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L ehet, hogy Irak tömegpusztítófegyver-kapacitásáról csak sokára vagy soha nem 
fogjuk megtudni a teljes igazságot, az azonban már a hadműveletek alatt nyil
vánvalóvá vált, hogy a háború előtt a nagyközönség -  ideértve a politikai elitet 

is -  számára sugallt kép, miszerint Irak nagy mennyiségű és nagyon gyorsan bevethe
tő arzenállal rendelkezik, nem egyezett meg a tényleges helyzettel.

Azért nagy annak a jelentősége, hogy voltak-e Iraknak tömegpusztító fegyverei, 
mert mind George W. Bush elnök, mind Tony Blair brit kormányfő ezen eszközök fel
tételezett jelenlétét, illetve az iraki politikának az alkalmazásukra való hajlandóságát 
jelölte meg a háború kirobbantásának fő okaként.1 Nem pusztán arról van csak szó, he
lyesen mérte-e fel a helyzetet a két nagyhatalom, hanem a háborút alátámasztó érv
rendszer helyességéről és igazolhatóságáról is. Közvetve tehát az akció jogosságáról 
vagy jogtalanságáról is szól a kérdés.

Sokféle teória látott napvilágot azzal kapcsolatban, hogy miért történt ez így -  a kö
vetkezőkben a teljesség igénye nélkül megpróbálok felvillantani néhány eseményt, 
amelyek, ha nem is adnak teljes és átfogó képet, de talán segíthetnek abban, hogy tisz
tábban lássunk: mi vezetett el ehhez a sajnálatos, mind az érintett kormányok, mind a 
hírszerző szervezetek tekintélyét oly mélyen aláásó helyzethez.

Anélkül, hogy részletesen áttekinteném az 1998 (az UNSCOM távozása Irakból) és 
a háború 2003. márciusi megindulása közötti időszakban keletkezett, különböző szer
vezetek és kormányok által készített jelentéseket, mindössze néhány, a sajtóban is több
ször emlegetett, így feltételezhetően többé-kevésbé mindenki számára ismert esetnek 
próbálok a végére járni. Úgy érzem, ez is elég lesz ahhoz, hogy bepillantást nyerjünk 
a kulisszák mögé.

A szeptemberi brit jelentés és a „45 perc"
Mindjárt a legelején meg kell hogy magyarázzam a címben szereplő, idézőjelbe tett ki
fejezést. A jelentés összefoglalója is tartalmazza azt az állítást, hogy Irak képes tömeg
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pusztító fegyverek bevetésére, a parancs kiadásától számított 45 percen belül. A doku
mentum kontextusában ez úgy jelenik meg, mintha a döntés meghozatalát követó' 45 
percen belül akár a ciprusi brit bázis ellen is képes lenne támadást intézni közepes ha
tótávolságú ballisztikus rakétákkal. A „45 minutes claim" a dokumentum egyik legtöb
bet hangsúlyozott és leginkább félelmet keltő állítása.

Nemcsak azért fontos ezzel a jelentéssel kezdenünk, mert ez volt az első, valamely 
kormány (és nem az ENSZ szakosított szerve) által publikált olyan anyag, amelyet már 
konkrétan felhasználtak a háború indoklásához, hanem azért is, mert a hírszerzés szava
hihetőségét megkérdőjelező lavina is ennek kapcsán indult el, amikor a BBC újságírója, 
Andrew Gillian információkhoz jutott a végleges szöveg formába öntésének körülmé
nyeiről. A történet David Kelly halálával vett tragikus fordulatot. Az ezt követően felál
lított Hutton-bizottság fényt derített több, az alábbiakban ismertetendő momentumra. 
A bizottság munkájával csak érintőlegesen foglalkozom, mivel annak központi témája 
nem a dosszié korrektségének vizsgálata, hanem a David Kelly halálához vezető okok 
tisztázása volt. A vizsgálódás másik szálát a parlament vizsgálóbizottsága göngyölítette, 
ez is sok, az eseményeket szintén új megvilágításba helyező tényt hozott napvilágra.

Elterjedt vélekedés, hogy a szeptemberi dosszié munkapéldányait a Downing Street 
10. „hat vagy nyolc alkalommal" küldte vissza, és ebből legalább egy alkalommal ma
ga Tony Blair tette ezt. Mindezt egy hírszerzéshez közel álló forrás is megerősítette.2 
Más hírszerzők szerint Blair környezete egyértelműen azt akarta, hogy „olyan erős le
gyen a dokumentum, a rendelkezésre álló adatokon belül, amennyire csak lehet". 
A kézzelfogható bizonyítékot erre egy e-mail szolgáltatta, amelyet a szeptemberi dos
szié publikálását megelőző nap írtak, és amely „a legutolsó (!) felszólítás" volt a hír
szerző ügynökségek számára az Irak ellen felhasználható adatok szolgáltatására.3

