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Bevezetés

A berlini fal leomlását, a Varsói Szerződés felbomlását és a Szovjetunió összeom
lását követő évtizedben kísérletek sora született a hidegháború utáni rend leírá
sára.1 A megjelent forgatókönyvek változatossága a bizonyosság hiányáról val

lott. A hidegháborús években elterjedt gondolkodásmód merevségét tükrözve az első 
próbálkozások jellemzően az új pólusok azonosítására összpontosítottak, pótlandó a ko
rábbi évtizedek két pólusát. Az USA-Szovjetunió kétpólusú egyensúly alternatívái kö
zött szerepelt az egypólusú rendszer (USA egyedül), a hárompólusú rendszer (USA, 
Európa, Japán) és számtalan többpólusú variáció. Az egyszerű változatokon túl sokkal 
holisztikusabb és árnyaltabb javaslatok is születtek. Talán a két leghíresebb elmélet vagy 
vízió a konzervatív akadémikus Francis Fuknyamaé és a nemzetbiztonsági tanulmányok 
doyenjéé, Sámuel P. Huntingtoné volt. A kilencvenes évek elején mindketten megpróbál
tak egy új, átfogó értékelést adni a közelgő geostratégiai realitásokról. Fukuyama erede
ti címet választott elméletének, a meglehetősen provokatív A  történelem végé-1. Bár nyil
vánvalóan vitatható címnek szánta, a tétel önmagában kevésbé volt az. Érvelése lénye
gében az volt, hogy a XX. századot az állami adminisztráció egyik modelljének, a „piaci 
demokráciának" az elpusztítására törő két szélsőséges ideológia, a nácizmus és kommu
nizmus kísérleteivel lehet jellemezni. A tény, hogy az évszázad utolsó évtizedére mind
kettő elbukott,2 azt jelentette, hogy a demokrácia győzött és így „nincs újabb, megírható 
történelem".

Huntington elmélete, ahogy cikke és könyve címében szerepel: A civilizációk összecsa
pása, sokkal pesszimistább volt. Azt jósolta, hogy a nemzetállamok vagy nemzetállami 
szövetségek közötti konfliktusok korát a kultúrák vagy civilizációk között kitörő konf
liktusok kora fogja felváltani, egy középkoriasabb jellegű megosztottsághoz visszatér
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ve. Ebben az új (vagy megismétlődő régi) korban a háborúkat az Észak és Dél, Kelet és 
Nyugat közötti szegénységi hányados, valamint a vallási fundamentalizmus fogják 
okozni vagy legalábbis elmérgesíteni.

Megjelenésük óta számtalan kritikára és észrevételre ösztönöztek ezek az elméletek. 
Talán a legmeglepőbb, hogy hatásuk a „kemény biztonsági" témákhoz kapcsolódó 
gondolkodásra minimális volt. Feltűnően hiányzott az a kérdés, hogy milyen hatása le
het vagy kellene, hogy legyen az ilyen elméleteknek -  ha érvényesnek bizonyulnak -  
a nemzetbiztonsági gyakorlatra. Ez részben az 1990 és 2001. szeptember 11-e közötti 
időszak fenyegetései értékelésének zavaros jellegével függ össze.

A fenyegetések bőségszaruja: kihívás a rangsorolásra

Talán csak az eset után vált nyilvánvaló a „piaci demokráciák" nyugati nemzetbizton
sági közössége számára, hogy a hidegháború egy többnyire működőképes nemzetkö
zi rendszer volt. Bár az átfogó fenyegetés -  a kölcsönös megsemmisítés elve (M utually  
Assured Destruction -  M A D ) -  meghatározó volt, potenciálisan biztosítva mind a Kelet, 
mind a Nyugat elpusztulását, ha a harmadik világháború kitörne, a blokkok közötti 
fegyverkezési verseny valójában majdnem egyenlő mértéket ért el, és a később kiala
kult fegyverkezési tárgyalások és fegyverkezést ellenőrző rezsimek együtt egy olyan 
rendszert eredményeztek, mely többnyire jól kiegyensúlyozott és megjósolható volt.3 
A nyugati országok nemzetbiztonsági szerkezetéért felelős személyek számára az el
lenség és a vonatkozó kötelezettségek elég egyértelműek voltak: a Szovjetunió és szö
vetségesei; a harmadik világháború megelőzése (vagy ha ez nem lehetséges, felkészü
lés a „meleg háború" megnyerésére). Az ellenség(ek) egy statikus nemzetállam volt, 
könnyen azonosítható veszélyességi pontokkal, például a fővárosa, ipari központjai, 
valamint biztonsági és védelmi szervei. A hidegháborúban ezeknek a célpontoknak az 
azonosítása meglehetősen egyértelmű, sőt könnyű volt.

Az átfogó kihíváson túl természetesen volt egy másik, a nemzetbiztonságra tartozó 
feladatcsoport: a terrorizmus. Az 1960-as évektől olyan országoknak, mint például 
Nagy Britannia, Spanyolország, az NSZK és Olaszország, valamint számos dél-ameri
kai ország, a politikai erőszak veszedelmeivel is meg kellett küzdeniük. Ugyanakkor 
meg kell jegyezni, hogy a szovjet tömb jelentette elsődleges fenyegetéshez képest ez az 
ellenség alapvetően más osztályba tartozott. Bármelyik csoportot vesszük, akár a Baa- 
der-Meinhofot, akár az ETA-t vagy az IRA -1, bár mind halálosan veszélyes volt, egyik 
sem volt képes végzetes csapást mérni arra a kormányra, amely ellen harcolt, és ezért 
alapvetően egyik csoport sem veszélyeztette az adott ország létét, mint a Szovjetunió.

