	regjering	i	Libanon,	som	
styrte	fram	til	mars	2013.	De	største	partiene	i	alliansen	er	den	sjiamuslimsk	Hizbollah,	Amal-bevegelsen	og	den	kristne	Frie	
Patriotisk	bevegelse	(FPM)	som	alle	danner	en	sterk	pro-syrisk	holdning.	Dette	alliansen	har	tett	bånd	med	Iran	(Mabon	
2013:66-67).				
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Imam Musa Sadr (Nasr 2006: 85), er en sjia milits og politisk organisasjon, som siden 2009 

valget har 13 representanter i parlamentet og har 2 regjeringsmedlemmer. FPM er den nest 

største partiet i Libanon og har 20 representanter i parlamentet og 2 regjeringsmedlemmer.  

Samtidig er det også små partier, som Frie Sjia-bevegelsen, som er også i allianse med Amal 

og Hizbollah og som blir kontrollert av Iran.433  

De libanesiske parlemantet og president valg, ble betegnet som en sekterisk krig mellom Iran 

og Saudi Arabia. Iran støtter Michel Aoun, den tidligere generalen og lederen av FPM, mens  

Saudi Arabia støtter til ”14.marsh koalisjonen”434 som består av sunni og kristne grupper, som 

for eksempel Framtids-Bevegelsen (FM) og Al Qouwat al Lubnania (AQL). Saudi Arabia 

ønske er at Samir Geagea, lederen av AQL, skal bli president i Libanon.435  8.mars-alliansen 

og 14.mars-alliansene ofte kalles Iran-blokker og Saudi-blokker i libanesisk politikk. De to 

statene er derfor i en slags politisk konfrontasjon for å vinne mer innflytelse i Libanon.  

I 2011, ble det rapportert at den 14.mars-alliansen hadde hatt et møte med Saudi Arabia og 

andre sunnistater i regionen for å komme til enighet om hvilken holdning det skulle ha til 

Syria etter Assad (Hopkins 2012:06). Assads fall, vil ha omfattende konsekvenser for Irans 

innflytelse i Libanon og vil svekke Hizbollahs politiske posisjonen i dette landet, fordi Iran 

mister sin direkte kontakt med Hizbollah, dersom en sunnigruppe får makten i Syria. Saudi 

Arabia forsøker å dominere Libanon gjennom økonomisk og politiske støtte til 

sunnimuslimer, og søker spesielt å styrke Saad Hariris politiske posisjon i Libanon (Ward 

2015:119).436  

 

I desember 2013 rapporterte den sunni dominerte regjeringen i Libanon at de skulle få 

økonomisk støtte fra Saudi Arabia for å styrke forsvaret, noe som ble tolket som et utspill fra 

																																																																																																																																																																																														
432	Itani,	F.,	(2012),	”Lebanons	March	8	Coalition:	A	record	of	Setback	and	failures”,	Al	Akhbar.	http://english.al-
akhbar.com/node/6239		
433	Al	Arabiya.	(2011),	”Lebanons	Hezbollah	and	Amal	stand	by	Iran	and	Syria	against	U.S.,	Israeli	threats”,	
https://english.alarabiya.net/articles/2011/11/22/178545.html		
434	Den	“14.Mars	alliansen”	er	en	koalisjon	av	politiske	partier	dannet	i	2005	etter	drapet	av	tidligere	libanesiske	
statsministeren	Rafiq	Hariri.	Hariri	sønn	Saad	Hariri	som	han	var	også	statsminister	fra	2009	til	2011,	er	i	dag	ledere	av	
denne	alliansen.	Navnet	14mars	alliansen	kommer	fra	datoen	fro	Libanons	Cedar	Revolusjon,	der	mange	tusen	av	
libanesiske	protestert	mot	Syrias	tilstedeværelse	i	Libanon.	Foreløpig	alliansen	har	60	av	128	representanter	i	parlamentet.	
Kjerne	i	koalisjonen	er	laget	av	den	kristne	grupper	og	sunni	grupper	som	FM	og	AQL.		Alliansen	har	tett	bånd	med	Saudi	
Arabia	og	dette	kan	skyldes	Saad	Hariri	som	er	dobbeltstatsborger	av	Libanon	og	Saudi	Arabia	(Mabon	2013:66-67).			
435	Shaheen,	K	&	Chulov,	M.,	(2016),	”Advantage	Iran	in	Lebanese	political	proxy	battle	with	Saudi	Arabia”,	The	Guardian.	
https://www.theguardian.com/world/2016/jan/18/advantage-iran-in-lebanese-political-proxy-battle-with-saudi-arabia		
436	Jay,	M.,	(2016),	«Lebanon	and	Saudi	Arabias	love	and	hate	relationship»,	Al	Jazeera.	
http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2016/02/lebanon-saudi-arabia-love-hate-relationship-160229130032766.html		
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regjeringen mot Hizbollahs militser som får støtte fra Iran.437 To år senere i februar 2016 

