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A jelenlegi válság megoldása a szerző szerint csupán akkor lehetséges, ha az Egyesült 
Államok felhagy a „regime change” (rezsimváltoztatás) gondolatával, és nem próbálja 
meg kívülről megváltoztatni az iráni rendszert. Az iráni vezetők azt szeretnék, ha a 
Nyugat és elsősorban az Egyesült Államok megszüntetné a fenyegetőzést, valamint ha 
a régió nagyhatalmaként ismerné el Iránt. Az iraki kérdés rendezése sem lehetséges az 
Iránnal való kapcsolat rendbetétele nélkül. Illuzórikus elképzelés rendőrmódszerekkel 
megakadályozni egy államot abban, hogy atomfegyverre tegyen szert: a terrorizmus-
hoz hasonlóan ez is elsősorban politikai kérdés, és politikai eszközökkel, nem pedig 
technikailag kell megoldani. Ebben az esetben az egyetlen politikai eszköz Teheránnak 
a nemzetközi közösségbe való integrálása lenne. Irakkal szemben pedig az Egyesült 
Államok elsősorban ideológiai hibát követe   el: azt hi  e, hogy ebben az országban 
gyorsan kiépíthet egy nyugati típusú demokráciát. A Nyugatnak fontos lenne felismer-
nie, hogy heterogén rendszerekben és heterogén rendszerekkel együ   kell léteznie.

Füsti Molnár Zsuzsa

Pierre de Senarciens: A nemzetközi kapcsolatok elmélete és 
gyakorlata a hidegháború vége óta
(Théories et pratiques des relations internationales depuis la fi n de la guerre 
froide, Politique étrangere, 2006. 4. sz.)

A nemzetközi kapcsolatok jelentős átalakuláson mentek keresztül a hideghá-
ború vége óta, annál is inkább, mivel a szovjet birodalom összeomlása már a 
globalizáció keretei közö   zajlo  . A vasfüggöny lebontása, az EU kibővítése, 

Ázsia új gazdasági és politikai hatalmi pólusainak megerősödése (India, Kína), a javak 
és szolgáltatások piacainak gyors expanziója, valamint a 2001. szeptember 11-ét követő 
politikai és stratégiai zűrzavar jelzik e változás aspektusait.

Milyen jelentőséget kell tulajdonítani e változásoknak? Vajon a nemzetközi kapcso-
latok lényegi átalakulásáról van szó? A transznacionális vállalatok és a kormányközi 
szervezetek milyen hatást gyakorolnak a politikára? E kérdések megválaszolása ter-
jedelmes irodalom létrejö  ét eredményezte, ám a szerzők közö   távolról sincs egyet-
értés a változások okait és következményeit illetően. Egyesek csökkenteni próbálják a 
folyamatban lévő strukturális változások jelentőségét, mások a múl  al való radikális 
szakításról beszélnek. A transznacionális jelenségek növekvő uralmának világában az 
állami és a nemzetközi szféra közö  i különbségek kevésbé élesek. Ugyanígy a nemzet-
közi politika határai is egyre inkább elmosódnak, mert a nagyhatalmak makrogazda-
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sága erős befolyással van a gyengébb államokra. Ezek az új körülmények a vesztfáliai 
békerendszer által létrehozo   nemzetközi rend felbomlásához vagy legalábbis az állami 
szuverenitás nagyfokú eróziójához köthetők. Ma már két világ létezik egymás melle  : a 
kormányközi interakciók világa, valamint egy „multicentrikus” világ, ahol nyüzsögnek 
a „szuverenitáson kívüli” szereplők: a magánszemélyek, a hálózatok és a nem állami 
résztvevők, amelyek mozgása megkérdőjelezi a nemzetközi politika hagyományos hie-
rarchiáit. Ez a megközelítés, amely a transznacionális jelenségekre és a társadalmak kö-
zö  i interdependenciára helyezi a hangsúlyt, egyre inkább csorbítani próbálja az állam 
tekintélyét, és annak szabályozó szerepét kibővíti a többi szereplő szabályozó szerepé-
vel, beleértve a magánszemélyekét is. Ezek az amerikai kutatók által végze   elemzések 
az integrációs elméletek utilitarista és funkcionalista irányzatait élesztik újjá, amelyek 
az1960-as évek ipari társadalmakról szóló vitáiban találtak visszhangra. Ezt a fajta, va-
laha divatos politikát, amely a liberális társadalom racionális döntéseit tükrözi, a maga 
univerzális értékhierarchiáival, ma már túllépték az események. A szovjet birodalom 
összeomlása és a globalizáció dinamizmusa módosíto  a az államok közö  i gazdasági 
és politikai erőviszonyokat, anélkül hogy az érdekkonfl iktusokat mérsékelte volna.

