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Balogh István                  A republikánus elnökjelöltek külpolitikai nézetei

Bevezetés

A hajnali három órakor megcsörrenő telefonra való utalás („the 3 a.m. call”) arra 
a speciális, de egyáltalán nem elképzelhetetlen helyzetre vonatkozik az amerikai 
belpolitikai szakzsargonban, amikor az Egyesült Államok elnökének az éjszaka 

közepén, fáradtan, de mégis felelősségteljesen kell döntéseket hoznia az amerikai nemzeti 
biztonságot érintő élet-halál kérdésekben. Vajon hogyan reagálnának az egyes republiká-
nus jelöltek egy, a washingtoni idő szerint hajnali háromkor kitörő válságra?

A téma jelentőségének tükrében a nyugati média az elmúlt félévben egyre többet 
foglalkozik a republikánus elnökjelöltek külpolitikai nézeteivel.1 A republikánusok kö-
zötti verseny időközben háromszereplőssé vált: a Romney2–Perry3-párharcként indult 
küzdelembe a korábban sikeres üzleti karriert befutó Herman Cain4 is bekapcsolódott 
(sőt, néhány helyen Newt Gingrich népszerűsége is számottevően megnőtt5). Ennek leg-
nagyobb kárát Rick Perry texasi kormányzó látja, akinél Cain a legtöbb felmérés szerint 
népszerűbb. Továbbra is Mitt Romney tűnik a legesélyesebb jelöltnek, így csak riváli-
sai népszerűségét illetően történt jelentősebb változás. Ez különösen igaz azóta, hogy 
Herman Caint szexuális zaklatással vádolják,6 Perry kormányzó pedig igen gyengén sze-
repelt a republikánus elnökjelöltek rochesteri (Michigan) vitája során.7

A nemzetközi kapcsolatok elméletének realista iskolájához sorolt Stephen M. Walt 
sokat idézett, az 1998-as Foreign Policy című magazinban megjelent cikke szerint vala-
milyen formában minden, külpolitikával foglalkozó döntéshozó, politikus és hivatalnok 
rendelkezik egyfajta elmélettel arról, hogy „hogyan is működik világunk”.8 E filo-
zófiai alapvetést követve, a jelen elemzés a ma még háromszereplős republikánus 
élmezőny külpolitikai nézeteit taglalja, összehasonlítva a jelölteknek a kampányol-
dalaikon található dokumentumok, illetve eddigi nyilatkozataik alapján feltételezhető 

1 Lásd pl.: Joshua Keating: „Fighting Words”. Foreign Policy, http://www.foreignpolicy.com/
articles/2011/05/11/fighting_words?page=0,0, 2011. május 11.

2 „Election 2012. Mitt Romney – Former Governor of Massachusetts”. The New York Times, http://
elections.nytimes.com/2012/primaries/candidates/mitt-romney. Letöltés ideje: 2011. november 6.

3 „Election 2012. Rick Perry – Former Governor of Texas”. The New York Times, http://elections.
nytimes.com/2012/primaries/candidates/rick-perry. Letöltés ideje: 2011. november 6.

4 „Election 2012. Herman Cain – Former CEO of Godfather’s Pizza”. The New York Times, http://
elections.nytimes.com/2012/primaries/candidates/herman-cain. Letöltés ideje: 2011. november 6.

5 „Polls: All Polls”. Politico 2012 Live, http://www.politico.com/2012-election/presidential-polls/. 
Letöltés ideje: 2011. november 20.

6 Stephanie Condon: „Do Sharon Bialek’s Charges against Cain Amount to Sexual Harrasment?”. 
CBS News, http://www.cbsnews.com/8301-503544_162-57320118-503544/do-sharon-bialeks-charges-
against-cain-amount-to-sexual-harassment/, 2011. november 7.

7 Maggie Haberman: „The GOP Debate: 6 Takeaways”. Politico, http://www.politico.com/news/
stories/1111/68047.html. 2011. november 10.