kunngjorde Saudi Arabia at dette landet skal suspendere en 3 milliard dollar hjelpepakke til 

den libanesiske hæren og en 1 milliard injeksjon i landets politistyrke. Mesteparten av 

pengene ville ha blitt øremerket til å kjøpe franske våpen, som ville ha styrket mulighetene til 

de libanesiske styrkene.438 Saudi Arabia kansellerte denne støtten på grunn av at Libanon  

ikke reagerte på angrepet på saudiske Ambassade i Teheran og Iran innflytelse i Libanon 

gjennom Hizbollah. Saudi Arabias reaksjon ble tolket som en skepsis til Hizbollahs aktiviteter 

i den Libanons hæren, men uten tvil hadde denne reaksjonen fra Riyadh negative virkning på 

Saudi Arabias relasjoner med Libanon. På den andre side forklarte Hizbollah kanselleringen 

med de økonomiske vanskeligheter i Saudi Arabia etter oljeprisen falt og Riyadh ble involvert  

i den Jemensborgerkrigen. 439  Saudi Arabia erklærte flere ganger at deres problem er 

utelukkende med Hizbollah som en militær og politisk enhet, ikke med det libanesiske folk. 

Bruge Riedel, direktør for Intelligent Prosjekt ved Brookings institutten forklarer Saudis 

reaksjonen på denne måte;440  

“Saudi Arabia is playing a high-stakes game in Lebanon, seeking to punish and 

weaken Hezbollah and Iran. It’s not clear if the Saudis have an achievable and goal in 

mind… The Russian and Iranian intervention in Syria this past fall also increased 

Saudi anger at Hezbollah, which provides many of the boots on the ground to attack 

the Sunni opposition to Syrian President Bashar al-Assad. Riyadh’s goal in Syria is to 

get rid of the Iranian hand there, and Hezbollah is the center of the Iranian hand. So 

frustration with Beirut grew steadily in the kingdom this fall as a consequence of 

frustration with events in Syria…Some of the Saudi moves are more symbolic than 

damaging… The Lebanese army was unprepared to effectively absorb the promised 

French arms, and the French arms industry will probably be hurt more than Lebanon 

by the deals suspension.”   
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Saudi Arabias suspensjon hadde en negativt effekt på 14.mars-alliansen som hadde oppfordret 

Riyadh til å revurdere denne militære støtten og samtidig beklaget den for libanesiske 

regjeringens manglende evne til å fordømme Iran.441  Ashraf Rifi, Lebanons justisministeren, 

hevdet at; 442 

“To turn Lebanon into a base for organizations (Hezbollah) that display hostility to 

any Arab country and turn it into a cultural, economic and political victim of a state 

that tries to wield its influence over Arab countries…Hezbollah’s attempt to form an 

Iranian mini-state in Lebanon. We are part of the Arab world and will not allow 

Hezbollah to control the Lebanese state”  

En viktig del av Saudi Arabias nasjonale interesser og strategi i Libanon, er å forsøke å isolere 

Syria fra Iran, og dermed reduserer Irans innflytelse i Libanon, og Israel-Palestina konflikten 

og å lukke en Irans dør gjennom Libanon til den arabiske verden (Mabon 2013:67). 

Borgerkrigen i Syria åpnet en stor mulighet for Saudi Arabia for å redusere Irans innflytelse i 

Libanon, men det iranske engasjementet til støtte for Assadsregimet og Hizbollah har ødelagt 

dette spillet for Saudi Arabia.  

I tillegg til Saudis politiske, økonomiske og militære innflytelse i Libanon, forsøker Riyadh 

gjennom å eksport og støtte til salafiorganisasjoner i Libanon å dominere makten. 

Salafismegrupper har vært aktive siden Libanonsborgerkrigen på 1980-tallet. Disse 

fundamentalistiske organisasjoner spiller en avgjørende rolle for Riyadh i kampen mot 

sjiamuslimer i Libanon, og de får omfattende militær trening og økonomisk bistand fra Saudi 

Arabia (Gleis & Berti 2012:27). Den libanesiske salafismen vokste fram i Tripoli, Akkar og 

Denniyeh i Nord-Libanon.  Saudi Arabia har gjennom donasjoner til lokale salafiledere og 

etablering av salafistiske organisasjoner som Fatah al-Islam i Libanon,  klart å skape sitt egen 

offentlige rom og innflytelsessfærer, ved å bygge moskeer og religiøse institusjoner. På grunn 

av fravær av statlige investeringer og økt av fattigdom, har salafi grupper, med støtte fra Saudi 