A globalizáció gyakran jár együ   azzal, hogy az államok kevésbé képesek betölteni 
a politikai és társadalmi integráció feladatát, ezenkívül a hagyományos társadalmakat 
fenntartó életformák és szokások is felbomlanak. A gazdasági és társadalmi változások 
így megbolygatják a kialakult politikai és intézményi struktúrákat, aláássák az egyé-
ni és kollektív azonosságtudatot. A kollektív azonosság problémája erőszakos nacio-
nalista törekvésekhez és polgárháborúkhoz vezet, amely napjainkban a nemzetközi 
kapcsolatok elemzéseinek egyik fő témája. Az azonosság kérdése magában foglalja az 
állam és a nemzetközi intézmények szerepét. Ebben a vonatkozásban a hidegháború 
ala   megerősödö   realizmus, amely az államnak döntő szerepet tulajdoníto   a nem-
zetközi kapcsolatokban, nem képes adekvát módon kifejezni korunk azon problémáit, 
amelyeket a tömegpusztító fegyverek megjelenése, az európai integráció, a nemzetközi 
szervezetek és a nem állami szereplők fémjeleznek. Az érdek- és értékkonfl iktusok, az 
alá-fölé rendeltségi kapcsolatok és az ezeket hordozó intézmények lényeges aspektusai 
a politikai életnek. Ezek a konfl iktusok a nemzetközi társadalom heterogeneitása mia   
manapság még élesebben jelennek meg az államok közö  i kapcsolatokban, mint ko-
rábban. A nemzetközi jog szabályai és eljárásai törékenynek bizonyulnak, mivel nincs 
olyan hatóság, amelyik képes lenne legitim módon értelmezni azokat vagy szankcio-
nálni megsértésüket. Például az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság az ENSZ 
felhatalmazása nélkül lépe   háborúba Irakkal. Ezenkívül az államok polgárháborúba 
való sodródása is az intézményi mechanizmusok gyengeségének egyik megnyilvánulá-
sa, amelyek nem képesek a rend és az igazságosság minimális szintjének fenntartására. 
Ebben a vonatkozásban továbbra is az államok maradnak a politikai hatalom legfőbb 
pólusai, rajtuk kívül nem létezik más konzisztens intézményes mechanizmus, amely 
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képes lenne összetartani a társadalmat, megteremteni a termelés, a kereskedelem és 
az újrafelosztás szükséges feltételeit. Azonban az elmúlt évtizedekben a közhatalom 
birtokosainak céljai és funkciói megváltoztak. A külpolitikai tétek összete  sége, az új 
stratégiai kihívások, valamint az állami hatalom és döntés intézményeinek sokfélesége 
kihat a nemzetközi kapcsolatok jellegére. Ezek a változások arra kötelezik az államokat, 
hogy nemzetközi szabályozó mechanizmusokban vegyenek részt, és időnként, mint 
például az ENSZ esetében, döntési jogkörük egy részét szupranacionális hatáskörrel 
felruházo   intézményeknek engedjék át. A kormányok nemzetközi napirendje igen 
sokrétű, a miniszterek, bírák, hivatalnokok számos formális vagy informális transzna-
cionális hálózat résztvevői, és interakcióik egyaránt érintik az ado   állam belpolitikáját 
és nemzetközi pozícióját. Az „új nemzetközi gazdaságpolitika” keretén belül folytato   
tanulmányok a hatalmi viszonyok dialektikájára és a piacok dinamizmusára próbál 
rávilágítani. Megmutatják, hogy a globalizáció fő szakaszait az államok kormányainak 
és parlamentjeinek politikai köteleze  ségvállalása határozta meg, valamint hangsú-
lyozzák, hogy a kormányok döntő szerepet játszanak a piaci dinamizmusnak kedvező 
infrastruktúrák fejlesztésében. A javak és szolgáltatások kereskedelme, a tőkemozgás, 
a tudományos és technikai fejlesztések, a globalizáció anyagi vetületének minden kér-
dése az államok által hozo   politikai döntéseken múlik.