8 Stephen M. Walt: „International Relations: One World , Many Theories”. Foreign Policy, No. 110. 
(1998). 29–35. o. Jelen tanulmány az eredeti cikknek a Columbia Egyetem által újraközölt változatát 
használta fel: http://www.columbia.edu/itc/sipa/S6800/courseworks/foreign_pol_walt.pdf. Letöltés 
ideje: 2011. november 19.
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elképzeléseit. A tanulmány először azt vizsgálja, hogy a jelöltek tanácsadóinak személye 
alapján következtethetünk-e külpolitikai nézeteikre, ezt követően pedig összehasonlítja 
a külpolitikájukkal kapcsolatos stratégiai elgondolások formai, illetve általános tartalmi 
sajátosságait. Ezt követően a Washington számára legjelentősebb aktuális külpolitikai 
kihívások (Kína és Kelet-Ázsia, Irak és Afganisztán, Irán és Észak-Korea, Közel-Kelet, 
Oroszország, Latin-Amerika, nemzetközi gazdaság és nemzetközi intézmények, védelmi 
kiadások és intézményi kérdések)9 vonatkozásában vizsgálja a jelöltek nézeteit. Végül, a 
konklúzióban a szerző áttekinti, hogy az addigi vizsgálódások alapján lehet-e valamilyen 
globális képet adni az egyes jelöltek külpolitikai elképzeléseiről.

tanácsadók

A jelöltek stratégiai gondolkodásáról sokat elárul külpolitikai stábjuk. Az eddig el-
mondottaknak megfelelően, a legkidolgozottabb külpolitikai programmal Mitt 
Romney rendelkezik, és az ő külpolitikai tanácsadóiról tudunk a legtöbbet.10 

A kampány során huszonhárom „különleges tanácsadót” alkalmaz, huszonhét tanácsadó-
ja pedig összesen tizenhárom munkacsoportban dolgozik – a két tanácsadói csoport között 
átfedés is van. A munkacsoportok regionális és tematikus bontásban működnek (érdekes-
ség, hogy az afrikai kérdésekkel foglalkozónak a vezetője a magyar származású Dr. Nagy 
Tibor, aki korábban az Egyesült Államok etiópiai és guineai nagykövete volt). A stáb 
tagjai között olyan ismert szakértők is vannak, mint Cofer Black (a CIA Terrorelhárítási 
Központjának vezetője a 2001. szeptember 11-i terrortámadások idején), Michael Chertoff 
(a fiatalabb Bush elnök idején létrehozott Belbiztonsági Minisztérium volt vezetője), 
Michael Hayden (a CIA volt igazgatója), vagy Robert Kagan, a nemzetközi kapcsolatok 
szakértője – hogy csak néhányat említsünk. Romney külpolitikai dokumentumának elő-
szavát Eliot Cohen írta. Ő volt az aláírója a New American Century nevű konzervatív 
think tank azon deklarációjának,11 amelynek alapján megalakult a neokonzervatív (kül-)
politikai irányzat.12

Herman Cain csapatának vezetője J.D. Gordon, aki Donald Rumsfeld védelmi minisz-
tersége idején foglalkozott a közkapcsolati ügyekkel. Cain többi tanácsadója is többnyire a 
fiatalabb Bush elnök adminisztrációja alatt töltött be viszonylag magasabb pozíciót (Mark 
Pfeifle, Roger Pardo-Maurer).13

  9 A lista a jelenleg legtöbbet tárgyalt külpolitikai kihívásokat tartalmazza, az aktuális amerikai „kül-
politikai napirend” alapján. A kérdések persze bővíthetők és másképp is csoportosíthatók – így a 
felsorolt elemek kiválasztása némiképp „önkényes”.

10 „Mitt Romney Announces Foreign Policy and National Security Team”. Romney – Believe in America 
(Mitt Romney hivatalos kampányoldala), http://www.mittromney.com/blogs/mitts-view/2011/10/mitt-
romney-announces-foreign-policy-and-national-security-advisory-team, 2011. október 6.

11 „Statement of Principles, June 3, 1997”. Project for the New American Century, http://www.
newamericancentury.org/statementofprinciples.htm. Letöltés ideje: 2011. november 14.

