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Karcolat

Szégyen
Az el múlt idõ szak ese mé nyei kétséget kizáróan bizonyítják, hogy a
vi lá got be csap ták az ira ki há bo rú
kapcsán, ugyanis (az USA ese tében) megrendelt, illetve (az Egye sült Királyság esetében) meg ha misított titkosszolgálati jelentésekkel
in do kol ták a kö zel -ke le ti or szág ellen meg in dí tott har ci cse lek mé nyeket.
Az Irakot meg száll va tar tó ame rikai és brit csapatok hiába keresik
kétségbeesetten a tömegpusztító
fegy ve re ket, azo kat – ha son ló an az
ENSZ által korábban kiküldött
fegyverzetellenõrökhöz – mind máig nem si ke rült meg ta lál ni uk. Az ille té kes, ENSZ ál tal fel kért bi zott ság
nemrég tette közzé jelentését,
amely nek lé nye ge: sem mi fé le bi zonyíték nincs arra, hogy a Szaddám
Huszein-féle rendszer kapcsolatot
tartott vol na fenn ter ro ris ta szer veze tek kel, te hát a há bo rú ürü gye ként
szolgáló má sik érv is ha mis nak bizonyult.
Mindenesetre a tisztánlátás ér deké ben itt szük sé ges nek tû nik egy kis
kitérõ.
Amíg vol tak Irak nak tö meg pusztí tó ve gyi és bi o ló gi ai fegy ve rei, addig is az Egye sült Ál la mok és fõ euró pai szö vet sé ge se, Nagy-Bri tan nia
jó vol tá ból ren del ke zett ezek kel, mivel a két angolszász nagy ha ta lomnak jó üz le tet je len tett a ha di anyagszál lí tás az 1980 és 1988 kö zött zajlott ira ki-irá ni há bo rú ban ál ta luk támogatott Irak számára. (Az iraki
diktátor be is vetette az így meg szerzett harci gázt az irániak és a
kur dok el len, de ak kor a Nyu gat nak
eh hez egy sza va sem volt.)
Kissé furcsa az is, hogy az az
USA ag gó dik más or szá gok esetleges tömegpusztító-fegyverhasználata miatt, amely minden er kölcsi aggály nélkül alkalmaz
ilyeneket. Gon dol junk csak a hi rosimai és nagaszaki atombombákra,
a Vietnamban bevetett vegyi fegy ve rek re, il let ve az 1. és 2. Öböl-háborúban, Jugoszláviában és Af ganisz tán ban egy aránt hasz nált, „szegényített uránt” tartalmazó lö ve dékekre. (Ez utóbbiakat az ENSZ
szintén tömegpusztító fegyvernek
nyilvánította.)

A terrorista szervezetekkel való
együttmûködés azért volt ele ve valószerûtlen vád Szaddám Huszein
el len, mert õ egy ate is ta rend szer feje volt, a Kö zel -Ke let ter ro ris ta képzõdményei viszont vallási alapon
szervezõdnek.
Le kell szö gez nünk, hogy amenynyiben az USA és szövetségese
vád jai iga zak let tek vol na, a há bo rú
akkor is jogtalan lett volna, mert
nem volt rá ENSZ-felhatalmazás.
(Ezt töb bek kö zött a camb rid ge-i jogászprofesszorok egységes ál láspont ja is alá tá maszt ja.)
S mi a hely zet je len leg?
Az USA vezetõ politikusai saját
sza va zó ik és a vi lág köz vé le mé nyének megnyugtatására kijelentették,
hogy a tömegpusztító fegyvereket
egészen biztosan meg fogják ta lálni: ez a ké te lyek nél kü li ma ga biztosság meglehetõsen ijesztõ, mert
arra a korszakra emlékeztet bennün ket, ami kor az ÁVH-sok ugyanilyen biztosan tudták, hogy az
összeesküvéssel megvádolt személy ereszaljában, szénakazlában
meg fogják találni az általuk el rejtett gép pisz tolyt.
A háború elõtt és alatt em le getett gyors kivonulásról már szó
sincs, a megszállók néhány hete
már 5 éves Irakban tartózkodásról
be szél tek, most pe dig azt mond ják,
hogy addig maradnak, ameddig
szükséges.
Az Amnesty International em berjo gi szer ve zet leg újabb je len té sé ben
megállapítja, hogy a szövetséges
megszálló hatalmak súlyosan
megsértik az emberi jogokat
Irakban, a jog se gély meg ta ga dá sával ezreket tartanak fogva, s a
fogvatartottakkal szemben kegyetlen, embertelen bánásmódot
alkalmaznak. (Nem vé let len, hogy
a beavatkozásra érdekei vé del mében bárhol jogot formáló Egyesült
Államok saját állampolgárai ese tében nem is me ri el a Há gai Nem zetkö zi Bí ró ság il le té kes sé gét.)
Pár hónapja az Európai Unió
egyes tag ál la mai még nyíl tan és hatá ro zot tan el le nez ték az elõ ké szü lõben levõ újabb Öböl-háborút, úgy
látszik azonban, hogy ennek már
vé ge: az EU és az USA ve ze tõ i nek

legutóbbi washingtoni csúcs ta lálkozóján az elõb bi ek ma ra dék ta lanul behódoltak napjaink Nagy
Testvérének, és el fo gad ták, hogy a
vi lág el sõ szá mú szu per ha tal má nak
a tö meg pusz tí tó fegy ve rek re, il let ve
a terrorista veszélyre hivatkozva
bár hol joga van fegyveresen beavat koz ni, ahol ezt jó nak lát ja.
Az USA tehát nyilvánosan és
szemérmetlenül megszegi, fi gyelmen kívül hagyja a nemzetközi
jogot, míg a világ többi része
asszisz tál ne ki eh hez, vagy zsib badtan, bé nán hall gat. Ez szé gyen!
A „világ cowboyát” a tiltakozó
hangok elhalkulása csak még job ban felbátorította: célkeresztjében
újabb ország tûnt fel, az Af ga nisztán és Irak kö zött fek võ Irán, ugyanis a Földünk olajkészletének 56%át rejtõ térség központját jelentõ
Perzsa-öböl iráni oldalán levõ
olajmezõkhöz még nincs szabad
hozzáférése.
Az iraki háború ügyében ha zugságon kapott agresszor nem
zavartatja magát, s Irán el len is a
„jól be vált” vá da kat han goz tat ja: az
ország tömegpusztító fegyverek
elõállításán dolgozik. (Az persze
nem ke rül szó ba, hogy az Egye sült
Államok fõ közel-keleti szö vet sége se, Iz ra el bi zo nyí tot tan több mint
400 nukleáris robbanótöltettel rendel ke zik.) Az USA ve ze tõi már kijelentették, hogy a perzsa ország
ese té ben is jo got for mál nak a fegyveres beavatkozásra, ha ennek
szükségét ér zik.
Ho vá ve zet ez a po li ti ka? Mi lyen
jö võ elé néz az em be ri ség? Ez len ne
a meg ál mo dott szép új vi lág?
Világméretû, elemi erejû til takozó mozgalomnak kellene kibontakoznia – akár csak a vi et na mi
háború esetében –, s rábírnia az
USA vezetését politikájának ra dikális megváltoztatására, az általa
oly sokat hangoztatott emberi és
sza bad ság jog ok tisz te let ben tar tá sára.
A világ országai, népei azonban
egyelõre szégyenteljes módon ká bult hall ga tás ba bur ko lóz nak. Meddig még?
Zámbó Zol tán