Arabia, blomstret i Nord-Libanon. 443 
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 I 2012 brukte Salafi grupper fra voldelige aksjoner for å få kontroll over Tripoli. Da ble det 

tydelig at den økende innflytelse av Salafiorganisasjoner i Libanon fører til alvorlige 

konfliktsituasjon mellom sjiamuslimer (Hizbollah) og Salafi grupper (Fatah al-Islam).444 

Disse fundamental jihadist grupper i Tripoli, deltar også aktivt i Syriaborgerkrigen. I Tripoli i 

2011 var utgangspunktet for konflikter mellom «Bab al-Tabbaneh», en salafi gruppe og blir 

direkte finansiert av Saudi Arabia, med «Jabal Mohsen» fra Alawitter sekten, som støttet av 

Syrias regimet.445 Denne sekteriske konflikten forsetter fremdeles.446      

Tyrkia samme som Iran og Saudi Arabia grenser ikke til Libanon, og har også i motsetning til 

sine rivaler ikke engasjert seg i den sekterisk politikken i Libanon i motsetning, Tyrkia 

fremmer en mer balanse mellom sjia, sunni og kristne i Libanon, men Ankara i likehet som i 

Irak, måttet velge en side i den sekteriske konflikten Libanon 447 . Tyrkia forsøker å 

opprettholde sin status-que politikk i Libanon ved å vektlegge de historiske, økonomiske og 

kulturelle bånd med landet448. Denne regnes en del av den tyrkisk Null-Problem politikken og 

den neo-osmanske ideologien.   

Den tyrkiske innflytelse i Libanon kommer til syne gjennom støtte til Turkmener og 

tyrkiskefolk som er minoriteter i Libanon, men som har et langvarige historiske bånd med 

Tyrkia. Det er 80,000 tyrkere som bor i Libanon, og som blir regnet som en del av den 

ottomansk arven i dette landet. Da Rajeb Tayeb Erdogan reiste til Libanon i 2010 ble 

overrasket, da ga Framtiden ungdom organisasjonen, som er en aktiv tyrkisk forening i Beirut. 

Han fikk en stor velkomst fra Turkmener. Senere sendte den tyrkiske regjeringen en 

delegasjon fra sin utenriksdepartement til Beirut for å få direkte kontakt med det nyoppdagede 

tyrkiske samfunnet i Libanon.449 Tyrkia så i dette et stort potensiale for å utvikle sitt offentlige 

diplomati i Libanon. Den tyrkiske Yunus Emre institusjonen ble etablert i Beirut i 2012 og ble 
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et viktig senter for tyrkisk myke makt innflytelse i Libanon.450 I 2016 skrev Cagatay Erciyes, 

den tyrkiske ambassadøren i Libanon, Cengiz Eroglu direktør for Yunus Emre institusjon, og 

Adnan al-Sayed Hussein, presidenten for Beirut universitetet, under en avtale om å åpne en 

«Turkology» avdeling på Beirut universitet, hvor det skal bli forlsening om det Ottomans 

imperiet og den Tyrkisk Republikken.451 Det tyrkiske offentlige diplomatiet i Libanon har 

uten tvil utviklet seg etter Erdogans besøkt i Libanon i 2010, men Erdogan besøket hadde 

også et annet politisk formål.  Han sa følgende om Israel for å oppnå sympati med den 

libanesiske og muslimske befolkningen;452  

“Does (Israel) think it can enter Lebanon with the most modern aircraft and thanks to 

kill women and children, and destroy schools and hospitals, and then expect us to 

remain silent?... Does it think it can use the most modern weapons, phosphorus 

munitions and cluster bombs to kill children in Gaza and then expect us to remain 

silent?... We will not be silent and will support justice by all means available to us”   

Erdogan prøvde i sitt tale å vise den islamske siden av Tyrkia, som søker å støtte muslimer 

mot Israel. I 2016, da Saudi Arabia suspenderte sin 4 milliard dollar militære bistand til 

Libanon, tok Tyrkia initiativet ved å tilby den libanesiske staten med 1.1 million dollar i 

militære støtte, noe som ble tolket som en fornærmelse mot til Libanon. Den tyrkisk 

ambassadør i Libanon hevdet at; 

“The Turkish government has decided to provide military aid worth 1.1 million dollar 

to meet the needs of the Lebanese army and to include Lebanon within a program to 

provide military aid to foreign militaries”  

Samtidig forsøker den tyrkiske minoriteten å delta i libanesisk politikk, men Tyrkia er uvillig 

til å støtte dem i denne prosessen. Generalsekretæren av den tyrkiske foreningen viste sin 

misnøye mot den tyrkiske regjeringen ved å støtte ikke dem på denne måten  (Assi, 2011);  

 