Mások úgy fogalmaztak, a kormányzat nyomást gyakorolt a szeptemberi dosszié 
összeállítóira, hogy „keményítsenek" annak tartalmán.4 Egy magát meg nem nevező 
hírszerző szerint pedig a „45 perc" szófordulat is kifejezetten Blair közvetlen környe
zetének hatására került be a dossziéba.5 Talán érdemes megjegyezni, hogy a titkosszol
gálatok már annak sem örültek, hogy, első alkalommal, publikussá teszik elemzéseiket 
-  úgy vélték, hosszú távon ez önmagában gyengítheti a megbízhatóságot, egyfajta „ön
cenzúrát" alakítva ki az elemzőkben.6 Ezt a feltételezést erősíti az az e-mail, amelyet 
Jonathan Powell, Blair titkárságvezetője küldött Alastair Campbellnek, Blair 
jobbkezének, kommunikációs igazgatójának, feltéve a kérdést, mit szeretne főcímként 
látni a másnapi újságban? A levélváltásnak az lett a következménye, hogy a dossziéból 
kihagyták a titkosszolgálatoknak azt az értékelését, miszerint Szaddám valószínűleg 
csak akkor használna tömegpusztító fegyvert, ha támadás érné Irakot/ Más szavakkal: 
a brit vezetés nem vett tudomást azokról a hírszerzési jelentésekről, amelyek azt jelez
ték, hogy Irak nem jelent közvetlen veszélyt -  ezt állította egy magas rangú brit forrás 
is 2003. április 27-én az Independent riporterének.8
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A  miniszterelnök környezetét ért vádak egy személyre fokuszálódtak: Andrew 
Gillian állítása szerint a dokumentumot Campbell „tupírozta föl" („sexed up").9 A saj
tó vádjai szerint néhány héttel a publikáció eló'tt történt a döntő befolyásolás: a 
Whitehall tisztviselői ezt pontosítva a publikációt megelőző három hétről beszéltek.10 
Ugyanakkor, mivel a parlamenti meghallgatáson mindenki tagadta, hogy Campbell 
lett volna, aki ténylegesen megváltoztatta a szöveget, a bizottság nem tehetett mást, 
hitt a tanúknak, és nem marasztalta őt el a parlament félrevezetésében. Kiderült 
ugyanakkor, hogy egy szeptember eleji kormányülésen, ahol a szöveggel foglalkoztak, 
Campbell elnökölt.11 A bizottság mindenesetre tisztázta Campbellt az alól a vád alól is, 
hogy túlságosan nagy befolyást gyakorolt a dokumentum összeállításakor, bár tény, 
hogy ezt inkább a „bizonyítottság hiányára," mintsem meggyőző érvekre alapozta.12 
Campbellnek mindenesetre politikai okokból meg kellett válnia pozíciójától.

A brit hírszerző szervek és a kormány közötti „összekötő", illetve „szűrő" szerepét 
ellátó Egyesített Hírszerzési Bizottságot (JIC) sem kímélte a kritika. Az MI6 vezetője, 
Sir Richard Dearlove utalt arra, hogy John Scarlett, a JIC elnöke túlságosan is Blairnek 
és környezetének befolyása alá került, és emiatt nem volt képes a kellő határozottság
gal ellenállni a politika követeléseinek.13 A szeptemberi dosszié kapcsán a hírszerzők 
körében egyébként is nagy volt az elégedetlenség, mivel úgy látták, hogy a kormány 
és a miniszterek önkényesen értelmezték az információkat, amelyeket Irakról 
átadtak.14 David Kelly és két másik, meg nem nevezett hírszerző konkrétabban is pa
naszkodott a szeptemberi brit jelentés miatt, amelyben elsősorban három dolgot kifo
gásoltak: a folyamatosan zajló tömegpusztítófegyver-gyártásra, a 45 percre, illetve a 
fegyverek Szaddám Húszéin gondolkodásában játszott fontosságára vonatkozó része
ket bírálták elsősorban. A dosszié szerintük mindössze egy szakértői vitának lehetett 
volna az alapja, nem pedig egy háborúnak.15

Természetesen maguk a hírszerzők sem kerülhették el a támadásokat: Sir Peter 
Heap, Nagy-Britannia volt brazíliai nagykövete az MI6-et kritizálta hatékonysága és 
információinak pontatlansága miatt. Szerinte Irakról kifejezetten gyenge minőségű in
formáció állhatott rendelkezésre, amit viszont a miniszterek túlságosan is készségesen 
fogadtak el. Példaként említette, hogy brazíliai tartózkodása alatt az MI6 egy informá
ciót úgy továbbított, hogy az „fontos helyen lévő forrásból származik", miközben va
lójában egy helyi újságból emelték át a hírt. Heap szerint túlértékelik a titkos jelentése
ket, ráadásul sokszor olyan körülményeket is elhallgatnak az adatok felhasználója elől, 
amelyek nagyban segítenék az információk megbízhatóságának értékelését. Heap kri
tizálta az elektronikai hírszerzést is, szerinte itt a feldolgozás okozza a problémát, kép
telenség az információtömegből kibányászni a fontos anyagokat.16

Tehát az információk megszerzésének és értékelésének mindhárom szintjén (titkos- 
szolgálatok, JIC, kormányzat) akadtak problémák. Még ha a legteljesebb jóindulatot és 
őszinteséget feltételezzük is minden szereplő részéről (vagyis nem hiszünk például
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Clare Shortnak, Blair exminiszterének, aki azzal vádolta a miniszterelnököt, hogy a ka
binetet megkerülve, „titkos háborús megállapodást kötött" George W. Bush amerikai 
elnökkel), akkor is látható, hogy számtalan helyen torzulhattak és átértelmeződhettek 
az egyébként mégoly helytálló adatok is.17 Hogy valóban csak félreértésekről volt-e 
szó vagy tudatos manipulációról, azt talán segít eldönteni, ha megvizsgáljuk, hogyan 
került a dossziéba az elhíresült „45 percen belül bevethető tömegpusztító fegyverek
ről" szóló adat.