A vasfüggöny leomlásával a nemzetbiztonság új kihívással szembesült. Bár a Szov
jetunió számos országra bomlott, és a legnagyobb, az Orosz Föderáció normalizált
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kapcsolatokat épített ki a nyugati szövetséggel (NATO), és az utóbbi években névlege
sen még szövetségese is lett,4 új vagy újonnan felélesztett fenyegetések kerültek fel
színre, hogy dacoljanak a nyugati kormányok és az egyidejű hazai követelések törek
vésével a hidegháború utáni békére. Ezek a már ismertektől, például a vesztes államok, 
az új és kirívó formákig, mint amilyenek az információs hadviselés és a kritikus infrast
ruktúra elleni potenciális támadások terjedtek.

1. táblázat: hidegháborús kontra 1990-es évekbeli fenyegetések

Korszak Fenyegetések

Hidegháború Szovjetunió, Varsói Szerzó'dés /  harmadik világháború 
Terrorizmus

1990-es évek Terrorizmus 
Etnikai konfliktusok 
Tömeges migráció
Tömegpusztító fegyverek és a vonatkozó szakértelem 
terjedése
Szervezett bűnözés 
Erőforrásokért folytatott konfliktusok 
Lator államok
Vesztes államok (béketámogatás, országépítés)
Kína
Információs hadviselés, a kritikus infrastruktúra 
védelme

Ahogy a fenyegetések és kihívások új sorának száma és természete megnőtt és össze
tettebb lett, két egyértelmű kérdés merült fel. Az első, hogy a védelmi kiadások meg
lévő határai mellett, melyek a legtöbb demokráciában léteznek, hogyan kellene a kor
mányoknak nemzetbiztonsági beruházásaikat és tevékenységüket rangsorolniuk? 
A felsorolt fenyegetések közül melyik kapjon nagyobb figyelmet, hová kellene a korlá
tozott közforrásokat beruházni, hogy a legjobban védjék a lakosságot és a nemzeti ér
dekeket. Sok országban nem tudtak ezekre a kérdésekre egyértelmű választ adni.

A második kérdés a képességekre vonatkozott. Az atlanti szövetség európai felében a 
védelmi és biztonsági képességeket elméletben, érthető módon, a harmadik világhábo
rús forgatókönyvek alakították. A nemzeti háborús tervezők és a belgiumi NATO-fő- 
hadiszállás (SHAPE) nemzetközi vezérkara azon feltételezés alapján dolgozott, hogy 
ha a konfliktus kitör, a Szovjetunió és csatlósai nagy erejű szárazföldi támadást hajta
nának végre a Nyugat ellen a Sibbesse-szoroson keresztül Nyugat-Németországban és 
azon túl, nagy valószínűséggel vegyi fegyvereket bevetve, mielőtt nukleáris fegyverek
hez folyamodnának A NATO létének alapvető célja az volt, hogy időt biztosítson arra,
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hogy az Egyesült Államok válaszolhasson a Vörös Hadsereg hagyományos fegyverze
tekkel végrehajtott elsöprő erejű támadására nterkontinentális és közepes hatótávolsá
gú nukleáris rakétáival. A támadás megindulását követően a katonai erők többségének 
a feladata a NATO európai felén nagyrészt statikus területi védelmi hadműveletek 
végrehajtása volt, hogy feltartóztató erőként megakadályozza a szovjet erők gyors in
vázióját, míg a transzatlanti válasz megérkezik. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy 
a legtöbb nyugati ország hadserege tele volt nehéz, lassú fegyvernemekkel és fegyver- 
zet-elhárító felszereléssel.5

Hamar nyilvánvalóvá vált, hogy az ilyen képességek alkalmazhatósága korlátozott 
az új fenyegetéskörnyezetben, amely olyan követelményeket támasztott, hogy egy or
szág képes legyen katonai erőit saját nemzeti területénél sokkal messzebb bevetni. 
Ezért az Egyesült Államok és Európa védelmi képességei közötti növekvő szakadék 
hamar napirendre került, mivel az Egyesült Államok, földrajzi elhelyezkedésének és a 
globális érdekeit meghatározó módszerének köszönhetően, sokkal rugalmasabb és 
könnyebben bevethető katonai erővel rendelkezett, mint bármelyik szövetségese.

Szeptember 11.: átláthatóbb rangsorolás?

Bár a második egy konkrét probléma volt, amelyet nem lehetett kimagyarázni, és amely 
nem szűnik meg magától, a rangsorolást érintő első dilemma 2001. szeptember 11-e ese
ményeivel „megoldódott" -  legalábbis a nyugati szövetség néhány tagja szerint.

A politikai erőszak szakértői közt van néhány kutató, akik képesek voltak az elméleti 
megfigyeléseket a politikában is alkalmazható termékekké alakítani. Brian Jenkins a 
RAND Corporaüontől ezek egyike. Egyik leghíresebb megfigyelése, mely bevett bölcses
séggé vált ezen a szakterületen, hogy „A terrorista nem sok halottat akar. Sok nézőt akar." Eb
ből természetesen következik az, hogy a terrorizmus lényege a félelemkeltés a társada
lomban, és hogy a modem korban a média a terroristák egyik legértékesebb fegyvere 
lett, mivel képessé teszi a félelem üzenetének továbbítására a lehető legszélesebb közön
séghez. A rendszeres gépeltérítések, politikai gyilkosságok és nagy nyilvánosságú ese
mények -  például az OPEC-miniszterek elleni támadás Ausztriában, az izraeli olimpiai 
csapat tagjainak meggyilkolása Münchenben -  korában ez széles körű bizonyítást nyert. 
Ugyanakkor az 1990-es évek terrorcselekményei és szeptember 11-e önmagukban -  leg
alábbis néhány megfigyelő szerint -  egy új, sokkal rémisztőbb trend felé mutatnak.