																																																													
450	Megueditchian,	V.,	(2012),	«Turkish	Cultural	Center	opens	its	doors	in	Beirut»,	The	Daily	Star	Lebanon.	
http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2012/Apr-19/170688-turkish-cultural-center-opens-its-doors-in-
beirut.ashx		
451	Daily	News.,	(2016),	“Turkology	Department	to	open	at	Lebanese	University”,	
http://www.hurriyetdailynews.com/turkology-department-to-open-at-lebanese-university-
.aspx?pageID=238&nID=99342&NewsCatID=352		
452	Haaretz	News	Agencies.,	(2010),	«Erdogan:	Turkey	will	not	Remain	Silent	if	Israel	Attacs	Lebanon»,	
http://www.haaretz.com/israel-news/erdogan-turkey-will-not-remain-silent-if-israel-attacks-lebanon-1.326844		
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“If the Lebanese respect what Turkey has offered Lebanon, then a member of the 

Turkish community would have been appointed minister… why do Armenians deserve 

two ministers? They are 120,000 and we are 80,000. Give us at least half what you 

give Armenians… Why Iran, Saudi Arabia, France, and US support their followers in 

Lebanon, and Turkish state does not support us”  

Etter Erdogan besøket i Libanon, har de tyrkiske befolkningen i landsbyere i Libanon som 

f.eks. Qawashra som definerer seg selv som libanesiske sunni Turkmener, fått omfattende 

bistand fra tyrkiske regjeringen. I april 2014 leverte Tyrkia en prefabrikkert skole og donerte 

en elektrisk generator i denne landsbyen. Den tyrkisk Røde halvmåne har påtatt byggingen 

gjennom den tyrkiske ambassaden i Beirut. Tyrkiske militære enheter deltar også i FNs 

midlertidige styrke i Libanon (UNIFIL) og har gitt den en elektriske generator. Den tyrkiske 

militære har også bidratt et datalaboratorium med 21 datamaskiner. I tillegg her Tyrkia bygget 

en ny skole i landsbyen som vil brukes som videregående skole når den er fullført.453  Tyrkia 

Null-Problem politikk i forhold til Libanon har ikke endret seg, fordi Tyrkia er interessert for 

å blande seg i det komplekset konflikten mellom sunni og sjia i Libanon. På den andre side 

forsøker Tyrkia ved bruk av sin myke makt som økonomiske bistand, historie, identitet, 

kulturelle bånd og offentlige diplomati,  å utvide sin innflytelse i Libanon på langsikt.      

Kapitel.	6	Konklusjon		

I denne oppgave skulle jeg undersøke de omfattende økonomiske, ideologiske, politiske, 

kulturelle, historiske og sikkerhets rivaliseringer mellom Iran, Saudi Arabia og Tyrkia i 

Midtøsten. Derfor har den overordnede problemstillingen for oppgaven vært som følgende; 

Hvordan forsøker Iran, Tyrkia og Saudi-Arabia gjennom sin regionalpolitikk med bruk av 

myk og hard makt å bli den dominerende makten i Midtøsten? Hvilken rolle spiller religion i 

dette maktspillet?  

 

 Det ble anvendet en analytisk modell for å drøfte denne problemstillingen. Datainnsamlingen 

har foregått ved hjelp av trianguleringsmetode; dokumentstudier og semi-strukturert 

intervjuer, samt at cross-casestudiet har blitt brukt i forhold til singel casene Irans, Tyrkias og 

Saudi Arabias innvolvering i Syria, Irak og Libanon.  

																																																													
453	Orhan,	O.,	(2015),	«Turkey-Lebanon	Freindship	Bridge:	The	Turkish	presence	and	the	Ottoman	heritage	in	Lebanon»,	
Raport	No.	199,	June.2015.	P.11-12:	http://www.orsam.org.tr/en/enUploads/Article/Files/2015724_199soneng.pdf		
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I metodedelen møt jeg rekke utfordringer som f.eks. i forbindelse med intervjuer, der jeg 

ønsket informanter som hadde innblikk politikken i regionen. Tre av mine informanter ville 

være anonyme, fordi de kom med sensitivt informasjon. Den andre utfordringen var 

dokumentanalyse, fordi temaet og problemstillingen i studien var både unik, historisk og 

helhetlig, derfor dette skapte utfordringer for relabilitet og validiteten.           