A 45 percen belül bevethető tömegpusztító fegyverek ügyéről a parlamenti vizsgá
lóbizottság előtt a külügyminisztérium tisztségviselői állították, hogy 2002 augusztu
sában jutott az információhoz a Secret Intelligence Service (SIS), a JIC pedig szeptember 
elején értékelte ki. Állításuk szerint az már a szeptemberi dosszié első változatában is 
szerepelt. Úgy tűnik azonban, hogy egyetlen forrásból származott az információ, és 
semmi más nem erősítette meg, a szövetséges hírszerzéseknél sem. (Az Egyesült Álla
mok nem is használta érvként.) Andrew Gillian titkosszolgálati forrása szerint az iraki 
informátor összekeverte a hagyományos, harctéri rakétarendszereket és a vegyi/bioló- 
giai töltetűeket, és így adta ezt az információt -  ezzel szemben a jelentésben nem raké
tákról, hanem általánosságban fegyverekről van szó. Más szakértők (például Brownen 
Maddox18) viszont mindössze egy banális kijelentésnek tartották, ami semmi másról 
nem szól, mint hogy mennyi idő kell a parancs központi kiadásától addig, amíg eljut 
az egységekhez. Jack Straw úgy vélte, az egész kérdés nem annyira lényeges -  azt vi
szont nem tudta megmagyarázni, hogy akkor miért került be az adat az előszóba is.19

A háború után fény derült arra, hogy a forrás mindössze egy a brit hírszerzés által 
beszervezett iraki tiszt volt. Ráadásul, mint azt a Hutton-bizottság kiderítette, valójá
ban a tiszt is csak hallomásra támaszkodott.20 Amikor sok már társához hasonlóan őt 
is menesztették, a sajtó elé lépett. Ekkor derült ki, hogy Al-Dabbagh alezredes a nyu
gati sivatagban egy légvédelmi egység parancsnoka volt, és sem ő, sem alakulatának 
magasabb egységei nem rendelkeztek tömegpusztító fegyverekkel.21 A hamis informá
ciók közvetítője (mint a későbbiekben látni fogjuk, nem ez az egyedüli ilyen eset) egy 
iraki emigráns csoport, az INA (Iraqi National Accord) volt.22

Scarlett, a JIC elnöke Campbellt vádolta, hogy a „45 perces" kifejezést elhelyezte a 
dokumentumban. Mint korábban jeleztem, a Hutton-bizottság által összegyűjtött más 
dokumentumok is azt támasztották alá, hogy a miniszterelnök környezete intenzív 
nyomás alá helyezte a titkosszolgálatokat, hogy a számára megfelelő adatokat 
publikálják.23 A „45 perces" fegyverekről szóló információ azonban nem Campbell fan
táziájának szülötte, mint láthattuk, mindenki elismeri, hogy kétséget kizáróan volt va
lós alapja, igaz, valószínűleg egyetlen, megbízhatatlan forrás.24 Kiderült ugyanis, hogy 
a kormányzat által állítottál szemben, miszerint az egy magas rangú tiszttől származik, 
aki „bejáratott" és megbízható forrásnak számít, a Hutton-bizottságnak átadott egyik 
külügyminisztériumi dokumentum tanúsága szerint valójában egy emigráns irakitól
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jött, és semmilyen módon nem ellenó'rizték. Ennek a napvilágra kerülése egyébként 
különösen kellemetlen lehetett Tony Blairnek, aki június 4-én éppen a híresztelés té
nyét tagadta az alsóház előtt.25

David Blunkett, a belügyminiszter viszont John Scarlettet, a JIC elnökét vádolta az
zal, hogy félrevezette a kabinetet, amikor nem informálta őket részletesen arról, hogy 
mit is jelent a hírszerzés által emlegetett „45 perc." Az adat a harctéri (harcászati) fegy
verrendszerekre vonatkozott, nem a hadműveleti-harcászati rakétákra.26 Ezt a verziót 
egy katonai forrás is megerősíti, aki részt vett a dosszié összeállításában. O kifejezetten 
„kényelmetlenül érezte magát" a 45 perces váddal kapcsolatban, szerinte ugyanis ez
zel az anyag a lehetséges képességet közvetlen veszélyként tüntette fel.27

Blunkett ugyanakkor elismerte, a kabinetben senki sem követelte a JlC-től szárma
zó információk pontosítását, Geoff Hoon honvédelmi miniszter pedig azt hozta fel to
vábbi mentségül, hogy a média torzította el a dossziéban foglaltakat, és azért nem pró
bálták kiigazítani, mert hiábavalónak gondolták.28 Egy ilyen súlyú ügyben pedig nem 
lett volna haszontalan legalább megkísérelni a helyreigazítást, az pedig világos az el
mondottakból, hogy súlyos hibákról és azok még súlyosabb következményeiről van 
szó, ráadásul felismerhető' az a politikai szándék, amely igyekezett a történéseket saját 
céljaira felhasználni, akár a szigorúan vett tárgyilagosság rovására is.

Az alumíninmcsövek, avagy kérdőjelek az óceán túlpartján is

A háborút megelőző koalíciós információs kampány egyik központi eleme az Irak ál
tal beszerzett alumíniumcsövek ügye volt: már a szeptemberi brit dosszié úgy állítot
ta be ezeket, mint amelyek urándúsításra alkalmas centrifugák alkatrészeként érkez
tek az országba. A témának nagy jelentőséget szentelt Colin Powell akkori amerikai 
külügyminiszter is a Biztonsági Tanács előtt tartott beszédében. Az ügyben illetékes 
Nemzetközi Atomenergia-ügynökség mindvégig fenntartásait hangoztatta az ügyben, 
igaz, végleges álláspontra csak a háború lezárulását követően jutott. Ugyanakkor a há
ború után kiderült az is, hogy maguk a koalíciós hatalmak sem biztos, hogy hittek az 
általuk elmondottakban. Ennek ellenére természetesen a csövek embargó alá eső ter
méknek számítottak, és Irak beszerzésükkel jogsértést követett el. A Bagdadot ért vád
nak azonban lényegesen nagyobb volt a politikai súlya, mint egy egyszerű embargó
sértésnek.