Az új trendre vonatkozó első megfigyelés pusztán statisztikai. Az Egyesült Államok 
külügyminisztériuma minden évben kiad egy jelentést az előző év amerikai célpontok 
elleni terroristatámadásairól.6 Az év eseményeinek és az érintetteknek a prózai bemu
tatását követően mindegyik jelentésben a terrorista csoportok neveit és a leírt támadá
sokra vonatkozó matematikai adatokat részletező mellékletek sorozata található. Bár
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a kiadvány bevallottan nem vállalkozik az adott naptári év minden terroristacselekmé
nyének átfogó értékelésére, pusztán az amerikai érdekeltségek ellen végrehajtott táma
dásokra összpontosít, az évek során összegyűjtött adatok alapján azonosítható válto
zások egy világos következtetés levonásához vezettek. Noha a hidegháború vége óta 
eltelt időszakban jelentősen csökkent az Egyesült Államok ellen indított sikeres táma
dások évenkénti gyakorisága, az egyes események halálos áldozatainak száma nőtt. 
Más szóval, sokkal több ember halhat vagy sérülhet meg egyetlen támadás következ
tében, mint a korábbi, hidegháborús évek során.

Az Egyesült Államok és terrorista ellenségeivel kapcsolatban azonosított trend ered
ményeként néhány szakértő arra az eredményre jutott, hogy Brian Jenkins híres meg
figyelése nem tartható tovább: a múltban a közönség mérete volt meghatározó ténye
ző, most a kár és a gyilkolás mértéke sokkal fontosabb a terrorista számára.7 Ez ahhoz 
a feltételezéshez vezetett, hogy most már vannak olyan terroristák, akik egyszerűen a 
lehető legtöbb embert szeretnék megölni, és ezért tömegpusztító fegyvereket próbál
nak megszerezni. Ennek a kialakuló kategóriának a szereplőit keresztelték el hiper- 
terroris fáknak.

Ugyanakkor van egy probléma ezzel a feltételezéssel, és ez a modern terrorizmus 
természetéből ered, melyet a XX. század második felében ismertünk meg. Ha a feltéte
lezés helytálló, véleményem szerint különbséget kell tenni legalább két alapvető ter
roristatípus között.

Racionális kontra irracionális szereplő

A korábbi évtizedekben politikai erőszakot alkalmazó államon kívüli tényezők nagy 
többségének fontos közös nevezője volt, hogy az elérni kívánt végcél legalább elméle
tileg elérhetőnek tűnt. A klasszikus terrorista csoport, mint például az IRA és az ETA, 
világosan közzétett követelésekre alapozott: az önrendelkezésre vagy egyszerűen a na
gyobb autonómiára a kormányzó nemzetállamtól. Ezért, bár az észak-írországi me
gyék egyesítése Írországgal vagy egy függetlenebb Baszkföld eszméje irtózat tárgya le
het London vagy Madrid kormányai számára, ezek olyan követelések voltak, melyek 
megvitatását nem lehetett ab ovo elutasítani. így az ilyen különbözőségeket az adott 
csoport és az érintett kormány között potenciálisan meg lehetett oldani politikai 
eszközökkel,8 és nem olyan követelések voltak, melyeket csak úgy lehetne mérsékelni, 
ha ezeket a csoportokat megsemmisítik vagy hatóságilag betiltják.

Pontosan a követelt végcél megvalósítható természete miatt lehet ezeket a csoporto
kat stratégiájukban és magatartásukban jogosan racionálisnak tartani. Ezért az is nyilván
való, miért nem folyamodtak ezek a csoportok soha olyan stratégiákhoz vagy fegyverek
hez, melyek valódi tömegkatasztrófát eredményeztek volna. Az elérendő végcél e világi,
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politikai volt. A játszma célja a politikai győzelem elérése volt egy konkrét témában a kor
mány kapitulációjának kikényszerítésével a nyilvánosság többségének köszönhetően, 
mely (a félelmen keresztül) megfelelő nyomást gyakorol, hogy biztosítsa a változást a fent 
említett politikában. Bármely tömegkatasztrófát eredményező cselekmény, például tö
megpusztító fegyver alkalmazása, ésszerűen és megjósolhatóan két következménnyel járt 
volna: a szélesebb társadalom, mely rokonszenvezett a csoport általánosabb céljaival, po
tenciális támogatásának elvesztésével és a kormány felhatalmazásával bármilyen eszköz 
(akár tűzparancs) alkalmazására, hogy egyszer és mindenkorra kiirtsa a csoportot. Ezért 
úgy tűnhet, hogy a hiperterrorizmus -  a terrorista célja a tömegpusztító képességek meg
szerzése és alkalmazása -  kifejezés nem alkalmazható a racionálisan gondolkodó államon 
kívüli tényezőkre, akiknek elméletben megvalósítható (politikai) végcéljuk van. De ha 
a hiperterrorizmus létező jelenség, mit jelent ez, és kire alkalmazható?