12 James Joyner: „Romney’s Realist Foreign Policy Is a Lot Like Obama’s”. The Atlantic, http://
www.theatlantic.com/international/archive/2011/10/romneys-realist-foreign-policy-is-a-lot-like-
obamas/246382/. 2011. október 8.

13 Josh Rogin: „Exclusive: Inside Herman Cain’s New Foreign Policy Team”. Foreign Policy, http://
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Rick Perry kormányzó külpolitikai főtanácsadója az a Victoria Coates, aki Donald 
Rumsfeldnek segített memoárja összeállításában, de konzervatív kommentátorként is 
igen ismert.14 A volt védelmi miniszter maga segített Perrynek külpolitikai stábja felállí-
tásában, így nem véletlen, hogy a kormányzó már Douglas Feithtel és William Lutival is 
felvette a kapcsolatot, akik a Pentagon magas rangú (és neokonnak tartott) hivatalnokai 
voltak Rumsfeld hivatali idején.15

A személyi döntések alapján úgy tűnhet, hogy Perry a „neokon” és a Bush-örökség 
képviselője – ami azonban nem derül ki a külpolitikai programjából (lásd később). Romney 
kampánya vonultatja fel a legtöbb tapasztalt szakértőt, és külpolitikai stábja is messze a 
legszervezettebb.16 Csapata leginkább a neves (neo)konzervatív szakértőkre épül (Eliot 
Cohen, Robert Kagan, Dov Zakheim), de mellettük a pártpolitikai szempontból semlege-
sebb, pragmatikus, realista gondolkodás képviselői is megtalálhatók a volt massachusettsi 
kormányzó stábjában (pl. Michael Hayden). Cain pedig, úgy tűnik, hogy az ifjabbik Bush-
adminisztráció közép- és felsővezetői szintű hivatalnokaiból válogat. Stábjának sajátos 
vonása, hogy az ifjabb Bush elnök idején két főtanácsadója is kommunikációs területen 
dolgozott a Pentagonban (Gordon), illetve a Nemzeti Biztonsági Tanácsban17 (Pfeifle).

Formai sajátosságok

A szó „hagyományos” értelmében csak Mitt Romney rendelkezik külpolitikai 
stratégiával (foreign policy white paper). A negyvennégy oldalas dokumentum 
– néhány részétől eltekintve – megjelenésében, tagolásában és stílusában is legin-

kább a hivatalos nemzeti biztonsági stratégiák mintáját követi.18

Ezzel szemben Herman Cain külpolitikai gondolkodásáról csupán öt bekezdés árul-
kodik kampányának hivatalos oldalán, a „Nemzeti biztonság” címszó alatt – ez nem 
is nevezhető stratégiának.19 A rövid szöveg keveset árul el: helyenként hatásvadász 
közhelyek gyűjteménye, és semmi konkrétummal nem szolgál.

thecable.foreignpolicy.com/posts/2011/10/26/raising_cain_inside_herman_cain_s_new_foreign_
policy_team, 2011. október 26.

14 Graham: I’m ‘disappointed’ with Perry’s Stance on Afghanistan”. Foreign Policy, http://thecable.
foreignpolicy.com/posts/2011/09/13/graham_i_m_disappointed_with_perry_s_stance_on_
afghanistan, 2011. szeptember 13.

15 „Governor Rick Perry’s Foreign Policy Team Set Up by Donald Rumsfeld”. The Desk of Brian – Blog 
News and Opinion, http://deskofbrian.com/2011/08/governor-rick-perrys-foreign-policy-team-set-
donald-rumsfeld/. Letöltés ideje: 2011. november 6.

16 Josh Rogin: „Romney Creates Shadow National Security Council”. Foreign Policy, http://thecable.
foreignpolicy.com/posts/2011/10/06/romney_creates_shadow_national_security_council, 2011. októ-
ber 6.