Bár a BT-ben Powell úgy állította be, hogy az amerikai hírszerzők „többsége" elfo
gadja, hogy az alumíniumcsövek urándúsításra valók, valójában a kérdésben legin
kább kompetens szervnek, az energiaügyi minisztériumnak (DOE) a szakértői nem 
tartották ezt valószínűnek.29 De mivel az információknak a többi szervezettel történő 
egyeztetése során a többi ügynökséghez hasonlóan nekik is csak egy szavazatuk volt a
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kérdésben, így kisebbségben maradtak a többi, kevésbé kompetens szervvel 
szemben.30 Az Oak Ridge-i nukleáris kutatóközpont 2001-ben megállapította, hogy 
gyakorlatilag lehetetlen a csöveket centrifugákban alkalmazni.

Kiderült az is a csövekről, hogy pontosan megfelelnek az olasz tervezésű Medusa 
81-es rakétasorozatvető-rendszer specifikációinak, és ez a jelentés eljutott mind az 
energiaügyi minisztériumba, mind a hírszerző szervekhez. A Powell által a BT-ben 
döntő érvként felhozott, a csöveket érintő anodizálásról fegyverszakértők azt állítják, 
hogy rakétáknál is lehet célja, mégpedig hogy megvédje az oxidációtól a szabadban, 
betöltve tárolt rakétákat. Arra az érvre pedig, hogy a később gyártott csövek egyre 
pontosabb kidolgozásúak, az hozták fel ellenérvként hogy az eredeti olasz Medusa 81 
specifikációját is tíz alkalommal finomították a fegyver 1978-as rendszerbe helyezé
se óta.

A csövek ügyének ilyen mértékű előtérbe kerülését a Washington Post újságírói 
egyébként csak egy „Joe"-ként emlegetett CIA-elemzőnek tulajdonítják, aki az illegális 
iraki importot felfedezte, és mivel ez hírszerző körökben őt híressé tette, így később 
mindent megtett, hogy nehogy kiderüljön, felfedezése nem is bír akkora jelentőséggel.31

Az ausztrál Stephen Meekin, aki fegyverzetellenőr volt Irakban, azt mondta, hogy 
az összes ellenőr, aki átnézte az alumíniumcsövekre vonatkozó dokumentációt, egyet
értett abban, hogy azok tényleg rakétákhoz készültek. Meekin rámutatott arra is, hogy 
legalábbis furcsa, hogy a megszálló amerikai csapatok nem helyezték biztonságba a 
csöveket, pedig ha azok tényleg alkalmasak lennének urándúsításra, akkor ez elemi ér
dekük lett volna.32

Az amerikai hírszerzés által kiadott 2002. októberi Irak tömegpusztítófegyver-program- 
jai címet viselő dokumentum érint más kérdéseket is. Mielőtt ismertetném a problémá
kat, amelyeket ez a dokumentum felvet, először is érdemes tudni, hogyan készült. 
A rendszeresen frissített Nem zeti hírszerzési jelentés (National Intelligence Estimate -  NIE) 
nyílt változatáról van szó, amely természetesen nem tárgyal minden következtetést, 
amelyet az eredeti, minősített változat tartalmaz. Mivel azóta a dokumentum újabb 
részletei is ismertté váltak, így megállapítható, hogy az első változatból körülbelül 
negyven olyan feltételes módot kifejező szó és szókapcsolat hiányzik, amely a minősí
tett anyagban benne volt. A megmaradó, csak valószínűsítő kijelentések is legtöbbször 
úgy hangzottak el a kormányzat illetékeseinek szájából, mint tények.33

Még elgondolkodtatóbb, ha összevetjük ezt az októberi anyagot a korábbi NIE-k 
publikussá vált részével. Anélkül hogy lényegileg új információ került volna napvilág
ra, a dosszié sokkal sötétebb képet fest az Irak által jelentett veszélyről, mint a megelő
ző értékelések, ráadásul hiányzik belőle a korábban megszokott, a hírszerzéssel meg
bízott különböző intézmények gyakran eltérő véleményeinek ismertetése. Mindez, pá
rosulva az anyag meglepően gyors összeállításával, felveti a politikai manipuláció 
lehetőségét.34
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Az afrikai urán

A szeptemberi brit jelentésben tűnt fel először, majd Bush elnöknek A z  unió helyzetéről 
szóló beszédébe is bekerült afrikai uránról szóló állítás. Az alumíniumcsövek mellett 
ez volt a másik döntő érv amellett, hogy Irak nukleáris fegyver előállításán dolgozik, 
és ezért szükség van minél gyorsabb lefegyverzésére.

Az állítást a titkosszolgálatok által megszerzett (egész pontosan az állítólagos ügy
let egyik közvetítőjétől megvásárolt) dokumentumokra alapozták. Ezzel együtt az 
egész történet már a kezdetektől fogva gyenge lábakon állt, és az IAEA jelentése ké
sőbb mindinkább aláásta hitelességét, bebizonyítva, hogy a dokumentumok, amelye
ken alapul, hamisak.

Nem ez azonban a fő probléma: ami igazán elgondolkodtató, hogy az amerikai hír
szerzés már 2002-ben elküldött egy nyugalmazott diplomatát, Joseph C. Wilson 
nagykövetet35 Nigerbe, hogy derítse ki, mi áll az információk hátterében.