Talán a legnyilvánvalóbb, tudományosan elkülöníthető jelölt a határvonal meghúzá
sára a hiperterrorista szervezet modern kori első közismert példája, az A lim  Shinnjkio. 
Ez a szervezet azzal vált hírhedtté, hogy a modern kor első olyan nem állami tényező
je, amely sikeresen használt vegyi fegyvert civilekkel szemben. 1995-ben, miután éve
kig kísérleteztek mind vegyi, mind kémiai anyagokkal,9 a szekta a szarin ideggáz gyen
ge oldatát vetette be a tokiói metrón. Ma már tudjuk, hogy a csoportnak elméletben egé
szen más végcélja volt, mint amit a „klasszikus" terrorista tényezők, például az ETA 
vagy az IRA esetében láttunk. Hasonló, tömegpusztító fegyverekkel végrehajtott táma
dásokkal a szekta és félig vak próféta-vezetője, Shoko Asahara a japán kormány feletti 
ellenőrzést akarta megszerezni. Ha egyszer Japán új kormányává alakultak volna, a 
szekta globális tömegpusztítófegyver-hadjáratot akart indítani, míg az egész Föld felet
ti irányítást meg nem szerzi, és egy világméretű kultikus vallási államot nem alapít. 
Nyilvánvaló, hogy egy ilyen végcél politikailag megvalósíthatatlan, és nincs olyan le
hetséges politikai megoldás, melyben a szekta és ellensége megegyezésre juthatnának. 
A szektát motiváló forgatókönyv nem e világi volt, apokaliptikus szemlélettel volt átitat
va, ezért az Aumot elkülönítve az irracionális terroristák csoportjához sorolhatjuk.

Annak megállapítása, hogy egy adott terrorista csoportnak olyan-e a világnézete, 
amely szerint a megegyezés a kormánnyal nem fontos, és amely szerint egy transzcen
dentális „valóság" hatja át az elkövető tetteit, a puszta elméleten túl is jelentős. A kérdés
nek, hogy vajon racionális vagy irracionális tényezővel van(-e) dolgunk,10 világos követ
kezménye lesz arra, milyen típusú választ adhatnak a kormányzati hatóságok. Az előbbi 
esetében az eszközök választéka széles, a katonai erőtől és politikai akciótól a titkos vagy 
nyílt tárgyalásokig, sőt harmadik fél közvetítéséig vagy ítéletéig. Ha viszont a csoport az 
utóbbi kategóriába tartozik, mindössze két alapvető lehetőség van: a terrorista csoport le
tartóztatása vagy megsemmisítése. A válaszadás módját az határozza meg, ki az ellenség.

Ezen a ponton meg kell jegyezni, még ha elégedettek is vagyunk a terrorista tényezők 
új osztályozásával, a valóság az, hogy abszolút számokban a klasszikus racionális ténye
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zők még mindig számbeli fölényben vannak az irracionális, transzcendentálisán motivált 
csoportokhoz képest. Valójában nehéz több példát találni a nyilvánvaló Aum Shinrykión 
túl olyan államon kívüli tényezó'kre, melyek sikeresen hajtottak végre tömegkatasztrófát 
okozó támadásokat,11 és amelyek tömegpusztító fegyvert használtak erre. Természetesen 
nagy a kísértés a szeptember 11-i szörnyű események után Oszama bin Ladent vagy 
szervezetét, az al-Káidát ebbe a kategóriába sorolni. De a kép ennél sokkal árnyaltabb.

A jelenlegi veszély, az al-Káida besorolása

Nyilvánvaló, hogy a New York-i, washingtoni és pennsylvaniai támadások célja a le
hető legtöbb áldozat elérése volt -  módszertanát illetően pedig a legérdekesebb, hogy 
tömegpusztító fegyverek bevetése nélkül akarták ezt elérni -  de a kérdés ugyanaz: va
lójában mi a végcélja és sajátos követelése annak a csoportnak, mely felelős szeptem
ber 11-ért. Itt szükséges egy pillantást vetni azokra a kommünikékre és más propagan
daanyagokra, melyeket Oszama bin Laden és más magas rangü al-Káida-tisztek ter
jesztettek az évek során.

Kezdetben, mielőtt az al-Káida (a Bázis) ismertté vált hírszerzői és tudományos kö
rökben, mikor Oszama bin Laden ellenőrzése alá vonta az Arab Service Bureau!, mely
nek a szervezet része volt, és amely Afganisztánban a megszálló szovjet csapatok ellen 
harcoltó külföldi mudzsahedinek jó részét toborozta és kiképezte, az új szervezet be
vallott céljai egy olyan világgal szemben fogalmazódtak meg, melyet tisztán hunting- 
toni és manicheus szempontból értelmeztek. A fundamentalista harcos számára az 
1990-es évek elejére, miután megnyerte a harcot az akkori „fő sátán", a Szovjetunió el
len, eljött az ideje az elnyomott muzulmánokért harcolni a világ minden részén, és 
harcba szállni az addigi második sátán: a nyugati civilizáció ellen. Bin Laden a nyuga
ti világot ellentétesnek látta és látja iszlám hitének fundamentalista nézeteivel, megsér
téseként mindannak, ami jó és szent, egy olyan erő, mely puha hatalma -  a kapitaliz
mus és a globalizáció -  segítségével tovább gyengíti a muzulmán rendszer hatalmát 
annak követői felett. Az egykori mudzsahedin által felvázolt végcél egy kalifátus felál
lítása, főszerepben a Közel-Kelettel és Közép-Ázsiával, de valójában az egész világon 
elterjedve, a Nyugatot pedig évek vagy akár évtizedek során fokozatosan aláásva egy 
aszimmetrikus hadviselés során, mely kihasználja a liberális demokrácia rendszerének 
sajátos jellegét, amire ezek a nemzetek és vezetőik annyira büszkék. Mindennek pedig 
az első számú „nyugati" célpontja az Egyesült Államok, amely a liberális demokrata, 
kapitalista modell zászlóvivője és a legtöbb istentelenség forrása.