For å svare på problemstillingen har jeg benyttet meg av to hoved avgrense teorier; makt og 

regionalt sikkerhetskompleks (RSCT). Makt dimensjonene var myk og hard makt, som ble 

analysert gjennom «offentlig diplomati», «religion, ideologi og politiske verdier», «militær 

makt» og «økonomiske kapasiteter». Myk og hard makt ble anvendt i analyse delen i kapitel.4 

og 5. Først var det en introduksjon der Irans, Tyrkias og Saudi Arabias kapasiteter for 

utøvelse av begge typer av maktbruk ble diskutert. Deretter ble dette ble anvendt i 

casestudiene i kapitel 5, der drøftet jeg hvordan de tre regionale maktene forsøkte å oppnå 

innflytelse makten gjennom både myk og hard makt i Syria, Irak og Libanon. Underveis ble  

det også kastet et sideblikk på Teherans, Riyadhs og Ankaras maktutøvelse i andre deler av 

regionen, for eksempel i Bahrain, Jemen, og Egypt.  

Den andre avgrenseteori, regionalt sikkerhetskomplekset viste seg nyttig i analysekapitelet, 

for å forstå regionens forutsetninger og aktørene med ulike perspektiver. Denne teorien 

anvendt for å forklare de tre regionale maktenes strategisk tenkning og utfordringer som de 

har møtt i sin regionale politikk, spesielt gjeldt dette Tyrkia som ikke lenger kunne være en 

«insulator». Her var Ahmet Dautoglus bok «Strategisk dybde» og det «neo-osmanske 

paradigmet» viktig for å belyse Tyrkias utenrikspolitikken. RSCT ble brukt mer i kapitel 5, og 

ved hjelp av denne teorien kunne jeg diskutere Den nye Midtøsten orden (NMO) og samtidig 

den teorien ble direkte anvedes for å diskutere Irans, Saudi Arabias og Tyrkias rolle i NMO 

og i Syria, Irak og Libanon. Maktteorien og RSCT ble satt i sammenheng, fordi de regionale 

maktene innså at for å oppnå en stabil regionalsikkerhetssituasjon, da må det være balansere 

både i myk og hard makt.   

For å forklare bakgrunnen for motsetningene mellom de tre regionale maktene har det vært 

nødvendig å se nærmere på skillet mellom sjiamuslimer og sunnimuslimer, kalifats 

betydningen i islams historie,  Irans, Tyrkias og Saud Arabias innvolveringer i Syria og 

Irak, samt hvilken utfordringer som de regionale maktene møter i sin region. Denne 

forestillinger er holdt på et generelt plan, men noen ganger har det vært nødvendig å gå mer i 

detalje. Dette gjeldt særlig islams og Midtøstens historie, fordi regionens historie har stor 



Side	149	av	196	
	

betydning for å forstå dagens situasjonen, regional maktene rivaliseringen, etniske og 

sekterisk kriger.    

«Sykes-Picot-avtalen i 1916», «oppløsningen av osmanske riket», «første og andre 

verdenskrig» og « Irans revolusjonen i 1979» har alle påvirket regionens skjebne og 

strukturen og er viktig for å forstå dagens sekteriske og etniske konflikter. Islam politiske 

historien påvirker også dagens konflikter mellom ikke-statlige grupper og stater i Midtøsten. 

Det dype skille mellom sjiamuslimer og sunnimuslimer, som utviklet seg etter profet 

Muhammeds død i 632 e.kr, handler ikke bare om ideologiske forskjeller, men har en lang 

politiske konsekvenser som har påvirket tanker av muslimsk stater og jihadistgrupper. 

Samtidig den ideologiske, politiske og religiøse rivaliseringen mellom Tyrkia og Iran 

gjennom historie, der det osmanske riket og Safavid dynastiet kriget mot hverandre for å 

oppnå religiøst hegemoni i regionen på 15-1600 tallet, noe som fortsatt er tydelig i politisk 

kampen mellom Iran og Tyrkia.  Alle disse historiske elementer er med på å forklare viktige 

deler av dagens konflikter i Midtøsten.             

I kapitel 4 og 5, konkluderes det med at det er ikke bare Den islamske staten (IS) som 

forsøker å få religiøs dominans i regionen, men også stater som Den islamske republikken av 

Iran (IRI), AK-regjeringen i Tyrkia og Al-Saud monarkiet i Saudi Arabia forsøker å oppnå 

dominans i regionen ved hjelp av religion, historie og ideologi. Dette minner om et moderne 

kalifat kamp i regionen, som både regional makter og ikke-statlige grupper konkurrer for det.  

I kapitel 4. ble det forsøkt gitt en helhetlig oversikt over geografi, styreform, diplomatiske 

relasjoner, ideologi, histori, utenrikspolitikk og maktkapasiteter for de tre regionale maktene. 