Dick Cheney alelnök kabinetfőnöke, Lewis „Scooter" Libby azt állította a Time ma
gazinnak, hogy maga Cheney tette fel a kérdést az uránimporttal kapcsolatban a CIA- 
nak. Wilson a CNN-nek 2003. július 7-én ugyanezt állította, vagyis hogy a CIA azt 
mondta neki, a felkérés az alelnök hivatalától érkezett. Ezzel szemben George Tenet, a 
CIA igazgatója július 11-én azt állította, hogy a CIA szakértői saját maguk kérték fel 
Wilsont, hogy vizsgálja ki az ügyet, és azután, hogy megtette, nem is továbbították a 
jelentést egyetlen magas rangú vezetőnek sem, mindössze a többi titkosszolgálatnak 
adták tovább 2002. március 9-én.36 Hasonlóan nyilatkozott Cheney alelnök is, amikor 
tagadta, hogy látta volna Wilson nigeri jelentését.37

Wilson nagykövet nem csak beszélt róla, részletesen le is írta, hogy Niameyben, Ni
ger fővárosában több tucat, az uránbányászatban érdekelt, személlyel beszélgetett 
(mind a kormányzat, mind a bányákat felügyelő nemzetközi konzorcium részéről), és 
semmilyen arra utaló jelet nem talált, hogy ilyen eladás történt volna. Ráadásul mind 
a helyi amerikai nagykövetség, mind a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség szigo
rúan felügyelte a konzorcium tevékenységét, a nigeri kormányzatról nem is beszélve. 
Nekik is feltűnt volna, ha valami rendellenesség történik. Wilson állítását megerősítet
te Barbro Owens-Kirkpatrick, az USA nigeri nagykövete, illetve Carlton Fulford tábor
nok, aki szintén járt Nigerben. Mindkettejük véleménye jól ismert volt hírszerzői kö
rökben, és (állítólag) a Nemzeti hírszerzési jelentésbe is bekerült, hogy kétséges az 
uránra vonatkozó információ.38

Wilson 2002. március elején érkezett vissza Washingtonba, ahol nemcsak a CIA-nak 
jelentett, hanem a külügyminisztérium afrikai ügyek hivatalának is. Szerinte, ismerve 
a kormányzat működését, beszámolójának legalább négy különböző helyen meg kel
lett jelennie. A CIA egy hivatalnoka is azt állította, hogy a Wilson által jelentetteket már 
2002 márciusában továbbították a Fehér Háznak.39
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Bush elnök beszédének másnapján Wilson még beszélt is egy külügyminisztériumi 
barátjával, és emlékeztette, hogy miket írt a jelentésébe. A külügyes azt válaszolta, 
hogy Bush talán Gabonról, Dél-Afrikáról vagy Namíbiáról beszélt (ezekben is bá
nyásznak uránt).40 A kérdés tehát az, hogyan került bele mégis a meg nem erősített -  
sőt gyakorlatilag megcáfolt -  információ az elnök beszédébe.

A beszédhez alapul szolgáló adatokat a Cl A ellenőrizte, legalábbis Bush június 14- 
én megpróbálta a hivatalra hárítani a felelősséget -  a CIA igazgatója, George Tenet vi
szont július 11-én azt állította, hogy bár a tények esetében ez igaz, a konkrét nyelvi 
megfogalmazás esetében nem, és a CIA nem „engedte volna", hogy Bush a vádat olyan 
határozottan fogalmazza meg, mint azt tette. Stephen Hadley, Bush helyettes nemzet- 
biztonsági tanácsadója szerint a CIA figyelmeztette őt, hogy az információ hamis lehet, 
és ennek megfelelően a beszédírók ki is húzták ezt egy 2002. október 7-i elnöki beszéd
ből. Hadley szerint Condoleezza Rice-t is értesítették, de Rice július 30-án állította, 
hogy nem jutott hozzá ilyen információ -  vagy legalábbis nem emlékszik rá. Rice 
egyébként az egész ügyet még július 13-án egyfajta „Clinton-féle jogászkodással" pró
bálta védeni, amikor azt állította, hogy Bush beszéde teljesen rendben volt, hiszen a 
britekre hivatkozott, akiknek a forrásait azóta sem hozták nyilvánosságra.41

Úgy tűnik tehát, az afrikai uránbeszerzés kapcsán az Egyesült Államok és az Egye
sült Királyság oda-vissza mutogatott egymásra, hiszen Bush beszédében azt állította, 
hogy brit forrásokra támaszkodik, ezzel szemben a britek azt mondták, hogy az infor
máció a CIA-tól eredt.42

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség 2003. március 7-én közzétett jelentése 
egyébként megállapította, hogy a dokumentumok mind tartalmilag, mind formailag 
egyértelműen hamisítványok.43

A valóságos képet az a gyakorlat is súlyosan torzította, hogy a Bush-adminisztráció 
tisztségviselői rendszeresen „tömegpusztító fegyverekről" beszéltek ahelyett, hogy 
különválasztották volna (ahogy a jelentések rendszeresen meg is tették) a vegyi, a bio
lógiai és atomfegyverek kérdéskörét. Mert bár valóban mindhárom fegyvercsoport ké
pes nagy tömegek egyidejű megsemmisítésére, az általuk jelentett fenyegetés azért lé
nyegesen eltérő: míg az atomfegyverek ellen semmiféle védelem nem létezik, és egy 
atomtöltet robbanása mindenképpen óriási pusztítást okoz, addig a vegyi és biológiai 
fegyverek hatékonysága sok tényezőtől függ, és tudjuk, hogy Irak soha nem volt képes 
igazán kiaknázni ezen fegyverek potenciális pusztító hatását, a célba juttatásukra hasz
nált eszközei mindig is igen primitívek voltak. Különösen nem lett volna erre képes 
egy védőfelszerelésekkel olyan jól ellátott haderő ellen, mint az amerikai vagy a brit.