Ilyen kijelentések eredményeként és a terrorista szervezet elfogott vagy megtért tag
jaival készült interjúk12 alapján érthetően arra a következtetésre lehetne jutni, hogy az 
al-Káida pontosan illeszkedik az irracionális terrorista tényező kategóriájába, politikai
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megoldás vele kapcsolatban még elméletileg sem lehetséges, mivel az elérni kívánt 
helyzet jellege abszolút és transzcendentálisán áthatott.

Sajnos Bin Laden és szervezete esetében a kép nem ennyire egyszerű. Mióta a világ 
színpadán feltűnt, majd a szeptember 11-i eseményekben kiteljesedett sikeres támadá
sokat követó'en Bin Laden összezavarta a helyzetet, alacsonyabb szintű követeléseket 
illesztve a már létező nyilatkozatok szélesebb palettájába. Ezek között szerepelt az 
amerikai csapatok kivonása azokról a területekről, melyek közé a legszentebb muzul
mán helyek tartoznak (Szaúd-Arábia), valamint a talán legtöbbet idézett nyilatkozat, 
melyet egy előzetesen rögzített videofelvételen tett, és amelyet Afganisztán megtáma
dásakor hoztak nyilvánosságra. Ebben bin Laden azt állította, hogy nem lesz addig bé
ke sem Nyugaton, sem Amerikában, míg nem jön létre egy szabad és független Palesz
tina. Mindkettő megvalósítható követelés, nyitott a politikai megközelítésre, mely pon
tosan beleillik a racionális terrorista kategóriába.

Következésképp felmerül a probléma, hová soroljuk a hiperterrorizmus al-Káida- 
féle fenyegetését. Véleményem szerint az irracionális és racionális elemek összeolvasz
tása politikai és transzcendentálisán átitatott célokból szándékos trükk lehet a szerve
zet vezetői részéről, hogy összezavarjanak minket, „az ellenséget" és/vagy hogy tak
tikai hasznot húzzanak a stratégiai szintű támadások következményeiből. Bármely 
esetben a magasabb szintű irracionális követelések vagy végcél beárnyékolják az ala
csonyabb szintű követeléseket, és arra juthatunk, hogy a csoport alapvetően -  szem
pontunk szerint13 -  irracionális vagy a legrosszabb esetben, gyakorlati okok miatt, egy 
sui generis módosulása ennek a kategóriának.

Ezért logikus, ha arra a következtetésre jutunk, hogy valójában létezik egy újfajta fe
nyegetés, mely összefüggést alakított ki a terroristává válás iránti vágy és a lehető leg
több pusztítás okozása iránti vágy között, és hogy a hiperterrorizmus irracionális té
nyezők esetében létezhet. Magától értetődő kérdés: birtokunkban vannak-e a szüksé
ges eszközök, hogy szembeszálljunk a politikai erőszaknak ezzel az új formájájával?

A vesztfáliai örökség

Gyakran igen könnyű természetesnek venni a kormányzati és közigazgatási rendszert, 
amelyben élünk. Ha valaki nem hivatásszerűen tanulmányozza a modern történelmet 
vagy a nemzetközi jog fejlődését, annak elnézhetjük, ha azt gondolja, a független nem
zetállamok jelenlegi rendszere sokkal régebb óta létezik, mint valójában. A fogalom fej
lődése történelmi viszonylatban meglehetősen új. Az 1648-as vesztfáliai békét a leg
több szakértő egy olyan nyugati rendszer alapjainak lerakásaként értékeli, melynek 
alanyai az egymástól független államok és testületek voltak, bár szövetséget köthettek 
egymással, és amelyek belső ügyeibe nem lehetett beavatkozni -  egy olyan rendszer
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ez , melyben a szuverenitás lett végső soron a legfontosabb.14 Később, ahogy ez a foga
lom továbbfejlődött, és ahogy az egyes embereknek a helyi földbirtokos és a királyi ház 
iránti hűsége a nemzeti identitás alapján meghatározott professzionális politikai elit 
irányába mozdult el, az állam nemzetállammá alakult, amelynek meghatározó ténye
zői az állampolgárság és nemzetiség lettek.15

A nemzetállam egy ország működtetésének és meghatározásának a módja. Megalaku
lásának és fejlődésének a mi szempontunkból legfontosabb mellékhatása a szuverenitás 
új helyének elágazása az új alakulat biztonságáról való gondoskodás gyakorlatában. Bár 
az emberiség azóta folytat háborúkat, mióta terület és más kisajátítható vagyoni formák 
léteznek, a nemzetállam biztosításának modern kori módszere a munka egyetemes meg
osztását eredményezte gyakorlatilag a világ minden országában.16 Az így létrehozott 
rendszerek meglehetősen egyszerűen alakultak meg a fenyegetések kategorizálása alap
ján, úgymint: külső, belső, polgári vagy katonai természetűek. Mivel a fenyegetések tu
dományos szempontból mind meglehetősen különállóak voltak, azaz könnyen megha
tározhatóak és elkülöníthetőek, logikus volt olyan válaszokat adni, melyek tükrözik az 
adott kihívást. Ha az ellenséges állam egy katonai természetű, érzékeny információt akar 
megszerezni, akkor nekünk olyan képességgel kell rendelkeznünk, hogy megvédjük az 
ilyen információkat és elfogjuk az ellenség ügynökeit. Hasonlóképpen, ha az ellenséges 
állam katonai agressziót akar végrehajtani, olyan állandó képességet kell fenntartanunk, 
hogy elrettentsünk egy ilyen támadást vagy katonai erővel frontálisan ütközzünk meg 
vele. És így tovább. Természetesen sajátságos variánsok is kialakultak, például egy tes
tületbe szervezve a polgári és katonai kémelhárítást, de összességébe véve a modern 
nemzetállamok többsége a 2. táblázatban látható munkamegosztást állította fel.

