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A háborúnak nincs vége
Dunay Pál

A Külügyi Szemle e számának tanulmányai arra tesznek kísérletet, hogy hozzájá-
ruljanak ahhoz az eszmecseréhez, amely mostanság bontakozik ki arról, milyen 
hatást gyakorol a 2003-ban kezdődő és fatálisnak bizonyuló iraki fegyveres 

konfl iktus a nemzetközi kapcsolatok fejlődésére. A konfl iktus lezárulása még messze 
van, mind abban a tekintetben, hogy az Egyesült Államok erői onnan kivonulhassanak, 
mind pedig Irak belső megbékélése tekintetében. Az azonban nyilvánvaló, hogy 2003 
óta nem sikerült konszolidálni Irak belső helyzetét, az ország fokozatosan káoszba 
süllyedt, és így a nemzetközi rendszer szereplőinek tartós közös felelősségévé válhat.

A nemzetközi kapcsolatok elemzésében megfi gyelhető, hogy a jelen és a közelmúlt 
fejleményeit tendenciaszerűen összete  ebbnek, az időben tőlünk távolabb kerülő ese-
ményeket pedig egyszerűbbnek, könnyebben érthetőnek, veszélytelenebbnek lá  atja. 
Kissé hasonlatos ez azokhoz a gépkocsikhoz, amelyeknek a külső visszapillantó-tükrén 
arra fi gyelmeztet a felirat, hogy az abban megjelenő tárgyak közelebb vannak, mint 
látszanak.

Érdemes talán megfontolni ezt akkor, amikor a 2003 óta zajló iraki háborút és annak 
nemzetközi hatásait vesszük szemügyre. Úgy tűnhet, a 2002-ben kialakuló euroatlanti 
politikai és diplomáciai válság, amely oda vezete  , hogy 2003 tavaszán az Egyesült 
Államok az ENSZ Biztonsági Tanácsának felhatalmazása nélkül és az általa vártnál 
csekélyebb – ám még mindig jelentős – nemzetközi támogatással indíto   háborút Irak 
ellen, sorsfordító hatást gyakorolt a nemzetközi rendszer fejlődésére. Ez éppenséggel 
nem helytálló. Ha előítéletek nélkül vesszük szemügyre az iraki konfl iktus hatását a 
nemzetközi rendszer fejlődésére, akkor az alábbi következtetések adódnak:

1. Ellentétben a hidegháború lezárultával, ebben az esetben nem változo   meg a 
nemzetközi rendszer szerkezete. A nemzetközi rend struktúrája a kelet–nyugati konf-
liktus befejeződése óta – mint azt Romsics Gergely tanulmányából megállapíthatjuk1 
– alapvetően változatlan maradt. Az előbbiből következik, hogy annak megítélése, mi-
lyen az a rendszer, amelynek változatlanul maradását tételezzük, a  ól függ, miként 
értékeltük azt, ami a kelet–nyugati konfl iktus befejeztével, a bipolaritás megszűnésével 
létrejö  . Erre vonatkozóan pedig eltérő nézetek vannak forgalomban.
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2. Nem lehet egyértelmű következtetésre jutni a nemzetközi rendszer természetéről. 
Méghozzá azért nem, mert a globalizáció és a világgazdasági erőviszonyok nem en-
gednek ugyanarra a következtetésre jutni a nemzetközi gazdasági struktúrát illetően, 
mint amit leszűrhetünk a nemzetközi biztonsági – még inkább pedig a nemzetközi 
katonai – erőviszonyokból. Nevezetesen, míg előbbi tekintetben az Egyesült Államok 
csak mérsékelt fölénnyel rendelkezik, utóbbiban az amerikai vezető szerep már hosszú 
ideje és ma is meghatározó. Ez alapján szűrhető le a következtetés, hogy a nemzetközi 
biztonság tekintetében a nemzetközi rendszer egypólusú, annak ellenére, hogy az iraki 
és az afganisztáni konfl iktus vélhetőleg ráébreszti az Egyesült Államokat cselekvési 
lehetőségeinek korlátaira.