17 Az Egyesült Államokban elterjedt „national security” kifejezés szokásos fordítása: „nemzetbiz-
tonság”. A magyar szakterminológiában azonban a „nemzetbiztonsági” inkább a titkosszolgálati 
tevékenységre utal, így a szöveg következetesen a „nemzeti biztonság” szószerkezetet használja, 
amely jobban visszaadja az angol kifejezés eredeti jelentését.

18 Lásd: „An American Century – A Strategy to Secure America’s Enduring Interests and 
Ideals”. Romney – Believe in America, http://www.mittromney.com/sites/default/files/shared/
AnAmericanCentury-WhitePaper_0.pdf. Letöltés ideje: 2011. október 7.

19 „National Security”. Cain 2012 – Ideas to Ignite America’s Renewal, http://www.hermancain.com/
issue/national_security. Letöltés ideje: 2011. november 15.
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Perry kormányzó elgondolása talán a leginkább formabontó. A jelölt honlapja 
valójában nem is külpolitikai stratégiát kínál: az „Az amerikai állások és biztonság meg-
erősítése” című dokumentum a nemzeti biztonságot az amerikai gazdaság stabilitásával, 
a külföldi energiaforrásoktól való mérsékelt függőséggel és az új állásokat teremtő gaz-
dasági növekedéssel azonosítja.20 Tehát a program a (nemzet-) biztonság hagyományos, 
külső dimenziójának kiemelése helyett annak belső vonatkozásaira helyezi a hangsúlyt. 
Az elgondolás azon a logikus felismerésen alapszik, hogy az Egyesült Államok nem lehet 
erős szereplő a nemzetközi rendszerben, amennyiben saját gazdasága nem növekszik – 
hiszen ez a nagyhatalmi státusz legfontosabb rekvizituma. E felfogásnak azonban az a 
következménye, hogy a dokumentum semmilyen tekintetben sem hasonlít egy külpoliti-
kai stratégiára: nem szerepelnek benne a hagyományos nemzeti biztonsággal kapcsolatos 
témák, a gondolatrendszer nem követi a szokásos regionális és tematikus felosztást. Az 
olvasónak az a benyomása, hogy egy energiastratégiát olvas – a rengeteg ábra és adat 
pedig már-már kutatói pontossággal kívánja alátámasztani a szerzők állításait. Ezen a 
dokumentumon kívül a kormányzó a „Biztonság” címszó alatt tett közzé öt bekezdésnyi 
anyagot, ami inkább az általánosság szintjén mozog.21

A tArtAlom: A jelöltek nézeteiről áltAlábAn

Míg Romney külpolitikai elgondolása leginkább a reagani hagyományokhoz 
köthető („peace through strength” – „béke az erő révén”), ami nem mond el 
túl sokat, mert a reagani külpolitikával a legtöbb republikánus vezető, sőt az 

elnökök többsége azonosul. Romney stratégiája csatlakozik ahhoz a hagyományos amerikai 
iskolához, mely szerint az Egyesült Államok biztonságára veszélyes az izolacionizmus, 
ezért Washingtonnak aktív szerepet kell vállalnia a nemzetközi rendszerben annak 
érdekében, hogy azt a maga számára kedvező stratégiai környezetté formálja át, mind 
gazdasági, mind politikai értelemben.22 Ez kitűnően illeszkedik az Egyesült Államokban 

20 „Energizing American Jobs and Security – Texas Governor Rick Perry”. Rick Perry for President 
(Rick Perry hivatalos kampányoldala), http://www.rickperry.org/energizing-american-jobs-pdf/. 
Letöltés ideje: 2011. november 6.

21 „Security”. Rick Perry for President, http://www.rickperry.org/issues/national-security/. Letöltés ide-
je: 2011. november 15.