A fenyegetés típusa A nemzetállam intézményes válasza
Külső katonai (invázió) Állandó hivatásos hadsereg
A belső alkotmányos, legális rend megzavarása Rendőrség
Katonai titkok megszerzése Katonai kémelhárítás
Politikai, gazdasági titkok megszerzése Polgári kémelhárítás
Ellenséges katonai szándék/képesség Katonai hírszerzés
Külső politikai elit ellenséges szándéka Polgári hírszerzés (kémkedés)

2. táblázat: a vesztfáliai nemzetbiztonsági örökölt felépítése

Mindegyik esetben, ahogy a nemzetállam kialakította és megszilárdította szerkezeteit, 
a nemzetbiztonság belső felépítését a törvények és alkotmányos intézkedések erősítet
ték meg, melyek meghatározták az adott szerv felelősségét és sajátos küldetését. A ha
tékonyság megőrzése, valamint a hatalom és hírszerzés túlkapásai elleni biztosítás esz
közeként gyakorlatilag a fejlett Nyugat minden állama szigorúan körülhatárolta az 
egyes testületek hatáskörét, például a testület(ek) kizárólagos hatáskörét kifejezetten
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ennek a fenyegetésnek a megválaszolására korlátozták és így tovább. Valójában ezen 
munkamegosztás bármely szándékos vagy véletlen megsértése általános botránkozást 
és/vagy kivizsgálást eredményezett volna.17 A küldetések ilyen szigorú értelmezését 
és az (ebből) eredő tükörkép-választ, amihez a fenyegetést egy egyszerű hazai testület 
társította, a hidegháború mesterségesen szított, egyértelmű fenyegetéskörnyezete egy
szerűen tovább erősítette.

A fenyegetések képességekhez igazítása a harmadik évezredben

Akár egyetért valaki, akár nem a fentebb idézett, még mindig nagy hatású elméletek
kel („civilizációk összecsapása" vagy „a történelem vége"), egyértelműnek tűnik, hogy 
a mai geostratégiai környezetben legalább egy vitathatatlan változás történt: a vesztfá
liai rendszer alapfeltevései nem tarthatók tovább.

Először is, talán már elcsépeltnek hangzik, de ez nem csökkenti a kijelentés igazsá
gát, hogy a demokráciák nem vívnak egymással háborút. Valójában ezt az elvet az el
múlt években az amerikai külpolitika meghatározó tényezőjévé emelték. Lefordítva ez 
gyakorlatilag azt jelenti, hogy a nemzetek nyugati közösségének országai nem jelente
nek egymásra veszélyt. Vitathatatlan állításnak tűnik, hiszen nehéz elképzelni, hogy 
egy nemzet-nemzet elleni konfliktus, a háború bevett eszközeivel együtt, kitörne Né
metország és az Egyesült Államok vagy Nagy-Britannia és Franciaország között. Az új 
fenyegetések természete alátámasztja az utóbbi években azonosított körülményeket, 
melyeket az 2. táblázatban soroltunk fel.

Jóllehet ez az állítás egyértelműnek tűnhet, szerteágazásai a gyakorlatban igen jelen
tősek. Ahogy láttuk, a vesztfáliai rendszer alatt egyetemesen kialakult és a hideghábo
rú alatt megerősödött nemzetbiztonsági felépítés nem egy változatos eszköz volt. Ere
detileg kizárólag külső fenyegetésekre tervezték, melyek (ellenséges) nemzetállamok 
formájában jelentkeztek. A végső cél egy fegyveres konfliktus megelőzése vagy meg
nyerése volt egy másik ország vagy országcsoportok ellenében, melyek általában meg
lehetősen közeli fizikai szomszédságban álltak az adott országgal. Ma a transzatlanti 
terület országainak nincsenek területért vagy javakért folytatott fegyveres konfliktus
hoz vezethető ellentéteik egymással. Valójában a kontinentális Európát ma már na
gyobbrészt az integráció intézményes formája jeleníti meg, mely 2004 májusa óta 25 or
szágból áll, a legnagyobb önkéntes egységes piacot és kereskedelmi blokkot alkotva, 
mely valaha létezett.18 így mind a NATO, mind az EU közössége olyan országokból áll, 
melyek nemzeti védelmi és biztonsági szerkezete egyáltalán nem tart lépést a felmerü
lő veszélyekkel, melyeknek nincsenek határai, fővárosai vagy nemzetállamon alapuló 
kormányuk.
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A különbség kezelése

A Szerbia elleni 1999-es bombázás és a legutóbbi, 2003-as iraki invázió után néhány 
szakértő azt állította, hogy az egész vesztfáliai rendszer halálos ütést kapott. Egy or
szág szent és sérthetetlen jellegét -  a belső eseményektől függetlenül -  a rendszer alap
vető elvének tartották. Teljesen új az a gondolat, melyet egy vagy több ország a belső 
magatartásról vélt, nevezetesen hogy az alapvető emberi jogok megsértése igazolja a 
katonai akciót. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a nemzeti szuverenitás aláásása 
csak azokra az országokra korlátozódik, melyek jellegükben „vesztesnek" vagy „lator
nak" minősíthetők. Ezért nem szabad leszögeznünk, hogy a hamisítatlan szuverenitás 
elve alkalmazható a fejlett piaci demokráciák közösségében.