így a vegyi és biológiai fegyverprogramokkal kapcsolatban uralkodó bizonytalanságot 
„sikeresen" kiterjesztették a sokkal komolyabb fenyegetést jelentő nukleáris területre, an
nak ellenére, hogy tudvalévő volt, Irak atomprogramja lényegében halott, és az újraindí
tásához szükséges anyagokat és eszközöket szigorú nemzetközi ellenőrzés alatt tartják.
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A Pentagon és a neokonzervatívok

Nemcsak Nagy-Britannia, de az Egyesült Államok politikai vezetését is sok kritika ér
te amiatt, hogy a hírszerzés információit szelektíven használták fel, illetve a céljaiknak 
kedvezó'tlen adatokat egyszerűen elhallgatták.

Az adminisztráción belül fó'leg a Donald Rumsfeld által vezetett Pentagont érték 
kritikák. Rumsfeld, mint mondják, hajlik a „hiten alapuló elemzésre" (faith-based 
analysis), és ha a tények nem támasztják alá a képet, amit eló'zó'leg kialakított magában, 
annál rosszabb a tényeknek.44 Úgy tűnik, megvan a hajlama arra is, hogy felnagyítson 
dolgokat: példaként emlegetik munkáját a rakéta védelmi bizottság elnökeként, amikor 
1998-ban azt jósolta, hogy néhány éven belül Észak-Korea képes lesz egy kisebb 
harcászatirakéta-fejet a TaepoDong-l-gyel eljuttatni az Egyesült Államok fölé vagy a 
kudarcba fulladt űreszköz pályára juttatását szolgáló hordozórakétát felhasználva -  a 
szakértők szerint egyik forgatókönyvnek sem volt sok valóságalapja.45

Rumsfeldet már a háború előtt irritálta, hogy nincs egyetértés a különböző bizton
sági szolgálatok között a tekintetben, hogy van-e köze Iraknak az al-Káidához, illetve 
a Pentagon általában is frusztrálónak tartotta, hogy a CIA „túlságosan is óvatosan" kö
zelít az egész problémakörhöz. A CIA és a Pentagon között egyébként is növekvő fe
szültségről számoltak be az elemzők, mivel, a fenti, attitűdbeli különbségnek megfele
lően, nem egyforma súllyal kezelték a beérkező híreket.46

A Pentagon szerepét vizsgálva külön kiemelhető Stephen Cambone szerepe, aki Do
nald Rumsfeld személyes pártfogoltja, illetve a hírszerzési ügyekkel foglalkozó helyet
tes államtitkára. Az általa vezetett 286 fős hivatalt Paul Wolfowitz védelmi miniszter- 
helyettes állította fel, és megbízta „minden hírszerzéssel kapcsolatos ügy felügyeleté
vel, illetve az ezzel kapcsolatos politika kidolgozásával". A feladat tehát igen sokrétű 
volt, ugyanakkor Cambone gyakorlatilag nem rendelkezett hírszerzési tapasztalatok
kal, ráadásul úgy tűnik, ideológiailag meglehetősen motivált személy volt: az egyik ér
telmi szerzője a Rumsfeld által vezetett rakétavédelmi bizottság zárójelentésének, illet
ve az Új amerikai évszázad projektnek 47 Az így tehát a katonai hírszerzés (DIA) riváli
saként létrehozott államtitkárság felkarolta a korábban diszkreditált Ahmed Csalabit 
és mozgalmát, az Iraki Nemzeti Kongresszust (INC), amely, mivel szenzációsabb híre
ket tudott hozni, mint a CIA-DIA páros, Rumsfeld befolyásolásában vezető szerephez 
jutott.48 A Pentagon 2001. szeptember 11. után felállított részlege, az OSP (Office for 
Special Plans, azóta megszűnt) a Time magazin szerint rendszeres kapcsolatban állt 
Francis Brooke-kal, az INC washingtoni megbízottjával.

Még a Pentagonhoz tartozó DIA is arra a megállapításra jutott, hogy az iraki emig
ránsok által adott majdnem minden információ hamis volt, ők is elsősorban Ahmed 
Csalabi Iraki Nemzeti Kongresszusát hibáztatják a történtekért. A hírszerző szervezet 
Európában és a kurdok által ellenőrzött Irbilben 2002-2003 fordulóján fél tucat emig
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ránst hallgatott ki, de a tőlük kapott információknak mindössze harmadát találta vala
mennyire is használhatónak. A megállapítással a CIA, valamint a külügyminisztérium 
hírszerzéssel foglalkozó részlege is egyetértett, elsősorban a védelmi minisztert, illetve 
az alelnök ideológiailag motivált környezetét okolva az Irakkal kapcsolatos tévedések 
miatt. A CIA úgy vélte, az Irakból menekülők csak azért találtak ki történeteket, hogy 
utána letelepedési engedélyt kapjanak az Egyesült Államokban.49