22 Erről bővebben lásd: Christopher Layne: The Peace of Illusions: American Grand Strategy from 1940 
to the Present. Ithaca, N.Y.: Cornell Uiversity Press, 2006.; Magyarics Tamás: Az Egyesült Államok 
külpolitikájának története. Budapest: Eötvös József Könyvkiadó, 2000; Uő: „Az unipoláris rend me-
nedzselése – Az Egyesült Államok hegemóniája a hidegháború után”. MKI-tanulmányok, No. 28. 
(2010), http://www.hiia.hu/pub/displ.asp?id=OBZTVV, 2010. december 28.; Uő: „Az amerikai kül-
politikai önkép és a hidegháború logikája”. MKI-tanulmányok, No. 1. (2010), http://www.hiia.hu/pub/
displ.asp?id=QWBIYN, 2010. január 10.; Romsics Gergely: „Az »amerikai társadalomtudomány« 
esete a külpolitikával – Az Egyesült Államok szerepe a nemzetközi rendszerben az akadémiai tu-
dományosság perspektívájából, 1945–2001”. MKI-tanulmányok, No. 25. (2010), http://www.hiia.hu/
pub/default.asp?y=2010&t=1. 2010. december 20.; Uő: „Az amerikai hegemonikus rend teorizálása 
a kilencvenes évek realista-liberális szintéziseiben”. MKI-tanulmányok, No. 23. (2010), http://www.
hiia.hu/pub/displ.asp?id=SPELQT, 2010. december 16.; Uő: „Az amerikai biztonságpolitikai szerep-
vállalás korlátai: Meddig lesz fenntartható az erőprojekció szintje?”. MKI-tanulmányok, No. 8. (2010), 
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a külpolitikát illetően 1945 után kialakult kétpárti konszenzushoz, mint ahogyan az az 
amerikai kivételességtudatban fogant gondolat is, melynek értelmében az USA vezetése 
nélkül a világ instabilabb és veszélyesebb lenne. A kérdés nem az amerikai vezetés 
szükségessége, inkább annak mikéntje.23 Az erőre támaszkodás és a határozott vezetés 
arra a – realista – logikára épül, mely szerint „a gyengeség vonzza az agressziót”,24 az 
erő azonban elrettenti a potenciális támadókat.25 Az erő központi jelentősége Romney 
dokumentumában azonban – mint a legtöbb amerikai nemzeti biztonsági stratégiában – 
szorosan összefonódik az értékek és az amerikai eszmék világával. A koncepció tehát 
magában hordozza az amerikai külpolitikának azt a feloldhatatlannak tűnő, bár kissé 
mesterséges dilemmáját, amely az érdekek és az értékek, a realizmus és az idealizmus, 
az erőn és az értékeken alapuló politika között feszül. E kettősséget a dokumentum nem 
is tagadja – sőt, a címválasztás („Amerika maradandó érdekei és eszméi megóvásának 
stratégiája”)26 révén a szerzők jelezni is kívánták ezt az ambivalenciát. E két témát a 
bevezető utáni első két fejezet külön tárgyalja – ismét aláhúzva a külpolitika-csinálás 
Janus-arcú természetét.27

A volt massachusettsi kormányzó külpolitikai fehér könyve abban is a megszokott 
sémát követi, hogy először részletesen elemzi a stratégiai környezetet, illetve az Egyesült 
Államok hatalmának viszonyát e környezethez.28 Ebben a részben sorolják fel a legfontosabb 
biztonsági kihívásokat is (Kína és Oroszország autoriter kormányzata, a radikális iszlám, 
a proliferáció, a tágabb értelemben vett Közel-Kelet instabilitása, illetve a bukott és 
„lator” államok).29 A környezet felmérése után az ajánlások következnek – ezek közül 
kiemelkedik a rendelkezésre álló eszközök integráns rendszerben történő alkalmazása. 
A volt kormányzó tehát klasszikus „nagystratégiai” megközelítést alkalmaz, hiszen a 
megfogalmazott célok elérése érdekében együttesen kívánja alkalmazni mind a katonai 
(„hard”), mind a gazdasági és társadalmi-kulturális („soft”) befolyást. A hatalom három 
dimenzióját különíti el: az amerikai értékek vonzó természetét, valamint a gazdasági, 
illetve a katonai hatalmat.30 Beszédes és a stratégiai környezetre jellemző, hogy a 

http://www.hiia.hu/pub/displ.asp?id=EWZVCM, 2010. április 8.
23 „An American Century …”, 2. o. Sőt, a dokumentum idézi is Abraham Lincoln híres mondatát, mely 

szerint az Egyesült Államok a „föld utolsó reménysége” („last best hope of earth”). Lásd Uo. 11. o.
24 Romney stratégiája szerint a Tajvannak nyújtott garanciák hiánya felbátoríthatja Kínát. Lásd: Uo. 3. 