Ugyanakkor, ha ezen nemzetek biztonságának garantálásáról van szó, van egy vilá
gos különbség. A nemzetbiztonsági eszközök évszázadokon keresztül illeszkedtek a 
fenyegetésekhez. Ma a fenyegetések egy olyan, nemzeteken átívelő környezetben je
lentkeznek, melyet a nemzetállamok felépítésének váza nem korlátoz. Az ellenség egy 
olyan világban mozog, melyet a nemzetközi egyezmények, fizikai határok vagy kor
mányzati diktátumok nem korlátoznak. Mégis, a transzatlanti közösség sikeres tagjai, 
melyek megnyerték a hidegháborút, olyan biztonságieszköz-készletet örököltek, mely 
nem változott, és amely nagymértékben a vesztfáliai nemzetállam felépítéséhez kötő
dik. A hadseregek és rendőrségek még mindig országokat szolgálnak. Nemzeti költ
ségvetésekből finanszírozzák és nemzeti kormányok ellenőrzik őket. Míg az ellenség a 
létezés egy magasabb fokára lépett, mi nem, és talán soha nem is fogunk, mivel a vi
lágkormányzat nem olyan dolog, melyet akár az identitásukat nemzeti léptékben meg
találó polgárok, akár a hazai hatalmukat egy magasabb, nemzetek feletti hatalom tér
nyerése esetén elveszthető politikusok elsáncolt rétege üdvözölne.

Ezért másutt kell megoldást keresnünk. Ha felismerjük, hogy a belső nemzeti biztonsági 
és védelmi szerkezetet, melyet egy másik korból örököltük, más célra hozták létre, és még
is számos -  elsősorban politikai -  okból képtelenek vagyunk nemzetek feletti megoldást ta
lálni, akkor az egyetlen járható út radikálisan megreformálni a nemzetállami szintű intéz
ményeket, hogy alkalmasabbá tegyük őket az új feladatokra, hogy jobban megfeleljenek a 
ma ellenségeinek. Ehhez be kell ismerni, hogy a régi munkamegosztás idejétmúlt, és a kü
lönböző ügynökségek és katonai erők közötti hermetikus zárak fenntartása nem igazolha
tó. A rendőrség, a hadsereg és a különböző hírszerző szervezetek közötti belső korlátokat le 
kell bontani, hogy megkönnyítsük a modus operands, ami annyira rugalmas és hatékony, 
mint új ellenségeinké. Túlzás lenne azt állítani, hogy sok ország számára a jelenlegi 
geostratégiai környezetben egy egységes testület szolgálná ezt a legjobban, mely a számos 
különálló ügynökség és egység szakértelmét összegyűjtené egy új szerkezetbe, és mely job
ban megfelel az olyan fenyegetéseknek, mint például az al-Káida és számos nemzetek felet
ti szervezett bűnszövetkezet. Van is példa egy ilyen egyesített multiügynökségre.19
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Mégis, a valóság az, hogy a fejlett nyugati országok nemzetbiztonsági apparátusá
nak ilyen széles körű reformja és átszervezése elkerülhetetlenül heves ellenállásba fog 
ütközni mindazok részéről, akiknek érdekében áll a létező struktúrák fenntartása, és 
akik nem látják szükségét a változásnak. Ezért feltehetőleg a nem kormányzati tanács
adó testületek felelőssége előmozdítani a kezdeti vitát arról, hogyan lehet a legjobban 
átalakítani a régi képességeket, hogy megfeleljenek az új fenyegetéseknek és meggyőz
ni a közvélemény lehető legtöbb tagját, hogy a témát a különböző nemzetek politikai 
napirendjére tűzzék. Mert ha mi nem kezdjük meg a vitát és nem visszük véghez a vál
tozást, akkor a Nyugat továbbra is egy halálos fogócskában fog szenvedni, mivel azok, 
akiket a nemzetállami határok'nem korlátoznak, kárt okoznak országainknak.
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Stackpole Books, Mechanicsburg 2000, különösen az I. részt: „When Devils Walk on Earth"; és 
Sebestény L. v. Gorka: Boom Time in the Doom Market, Jane's Intelligence Review, 2000. január.

11 A siker kérdése igen érdekes. Miután szó szerint dollármilliókat költöttek tudósok toborzására, va
lamint biológiai és kémiai fegyverek gyártására képes laboratóriumok felállítására, az Aum híres tá
madását a szaringáz egy igen gyenge (kb. tízszázalékos tisztaságú) folyadékoldatával hajtották vég
re, és az akció mindössze 12 áldozatot követelt, amit valószínűleg felülmúlt volna egy sokkal, sok
kal olcsóbb klasszikus eszköz, például egy házilag készült robbanóeszköz használata vagy olyan 
eszközöké, mint amilyeneket a legutóbbi madridi vasúti robbantások esetében, 2004. márciusában 
használtak, melyek tízszer annyi embert öltek meg.

12 Az e nézetet alátámasztó példákra lásd Rohan Gunaratna al-Káida-specialista munkáit, például 
Inside al Qaeda, Hurst, London 2002.

13 Fontos megjegyezni, hogy a racionális vagy irracionális kategorizálás az én nézőpontomra utal. Az 
Aum- vagy al-Káida-irányítók fejében kétségtelenül létezik egy teljesen világos saját logika. A kü
lönbség az, hogy a kívánt végcél egy transzcendentális valósághoz kötődik-e vagy sem. Ennek ered
ményeként lehet olyan címkéket használni, ahogy én is tettem, mint politikai és transzcendentális 
terrorista.