A nemzetközi kapcsolatok elmélete kezdetben axiológiai semlegességét hangsúlyo-
zó tudománynak vallo  a magát. Ez azonban illúziónak bizonyult, mivel elméletalko-
tása során soha nem tudta elkerülni a normatív töltésű doktriner vitákat. A strukturális 
változásokról és az intézményekről jelenleg folyó elvi viták is hordoznak egy erősen 
normatív dimenziót. A „transznacionalizmus” utilitarista híveinek a globalizáció egy-
értelműen üdvös folyamat, mivel az a liberális logika előretörését jelentené, amely a 
piac fellendülését, a jobb nemzetközi munkamegosztást, a termelékenység javulását, a 
gazdasági növekedést és ezáltal az egyén szabadságának kibontakozását segítené elő. 
Ez az elképzelés azonban korántsem talál egyöntetű megértésre, főként a realista ihle-
tésű kutatók körében, akik a globalizációval járó társadalmi és gazdasági változásokra 
kritikus szemmel tekintenek. Szerintük a jelenlegi módon folyó globalizáció megaka-
dályoz egyes államokat abban, hogy megvalósítsák gazdasági és társadalmi koncepció-
ikat, a politikai integráció és az igazságos elosztás módozatait. Ezenkívül a kormányok 
többsége elveszítené autonómiája egy részét pénzügyi téren, ami bizonyos körülmények 
közö   befolyással lenne társadalmi szabályozó képességére és politikai orientációjára. 
A külföldi beruházók megnyerésére és a hazai vállalatok támogatására nem lenne más 
útja, mint a hasonló makroökonómiai politikák követése, amelyek a költségvetési ki-
adások csökkentésével és az infl áció mérséklésével próbálják elérni az említe   célokat, 
mindez azonban a munkanélküliség növekedéséhez vezet. A globalizáció másik nega-
tív hatása, hogy tovább növelte a szakadékot azok közö   az országok közö  , amelyek 
sikerrel megvalósíto  ák világpiaci integrációjukat, kihasználva az állam által véde   
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komparatív előnyeiket, valamint azok közö  , amelyek nem rendelkeznek a szükséges 
anyagi, politikai és kulturális eszközökkel ahhoz, hogy hasznot húzzanak a nemzetkö-
zi kereskedelemből. Számos szegény ország marad kiszolgáltato   a nyersanyaga iránti 
világkereslet szeszélyeinek és az ipari államok kereskedelmi előírásainak. A modern 
termelési és fogyasztási módok előretörése tönkreteszi ezen országok hagyományos 
gazdaságát, meggyengítve társadalmi integrációs rendszerüket. A tömeges nyomor, 
amelyben ma az emberiség jelentős része él, számos állam polgárháborúba vagy zsar-
nokságba való süllyedését idézheti elő.

Füsti Molnár Zsuzsa