Iran anvender sin sjiavisjon og persisk ære for å dominere regionen, Saudi Arabia bruker en 

fundamentalistisk Wahhabistisk syn og arabiske identitet for å bli den ledende muslimske og 

arabisk stat i den islamske verden, mens Tyrkia forsøker å gjenreise igjen den osmanske ære 

med sin neo-osmanske ideologi, kulturelle og historiske tradisjon. I dette maktspillet befinner 

det seg også små og store islamistisk grupper, som blir finansiert fra de tre regionale maktene, 

for å være deres redskaper for å fremme målsetninger i regionen, f.eks. blir Hizbollah i 

Libanon og flere andre grupper i Irak og Syria direkte finansiert fra Iran. Hashd al-Watani i 

Irak og Den frie syrisk hæren (FSA) i Syria blir finansiert fra Tyrkia. Neo-Baathparti i Irak og 

mange salafi jihadist grupper som Jebhat al-Nusrat i Syria blir direkte finansiert fra Saudi 

Arabia.  Alle de tre regionale maktene har et endelig mål for å bli den ledende muslimske stat 
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i Midtøsten, noe som kan bevises gjennom deres atferder, ideologi tilnærminger, bruk av 

histori og politikk.  

Casene i kapitel 5. Syria, Irak og Libanon ble valgt, fordi etniske, identitet og religion førte til 

involveringens av hver av de tre regionale maktene. I Syria bruker Iran både hard og myk 

makt, men hard makt har blitt mer og mer relevant, fordi Teheran oppfatter Syria som en 

strategisk viktig stat i Levanten og fordi Bashar al-Assads fall vil ha konsekvenser for Irans 

muligheter for innflytelse både i Syria og Libanon. Syria blir regnes som bruen mellom Iran 

og Hizbollah i Libanon, og innflytelse  er ikke noe som har blitt oppnådd i løpet av en eller to 

år, men siden 1979 da ayatollahene fikk makten i Iran, som eksportert revolusjonens idealer 

og verdier gjennom direkte kontakt med Hizbollah gjennom Syria. Iran diplomatiske støtte til 

Assad i Genève II og den økonomiske bistand til regimet er viktige for Irans myk makt i 

Syria. I Syria er Iran i direkte konflikt med sunnigrupper, IS, FSA, Tyrkia og Saudi Arabia. 

IRGC-QF representerer Irans harde makt i Syria.   

For Tyrkia, Syria spiller en avgjørende rolle, først og fremst fordi det grenser til Syria og fordi 

syriske flyktninger har skapt store problemer for Tyrkia. Siden 2011 har Tyrkia ønsket å 

fjerne Assad og har støttet den syriske opposisjonen for å fjerne ham fra makten. Tyrkia har 

anvendt både myk og hard makt i Syria. Tyrkia bruker diplomati både i regionale og 

internasjonale organisasjoner for å fjerne Assad i Syria og samtidig støtter Ankara syriske 

flyktninger og den syriske opposisjonen som f.eks. Det islamske brorskapet og FSA. 

For den saudiske-regjeringen er involvering i Syria, skapt en mulighet å fjerne Irans 

innflytelse i Levanten. Saudi Arabias ønsker er for å fjerne Assad fra makten og det støtter 

derfor sunnigrupper for å oppnå innflytelse etter Assad. Saudi Arabia bruker både hard og 

myk makt i Syria og det at, der saudiske myndigheter hevder at de har tatt nok over 2.5 

million syriske flyktninger kan tolkes som saudisk myk makt, der saudisk engasjement for å 

fjerne Assad gjennom regional organisasjoner som Den arabisk liga eller GCC er en type myk 

makt. Saudi Arabia gir også økonomisk og militær støttet til salafist grupper som Jaysh al-

Islam og Jebaht al-Nusrat.  

Den andre casen var Irak, der jeg argumenterer at Tyrkia og Saudi Arabia har tapt innflytelse i 

forhold til Iran. Årsaken kan være at majoriteten av Iraks befolkning er sjiamuslimer og det 

nære kulturelle, historiske og ideologiske forbindelser mellom Iran og Irak. Noen ganger blir 

det glemt at Iran og Irak var i krig i åtte år på 1980-tallet. Irans myk makt i Irak har dype 

røtter, derfor trenger ikke Iran å bruke mange milliarder dollar for å vinne irakiske ”hjerter og 
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sinn”, og den irakiske sjiabefolkningen følger ideologisk sett Den islamske republikken Iran. 

Siden U.S. invasjonen av Irak i 2003, Iran har utviklet sin innflytelse i Irak gjennom å støtte 

politiske partier som Islamic Dawa Parti(IDP), Badr organisasjonen, United Iraqi Alliance 

(UIA), Islamic Supreme Council of Iraq (ISCI), Sadrist bevegelsen Promised Day Brigade 

(PDB) , Asaib Ahl al-Haqq (AAH) og Kataib Hizbollah (KH). IRGC-QF generalen, Qassem 

Soleimani spiller en avgjørende rolle når det gjelde krigs føringen mot IS i Irak og innenfor 

Syrias grenser, samtidig fungerer han som et politisk og militært bindelse mellom irakiske 

sjiapartier og Iran. Irans økonomiske støtte og send av mange tusen pilegrimmer til 

sjiamuslimske hellig byer som Najaf og Karbala er også en del av Irans myk makt i Irak. 