14 Valójában a szuverenitás szent és sérthetetlen természete állt később az erőegyensúly rendszere 
mögött, mely oly fontos volt Európának az elkövetkező évszázadokban.

15 A nemzetállam, biztonság és nemzetközi jog hosszabb és nagyobb hatású megvitatására lásd Philip 
Bobbitt legutóbbi munkáit, különösen: The Shield of Achilles: ivar, peace and the course of history.

16 Természetesen van néhány ritka kivétel ez alól, például Andorra vagy Costa Rica. A közös mindany- 
nyiukban, hogy vagy túl kicsik, hogy saját hadseregük vagy titkosszolgálataik legyenek, vagy kül
ső és átfogó biztonsági garanciákra támaszkodnak, mint például ez utóbbi és annak USA-val fenn
tartott kapcsolatának esetében.

17 Például amikor a CIA-t a vietnami háború alatt azzal vádolták, hogy amerikai állampolgárokról 
gyűjt információt az Egyesült Államokban, ami az FBI hatáskörébe tartozó tevékenység.

18 Az Európai Unió jellegének és a legutóbbi bővítési kör idején alapvetően megváltozott identitásá
nak vitájáról lásd a szerző: European Union Enlargement: -  common challenge or internal divide? című, 
a Német-amerikai Fulbright Bizottság 2004. március 20-i berlini szemináriumán (Where Continents 
Meet) elhangzott dolgozatát.

19 Az IRA brit kormány ellen folytatott kampányának legvéresebb éveiben egy radikálisan új egység 
létrehozásáról döntöttek, mely fel tudja venni a harcot a legveszélyesebb terroristákkal. Különböző 
neveken, 14 Detachmentt, Dragon Company vagy 14 Int. and Sy. e z  az alakulat helyi rendőrtisztekből, 
a különleges erők (SAS/SBS) tagjaiból és a titkosszolgálatokból álló egységeket alkalmazott. A 14 
Company igen jól végezte munkáját, a régi megosztottságokon és akadályokon felülkerekedve az 
ügynökségek között hatékony együttműködést alakítva ki. Sajnos túl jól végezte munkáját, számos 
IRA-terroristát végzett ki oly módon, mely a szó legszélesebb politikai értelmében nem volt meg
engedett. Ennek eredményeként feloszlatták. Bár az IRA kontra Nagy-Britannia harc ilyen jellegű 
információi korlátozottak, az utóbbi években néhány munka fényt derített a 14 Companyre; például 
Martin Dillon: The D irty War: covert strategies and tactics used in political conflicts, New York: 
Routledge, 1990.
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The D eath o f  N ationa l S ecurity?  Securing  D em ocracy in the Post-C old W ar W orld

As a form of constrained conflict the Cold War reinforced the systems and architecture 
of national security developed under the international Westphalian order of nation
states. Since the collapse of the bipolar balance new or revived threats have emerged 
which are ill-matched by the existing "legacy structures" of national defense and 
security that the Westphalian system left behind. The most obvious of these threats is 
the phenomenon of "hyper-terrorism" -  political violence that is more interested in 
extent of damage caused than in simply the inculcation of fear. Whilst its existence is 
limited to a small sub-set of non-state actors: transcendentally motivated irrational 
terrorists, the threat exists. A radical approach to the reform of the national security 
structures of Western nations is required if this community is to effectively meet the 
challenge of threats such as al Qaeda. Such a reform, entails new divisions of labor, will 
require a significant revision of constitutional strictures in most of the states concerned. 
This will not be easy and will require a high level of political will to implement. Should 
such reform be delayed, the Western community of developed democracies will 
remain more vulnerable than is justified.

D er Tod der nationalen Sicherheit?

Vom Kalten Krieg als künstlich angefachter Konfliktform wurden die Systeme und 
Strukturen der nationalen Sicherheit gefestigt, die sich in der internationalen 
westfälischen Ordnung der Nationalstaaten herausgebildet hatten. Seit dem Zerfall 
des bipolaren Systems sind neue, bzw. erneuerte Drohungen an die Oberfläche 
gelangt, die nicht mit den „Strukturen des Erbes" der vom westfälischen System 
hinterlassenen nationalen Verteidigung und Sicherheit vereinbar sind. Die 
offensichtlichste dieser Drohungen ist die Erscheinung des „Hyperterrorismus", einer 
politische Gewalt, die umso mehr am großen Ausmaß des verursachten Schadens als 
nur an der Auslösung der Furcht interessiert ist. Obzwar alle diese nicht-staatliche 
Faktoren sich auf die kleine Teilmenge von transzendental motivierten irrationellen 
Terroristen beschränken, existiert diese Bedrohung. Die Länder des Westens müssen 
sich radikal an die Reform ihrer Strukturen der nationalen Sicherheit machen, wenn sie 
effizient gegen solche Herausforderungen auftreten wollen, wie die es Bedrohungen 
der Al-Khaida bedeutet. Die mit einer neuen Arbeitsteilung verbundene Reform macht 
in den meisten betroffenen Ländern eine bedeutende Überprüfung der
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konstitutionellen Einwände erforderlich. Dies wird nicht leicht sein, zur Durchführung 
dieser ist ein politischer Wille auf hoher Ebene notwendig. Wird die Durchführung 
einer solchen Reform unterlassen, wird die westliche Gemeinschaft der entwickelten 
Demokratien viel verletzbarer bleiben, als es begründet ist.

2004. ősz-tél 131