3. Ugyancsak nehéz feladat annak meghatározása, hogy a nemzetközi kapcsolatok 
milyen megközelítése alapján volt elkerülhetetlen az invázió. Ismert amerikai realisták 
már a háború megindítását megelőzően kifejte  ék, hogy realista alapon az inváziónak 
nincs értelme. Mindenekelő   azért, mert Szaddám Huszein esetében – fi gyelemmel 
a korábbi tapasztalatokra – az elre  entés működik. Ráadásul kellő fi gyelemmel Irak 
feltartóztatható, tekinte  el egyebek melle   arra, hogy Szaddám Huszein racionális 
szereplője (volt) a nemzetközi kapcsolatoknak.2 Mivel pedig az Egyesült Államoknak 
nem fűződö   egzisztenciális érdeke Irakhoz, a katonai fellépés ezen az alapon sem volt 
igazolható. Mindebből az következnék, hogy az Egyesült Államok által kezdeménye-
ze   fellépés a nemzetközi közösség értékei jegyében történt. Ez mind a tömegpusztító 
fegyverek elterjedésének megakadályozása, mind pedig a terrorizmus elhárítása ese-
tében helytálló feltevés lenne. Sajnálatos módon azonban egyik hivatkozást sem sike-
rült bizonyítani, így az inváziót a liberálisoknak sem sikerült megalapozniuk. Arról 
már nem is beszélve, hogy a humanitárius intervenciót, amelyet a 2003-ig regnáló iraki 
rezsim tevékenysége jól megalapozo   volna, az ENSZ döntéshozatali folyamatában 
alulhangsúlyozták.

4. Az, hogy a nemzetközi biztonsági rendszer jellege nem változo   meg az iraki 
konfl iktus hatására, még nem jelenti azt, hogy az egypólusú biztonsági struktúra fej-
lődésén belül ne lehetne azonosítani fejlődési szakaszokat a múltban és vélhetőleg a 
jövőben is. Az első, a kelet–nyugati konfl iktus lezárulása utáni szakasz kialakulatlan 
volt, mert még nem volt világos, hogy mi fogja összefűzni a nemzetközi biztonsági 
rendszert. Csak annyit lehete   tudni, hogy az Egyesült Államok fokozatosan megha-
tározó fölényre tesz szert a világ biztonságában, de abban bizonytalanság uralkodo  , 
hogy mi lesz a meghatározó fenyegetés. Ebben a tekintetben az Egyesült Államok ellen 
irányuló 2001. szeptember 11-i terrortámadás hozo   változást. Ma a nemzetközi biz-
tonsági rendszer meghatározó fenyegetése/kihívása a terrorizmus és – egyes elemzők 
e  ől eltérő következtetése ellenére3 – belátható ideig az is marad.

5. A fenyegetés elsődleges forrásának megváltozása azonban még csak nem is mó-
dosíto  a a nemzetközi rend struktúráját. Ebben az iraki – és vélhetőleg az afganisztáni 
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– konfl iktuskezelés sikertelensége hozhat változást: nevezetesen az egypólusú szerke-
zeten belül fokozo  abban jelenhetnek meg a biztonság befolyásolásának együ  mű-
ködésre épülő elemei. Ebben az értelemben és korlátozo  an önálló fejlődési szakasz 
kezdetét jelentheti az egypólusú nemzetközi rendszeren belül. Ehhez nyilván jótéko-
nyan járulhat hozzá, ha azok a személyek, akik az iraki válságkezelés ado   módjáról 
döntö  ek, már nem lesznek részesei annak a felülvizsgálatnak, amelynek hatására az 
Egyesült Államok – számos szövetségesét követve – lemond arról, hogy Irakot konszo-
lidált állapotban hagyja majd magára.

6. Az iraki válság rendezésének sikertelensége vélhetőleg hozzájárul ahhoz, hogy 
az Egyesült Államok belássa, az egypólusú nemzetközi biztonsági rendnek vannak 
korlátai. Minél szélsőségesebb formát ölt a fontos stratégiai döntések egy kézben törté-
nő összpontosítása a nemzetközi rendszerben, annál erőteljesebb és esetleg szélesebb 
körű az idegenkedés a legkülönfélébb szinteken.4 Az egypólusú rendszer középpontját 
képező ország számára ez több következménnyel járt a közvélemény-kutatási adatok-
ban tükröződő népszerűségvesztéstől a hagyományos partnereitől való eltávolodásig.