I motsetning av Iran har ikke de to andre regionale maktene samme grad av innflytelse i Irak. 

Tyrkia relasjon med Irak er relatert til energi import og økonomisk samarbeid med KRG. 

Iraks historie er knyttet til den osmanske rike, noe som Tyrkia prøver å utnytte ved sin neo-

osmanske ideologien. Tyrkia har en balansert politikk i forhold til sjiamuslimer og 

sunnimuslimer i Irak, men likevel samarbeider indirekte og direkte Tyrkia med sunnigrupper 

på en rekkeområder. Tyrkia støtter nasjonalistiske partier i Irak som Al-Hadba blokken og 

neo-Baath grupper. Det er også mulig at Tyrkia har forbindelse med IS både i Irak og Syria. 

Den tyrkiske myke makt i Irak, kan ses ved Ankaras støtte til irakiske flyktninger, og FN 

kommisær for flyktninger rapporterte at 65,000 irakiske statsborgere er registret i Tyrkia siden 

IS ble en alvorlig trussel. På den andre side Saudi Arabia forsøker å redusere Irans innflytelse 

i Irak gjennom å finansiere sunnigrupper og nasjonalistiske partier i Irak. Saudi Arabia 

anvender både sin myke og harde makt i Irak, der saudisk humanitær støtte til irakere er del 

av den myke makten og finansiell og militær støtte til Iraqi National Accord (INA) og 

medlemmer av Baath partiet som Izzat Ibrahim ad-Douri kan ses på som saudisk hard makt i 

Irak.  

Libanon var den tredje casen, som ble analysert. Den sekteriske konflikten mellom Saudi 

Arabia og Iran er helt forskjellig i Libanon, der de to forsøker å øve innflytelse gjennom to 

forskjellige koalisjoner i libenaniske politikk. Iran støtter den 8.mars koalisjonen som ble 

dannet av Hizbollah, Amal-bevegelse og Den frie patriotisk bevegelse (FPM), mens Saudi 

Arabia støtter den 14.mars koalisjonen som Saad Hariri og hans parti Framtids-bevegelsen 

(FM) og Al Qouwat al Lubnania (AQL). Hizbollah spiller en avgjørende rolle for Irans 

innflytelse både i Libanon og regionen. Det er historiske og ideologiske bånd mellom 

sjiavisjonen i Iran og Libanon, samtidig har Iran investert i offentlige diplomatiet i Libanon 

gjennom å etablere flere arabiske TV-stasjoner. Bortsett fra Hizbollah som får både 
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økonomisk og militære støtte fra Iran, bruker Teheran mer myk enn hard makt i Libanon. På 

den annen side kan Saudi Arabias ideologisk innflytelse i Libanon ses ved eksport av 

Wahhabisme i nord-Libanon, der grupper som Fatah al-Islam og Bab al-Tabbaneh blir direkte 

finansiert fra Saudi Arabia. Riyadh har balansert sin harde og myke makt i Libanon. Når 

saudiske myndigheter besluttet å suspendere 4 milliarder dollar i militær støtte til Libanon, 

dette kan regnes som saudiske hard makt, mens når Saudi Arabia finansiere politiske partier 

og militsgrupper regnes dette som saudiske myke makt i Libanon. Samtidig har Tyrkia myke 

makt og offentlige diplomati i Libanon blitt tydelige. Tyrkia støtter den turkmenske 

minoriteter i Libanon, i tillegg har Ankara balansert mellom sjiamuslimer og sunnimuslimer i 

Libanon. Uten tvil er Libanon, den eneste staten i regionen, hvor tyrkisk Null-Problem 

politikken fungerer. Yunus Emre institusjonen er et klart initiativ fra tyrkiske myndigheter for 

å utøve sin myke makt i Libanon.     

I denne studien har jeg pekt på visse utfordringer, for det første det var det utviklingen av 

sekteriske konflikter mellom sjiamuslimer og sunnimuslimer som har historisk, politisk og 

ideologisk bakgrunn, for den andre omfattende har den rivaliseringen mellom Iran, Saudi 

Arabia og Tyrkia i regionen skapt en kaotisk situasjon i regionen, hvor alle prøver å bruke  

alle sine makts midler for å dominere regionen i Den nye Midtøsten orden (NMO). Samtidig 

er det ikke utenkelig at sekteriske og stedfortredrende konflikter mellom de tre, kan føre til en 

direkte konfrontasjon i framtiden. Strukturen i regionen og de indre forhold i de små stater i 

regionen har åpnet muligheter for de regionale maktene for å påvirke i interne politikken i 

disse. Med andre ord forsøker de tre regionale maktene å bli den dominerende muslimske 

staten i regionen, med alle maktmidler som de har tilgjengelige.   
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Vedlegg	A.	Tabell		