Amellett hogy, mint már említettem, a CIA és a Pentagon feszült viszonyára többen 
is felhívják a figyelmet, sokkal inkább egy „Pentagon kontra minden más" helyzetről 
volt (van) szó, ahol a Pentagon az adminisztráción belül olyan túlsúlyra tett szert, hogy 
már a külpolitikában is döntő szerepkörbe került. A CIA igazgatójának, George 
Tenetnek elemzők szerint ebben mindössze annyi volt a szerepe, hogy túl könnyen en
gedett a politikának, és nem képviselte kellő határozottsággal saját szervezetének 
álláspontját.50

A CIA-ra persze közvetlenül is nyomást gyakorolt a neokonzervatív politika, 
Richard Cheney és főtanácsadója többször is meglátogatta a CIA főhadiszállását, ahol 
-  szakítva a jól bevált korábbi gyakorlattal, miszerint csak az ügynökség vezető tiszt
ségviselői érintkeznek közvetlenül a politikával -  egyenesen az elemzőket kérdezték 
Irak fegyverprogramjairól, illetve kapcsolatáról az al-Káidával. Ezt sokan úgy értel
mezték, mint jelzést, hogy az adminisztráció kedvező válaszokat vár az általa feltett 
kérdésekre. Állítólag Wolfowitz, Libby, sőt maga Tenet is nyomást gyakorolt az 
elemzőkre.51

A háború után: az igazság pillanata?

A háború lezárulta óta nyilvánvalóvá vált, hogy Irak semmiképpen sem folytathatott 
olyan sokrétű és kiterjedt fegyverprogramokat, mint azt a koalíció vezetői állították. Ez 
annál is kellemetlenebb az Irakot megtámadó hatalmaknak, hiszen a harci cselekmé
nyek befejeződésével és saját ellenőrzési mechanizmusuk megjelenésével a terepen 
már nem hivatkozhattak az UNMOVIC és a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség el
lenőreinek állítólagos rossz hatásfokára.

Érdekes egyébként az ENSZ-fegyverzetellenőrök és az amerikai kormányzat viszo
nya is. Bush elnök 2002 szeptemberében még elismerőleg szólt az ellenőrök 
tevékenységéről,52 de nemsokára gyökeresen megváltoztatta véleményét. Hans Blix, 
az UNMOVIC vezetője később úgy nyilatkozott, az volt az érzése, az adminisztráció 
„feladta a reményt," hogy az ellenőrök bármit is elérhetnek.53 Rumsfeld és Cheney pe
dig valószínűleg soha nem hitt abban, hogy az ellenőrzések sikeresek lehetnek. Powell 
a Biztonsági Tanácsban tartott beszédének jelentős részében arról szól, hogy az irakiak 
hogyan vezették félre az ellenőröket.54
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Igazán zavarba ejtő az lehet azonban az érintett kormányok számára, hogy saját el
lenőreik sem voltak mindeddig sikeresebbek az ENSZ szakértőinél -  pedig elmondha
tó, hogy a kutatás során mindent megtettek, hogy az iraki fegyverkezésre terhelő bizo
nyítékokat találjanak.

Még meg sem kezdődtek a hadműveletek, de a 20-as harccsoportnak (Task Force 20) 
nevezett egység emberei már megkezdték tevékenységüket mélyen az iraki vonalak mö
gött. Nem ismert, hogy hány főt számlált összesen ez a néhány fős különleges műveleti 
egységekben bevetett alakulat, de tény, hogy feladataik között, a szokásosan a mélységi 
felderítőknek adottakon túl, szerepelt a tömegpusztító fegyverek felkutatása is.

Közvetlenül a harcoló alakulatok mögött haladtak az objektumátvizsgáló csoportok 
(Site Survey Team -  SST), amelyek létszáma összesen körülbelül száz főt tett ki -  ez 
nagyjából megegyezik az UNMOVIC ellenőreinek létszámával -  és általában négy cso
portra osztva tevékenykedtek. Csoportonként eredetileg hat vegyifegyver-szakértő 
volt, később, amikor a hangsúly eltolódott az emberi jogi sérelmek kivizsgálására, e 
szám kettőre csökkent.

A 75-ös harccsoport (75th Exploitation Task Force -  XTF) volt a vizsgálat következő 
lépcsője, amely szintén négy csoportra osztva dolgozott, de összlétszáma megközelí
tette a hatszáz főt. Az SST-hez hasonlóan ők is csak júniusig tevékenykedtek a hadszín
téren, és küldetésük vége felé egyre többször láttak el ők is nem tömegpusztító fegyve
rekhez kapcsolódó vizsgálatokat.

Miután mindezen vizsgálódások nem vezettek eredményre, 2003 júniusától az Iraki 
Felmérőcsoport (Iraq Survey Group -  ISG) vette át a kutatást. 1300-1400 fős létszámával 
messze túlszárnyalt bármilyen eddigi, Irakban kutató csoportot, és felszerelése is jobb 
volt minden eddiginél. Nemcsak amerikaiak, hanem britek és ausztrálok is részt vet
tek munkájában. Vezetője David Kay volt, aki amikor decemberben, visszatért Irakból, 
meg volt győződve arról, hogy Iraknak nem voltak tömegpusztítófegyver-készletei. 
Ráadásul az azóta pozíciójáról lemondott Kay szerint a kutatás meglehetősen alapos 
volt, szerinte a fellelhető bizonyítékok nyolcvanöt százalékát megtalálták az ellen
őrök.^ Hozzátette mindehhez azt is, hogy szerinte magának Szaddám Huszeinnek is 
hazudtak beosztottjai a tömegpusztító fegyvereket illetően, vagyis a diktátor hihette, 
hogy azok léteznek.56

A következmények

Mint már említettem, sokkal többről van szó, mint csupán arról, valóban voltak-e Irak
nak tömegpusztító fegyverei, illetve hogy hagyni kellett volna-e, hogy fennmaradjon 
Szaddám Húszéin rendszere. Természetesen annak csak örülhetünk, hogy egy diktá
torral kevesebb veszélyezteti a nemzetközi békét és biztonságot, illetve hogy Irakban
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összeomlott egy, az emberi jogokat szisztematikusan megsértő rendszer. A kérdés csak 
az, hogy nem öntöttük-e ki a fürdővízzel együtt a gyereket is, nem került-e túl sokba a 
nemzetközi közösségnek ez a válság.