7. Az Egyesült Államok hagyományos európai partnereivel és Kanadával a kapcso-
latok két módon veze  ek távolodáshoz: a) Voltak olyan államok, ahol a kormány nem 
tarto  a elfogadhatónak a katonai beavatkozást. Egyesek tartalmi kifogásokat támasz-
to  ak, kifejtve, hogy az Egyesült Államok által a háború indítása melle   előterjeszte   
érvek nem elég meggyőzők. Közülük néhánynak vélhetőleg az amerikaiakétól eltérő 
hírszerzési információik voltak, egyesek pedig egyszerűen úgy gondolták, nem elég-
ségesek az amerikai érvek a köteleze  ségvállaláshoz. Másoknak elsősorban eljárási 
jellegű kifogásai voltak: az ENSZ Biztonsági Tanácsának döntése híján nem tarto  ák 
elfogadhatónak a katonai beavatkozást. b) Ismét csak más esetekben a kormány ké-
szen állt ugyan arra, hogy támogassa az Egyesült Államok iraki politikáját, de kihátrált 
mögüle a lakosság, ami tekinte  el arra, hogy demokráciákról van szó, visszahato   a 
kormányzati magatartásra. Ennek nyomait láthatjuk Nagy-Britanniában, amely foko-
zatosan távolodik az iraki akciótól.

8. Annak ellenére, hogy szinte kivétel nélkül minden államnak fontos érdekei fűződ-
nek a jó kapcsolatok fenntartásához az Egyesült Államokkal, a viszony normalizálása 
még nem eredményezi, hogy az visszatérne ahhoz a bensőségességhez, ami jó ideig jel-
lemezte az euroatlanti kapcsolatrendszert. A 2009 elején esedékes amerikai kormány-
váltás azonban további lendületet adhat a kapcsolatok normalizálásának Európa ve-
zető hatalmai és az Egyesült Államok közö  . A bizalom csökkenésének több – az iraki 
konfl iktuson túlmutató – oka van. Maga a konfl iktus háborúba fordítása 2003-ban az 
akaratérvényesítés egyedi példáját nyújto  a a nemzetközi rendszerben. A kapcsolatba 
bekerülő tartós fenntartások inkább arra épülnek, hogy Irak szimbólumává le   a mul-
tilaterálisan álcázo   unilateralizmusnak. Ez magában hordozza azt a veszélyt, hogy 
az Egyesült Államok más esetekben is fi gyelmen kívül hagyja több fontos partnerének 
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és az általa nem dominált nemzetközi intézményeknek az álláspontját. Az aggodalom 
nem indokolatlan, bár egyelőre valószínűtlen, hogy hasonló forgatókönyvet az Egye-
sült Államok valóra válthatna. Ehhez sem a szándéka, sem a képességei nincsenek meg, 
tekinte  el arra, hogy katonai erejét jelenleg és a következő években szinte maradékta-
lanul leköti majd az iraki akció felszámolása és Afganisztán stabilizálásának kísérlete.
   9.    A Bush-kormányzat eredeti feltevései közö   szerepelt az is, hogy Irak demok-

ratizálásának és belső konszolidálásának kedvező hatása lehet a Közel-Kelet egészére, 
különösen pedig az arab–izraeli konfl iktusra. Mivel az iraki kísérlet elbuko  , vélhető-
leg soha nem fog kiderülni, vezete  -e út „Bagdadból Jeruzsálembe” (és Ramallahba), 
mint azt az Egyesült Államok feltételezte és ígérte. Meggyőző az az álláspont, hogy az 
iraki demokratizáció elmaradása, s vélhetőleg újabb regionális konfl iktus középpontjá-
vá válása általában is visszaveti a közel-keleti konfl iktus rendezését.

10.    Az Egyesült Államokat még sokan és sokáig fogják bírálni az iraki invázióért. 
Nehéz azonban szabadulni a  ól a benyomástól, hogy visszatekintő delegitimációval 
van dolgunk. Nevezetesen a bírálatok arra épülnek ugyan, hogy az akció szükségtelen 
és indokolatlan volt. Alapjuk azonban mégiscsak az, hogy az sikertelen volt. Irak és a 
belőle leszűrhető tanulságok nem szolgálnak alapul arra, hogy új korszakról beszélhes-
sünk a nemzetközi kapcsolatok fejlődésében, arra azonban talán igen, hogy szakaszha-
tárnak tekintsük a kelet–nyugati konfl iktust követő korszakban.
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