6.1	Tabell	4	«Sjia	Demografien	i	Midtøsten»		
Land		
	

Total	befolkning		 Sjia	befolkning	 Sjia	av	Total	(%)	

	
Iran	
	

	
68.7	million	

	
61.8	million	

	
90%	

	
Irak	
	

	
26.8	million	

	
17.4	million	

	
65%	

	
Saudi	Arabia	
	

	
27.0	million	

	
2.7	million	

	
10%		

	
Libanon	
	

	
3.9	million	

	
1.7	million	

	
45%	

	
Kuwait	
	

	
2.4	million	

	
730.000	

	
30%	

	
Bahrain	
	

	
700.000	

	
520.000	

	
75%	

	
Syria	
	

	
18.9	million	

	
2.8	million	

	
15%	

	
De	forente	Arabiske	
Emirate	
	

	
2.6	million	

	
160.000	

	
6%	

	
Qatar		
	

	
	890.000	

	
140.000	

	
16	%	

	
Jemen454		
	

	
26.0	million		

	
10.4	million	

	
40%	

Kilde:	Luomi,	“Sectarian	identities	or	Geopolitics:	The	regional	Shia-Sunni	Divide	in	the	Middle	East.”	

	
	

																																																													
454	https://www.rt.com/news/244325-facts-about-yemen-crisis/		
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6.2	Tabell	5	«Midtøstlige	turister	i	Tyrkia	i	2014-15»	
Land		 2014	 2015		

Iran	 1	496	001	 1	591	490		

Israel		 180	562	 210	896	

Irak	 797	745	 1	022	981	

S.Arabia	 329	287	 434	270	

Kuwait		 126	543	 166	305		

Qatar		 27	921	 33	693	

Jemen	 24	175	 22	660	

Bahrain	 21	727	 28	609	

U.A.E	 45	643	 44	573	

Egypt		 102	163		 92	360	
Tunisia		 90	058	 93	307	
Libya		 241	839	 229	778	

Marokko		 83	103		 100	502	

Algerie		 147	375	 157	856		
TOTAL		 3	714	142		 4	229	280		
Ministry	of	Culture	and	Turism,	(2014-2015),	“Number	of	Arriving-Departing	visitors,	Foreigners	and	
Citizens”	(Lest	3.mars	2015),	Tilgjengelig	fra:	http://www.kultur.gov.tr/EN,153018/number-of-
arriving-departing-visitors-foreigners-and-ci-.html	
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6.3	Intervjuguide	
 

Informasjon (10 min)  

- Forklar hva intervjuet skal brukes til og forklar taushetsplikt og anonymitet  
- Informer om opptak, sørg for samtykke til opptak  
- Forklar helhetlig om temaet for samtalen (bakgrunn, hensikten)  

 

Informasjon om hva prosjektet handler om, og hvordan rammeverket brukes for å sikre god 
indre validitet. 

 

Hovedspørsmål 

Iran, Saudi Arabia og Tyrkia maktbruk i kontekst av NMO, Den arabiske våren, 
Post-arabiske våren, Syria, Irak og Libanon.   

 

1. Hvorfor Iran har blandet seg i borgerkrigen i Syria? 
2. Hvilken rolle Qods Hæren (IRGC-QF) og Qassem Soleimani spiller i Syria og Irak, 

samt i hele Midtøsten?  
3. Hvordan Den arabiske våren har påvirket i iranske strategier i Midtøsten?  
4. Ali Akbar Velayati (utenriksrådgiver til Ayatollah Khamenei) sa at: «Iran rød linje er 

Bashar al-Assad både i krigsbane og internasjonale forhandlinger». Har faktisk Iran 
noe plan etter Assad fall?  

5. Hva egentlig den Nye Midtøsten Orden (NMO) dreier seg om? Og hvilken rolle Iran 
spiller i den nye tiden?  

6. Det har blitt diskutert om at Iran i post-atomavtale har den potensielle for å bli USA 
alliansen i regionen i framtiden. Hva synes de om det?  

7. Hvordan Iran kjemper mot Daesh i Irak og Syria? 
8. Hvorfor Irak, Syria, Libanon og andre arabiske og muslimske stater er strategisk viktig 

for Iran?  
9. Hva egentlig betyr neo-osmanske ideologi og hvilken effekter den har i tyrkiske 

regionalpolitikken?  
10. Hvordan Saudi Arabia påvirker politikken i Midtøsten?  
11. Hvordan Iran, Tyrkia og Saudi Arabia forsøker å dominere makten i regionen  
12. Hvordan Myk og Hard makt blir brukt i forhold til deres regionale politikken?  

 