Ma már tisztán látjuk, hogy bár Irak valóban veszélyt jelentett a régió biztonságára, és 
hosszú távon nemcsak destabilizálta, de veszélyeztette is a nemzetek közösségének bé
kéjét, azonban semmiképpen sem volt igaz az az állítás, amelyet a koalíció vezetői su
galltak, hogy Irak azonnali és közvetlen fenyegetést jelent, ezért azonnali és minden esz
közzel való lefegyverzése indokolt. A „45 perc" és a hasonló állítások nemcsak azért vol
tak elfogadhatatlanok, mert egy demokráciában egy kormány nem vezetheti félre saját 
állampolgárait, hanem azért is, mert eltúlzott és inadekvát reakciókat eredményezett.

Ezzel pedig nemcsak az adott kormány politikusainak szavahihetőségét ásta alá, ha
nem az őket segítő államapparátusét is (benne a különösen érzékeny területnek számí
tó hírszerző szervekkel), aminek a hosszú távú következményei egyelőre beláthatatla- 
nok. Nem szerencsés ez azért sem, mert precedenst teremthet arra, hogy a politika 
megpróbálja befolyásolni a politikától elvileg független intézményeket.

Ügy tűnik tehát, hogy mindkét koalíciós partner kommunikációjában nagy szerepet 
kaptak a féligazságok, a torzítások, illetve az ügyet nem támogató információk elhallga
tása vagy publicitásának csökkentése. Remélhetőleg a fentebb bemutatott példák is il
lusztrálják, hogy az angol mondás szerint „a kocsit fogták a ló elé," vagyis valószínűleg 
hamarabb született meg a döntés az Irak ellen indítandó háborúról, mint arról, ténylege
sen jelent-e Irak olyan veszélyt, amely ellen mindenféleképpen katonai erővel kell fellép
ni. Innentől kezdve pedig már minden gondolat arra irányult, hogy hogyan lehetne ér
vekkel alátámasztani ezt a döntést, nem pedig arra, hogy valójában helyes volt-e.

Úgy gondolom, a fenti tények ismeretében az igazi kérdés most már nem az lesz, 
hogy milyen érvrendszerek indokolták a háború megindítását, sokkal inkább az: mi
kor és miért született meg az a döntés, amely az egész folyamatot elindította.
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Résumé

Q uestion  M a rks on the Road Towards the W ar in Iracj

By today it has practically become a certainty that Iraq did not possess the arsenal of 
weapons of mass destruction (WMD) which the United States and Great Britain 
wanted to show as such a serious threat. It is still mysterious how the intelligence
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Résumé

services of the two countries come to such a wrong conclusion. The essay discusses a 
number of known information which later proved to be false, then it shows how these 
half truths at best could get into the arguments which justified the war.

There is no doubt that political influencing was much more important than the 
mistakes committed by the intelligence services inputting together these arguments, 
and presumably this fact gives the definitive answer to the question of how frequently 
unfounded claims could find their way into the reports of the governments. Therefore, 
the case should serve as a warning: the operations of intelligence gathering and 
analysis, which are fraught with a number of uncertain factors, must not be influenced 
on the basis of current political interests because this may yield unfathomable damage 
in the long run. It is altogether unacceptable to justify decisions, which have already 
been made, with distorted data.

Fragezeichen a u f dem  W eg z u m  Irakkrieg

Bis heute ist es praktisch sicher geworden, dass der Irak nicht über die von den USA 
und von Großbritannien vor dem Krieg als Bedrohung angegebenen 
Massenvernichtungswaffen verfügt hat. Auch weiterhin ist es also ein Rätsel, wie die 
Nachrichtendienste der beiden Länder zu so irrigen Schlussfolgerungen gelangen 
konnten. In der Studie versuche ich ohne Anspruch auf Vollständigkeit auf einige, 
vermutlich allen bekannte Informationen hinzuweisen, die sich dann später als falsch 
erwiesen, dann versuche ich zu zeigen, wie diese im besten Fall als Halbwahrheiten 
geltenden Angaben in das System der Argumente einziehen konnten, die den Krieg 
begründeten.

Es besteht kein Zweifel daran, dass viel bedeutender als die von den 
nachrichtendienstlichen Organisationen begangenen Fehler die Rolle der politischen 
Beeinflussung bei der Zusammenstellung dieser Argumentationen war, und 
wahrscheinlich gibt dies letzten Endes eine Erklärung dafür, weshalb diese häufig so 
unbegründeten Behauptungen in die von den Regierungen zusammengestellten 
Berichte gelangen konnten. Dieser Fall muss also als Warnung dienen, dass die Arbeit 
des Nachrichtendienst und der Auswertung, die mit vielen Unsicherheitsfaktoren 
belastet sind, nicht aufgrund der tagespolitischen Interessen beeinflusst werden 
dürfen, da dies langfristig gesehen zu unüberschaubaren Schäden führt. Vollkommen 
inakzeptabel ist auch die Praxis, dass die verzerrten Angaben zur nachträglichen 
Begründung von schon gefassten Beschlüssen verwendet werden.
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