o. A következő mondat talán még jobban kifejezi az erő és a béke közötti kapcsolatot: „Az erőnek ára 
van, de a gyengeségnek nagyobb az ára, mert a gyengeség kísérti az agressziót.” (A szerző fordítása) 
Uo. 15. o.

25 Ennek a véleménynek jelentős hagyományai vannak az angolszász elméleti gondolkodásban. Lásd 
pl.: E. H. Carr: The Twenty Years’ Crisis, 1919–1939: An Introduction to the Study of International 
Relations. London: Macmillan, 1991.; Henry A. Kissinger: Nuclear Weapons and Foreign Policy. 
New York: Harper & Brothers, 1957.; Uő: Diplomácia. Budapest: Panem Kiadó, 1996. Lásd még: 
Hans J. Morgenthau: Politics among Nations and the Struggle for Power and Peace. New York: 
McGraw–Hill, 1993.; Reinhold Niebuhr: Moral Man and Immoral Society: a Study in Ethics and 
Politics. New York: Charles Scribner’s Sons, 1960.

26 „A Strategy to Secure America’s Enduring Interests and Ideals” – lásd az „An American Century …” 
borítója.

27 Lásd: „An American Century …”. 4–17. o.
28 Lásd: Uo.
29 Lásd: Uo. 5–6. o.
30 Lásd: Uo. 7. és 9. o.
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dokumentum első gyakorlatias („nem filozofikus”) fejezete a gazdasági kérdésekkel 
foglalkozik, amely így megelőzi a hagyományos külpolitikai és nemzeti biztonsági 
témákat.31

Cain megnyilvánulásaiból az derül ki, hogy számára a külpolitikai kérdéseknél lénye-
gesebb a gazdaság ügye. Ilyen tekintetben Perry kormányzóhoz hasonlóan, a gazdasági 
stabilitást és a növekedést ő is előbbre valónak tartja a hagyományos külpolitikai kérdések-
nél. Egy nyilatkozatában azonban maga is közösséget vállalt Reagan örökségével, amikor 
közölte, hogy az erőre épített stratégiát részesíti előnyben.32 Külpolitikai nézete későbbi 
megnyilvánulása szerint is lényegében a Reagan-doktrína „meghosszabbítása”, mivel a 
„béke az erő révén” koncepciót az „egyértelműséggel” („clarity”) egészíti ki. Ez pedig 
arra utal, hogy Washingtonnak egyértelműen meg kell határoznia, kit tekint barátnak, 
illetve ellenségnek.33 Cain nem titkolja, hogy nem rendelkezik külpolitikai tapasztalattal,34 
de véleménye szerint ez nem lényeges, mivel Obama sem bír sokkal többel. Értelmezése 
szerint a lényeg, hogy az elnöknek legyen egy „külpolitikai filozófiája”, a részletekkel 
csak ezután érdemes törődni. Helyesnek ítéli a stratégiai bizonytalanságot, és véleménye 
szerint nem szükséges minden egyes amerikai lépést előre kommunikálni, ahogyan azt 
sokszor az Obama-kormányzat teszi.35 A jelölt írott formában is létező koncepcióját a 
következőképpen lehet összefoglalni: a biztonságpolitikai ügyek átpolitizáltsága, az erő 
központi szerepe, a terrorizmus elleni küzdelem fontossága, a hadsereg fejlesztése és tá-
mogatása. Inkább egymáshoz nem illeszkedő gondolatokról van szó, semmint külpolitikai 
programról. Saját könyvében36 Cain így fogalmazza meg külpolitikájának esszenciáját (a 
„Cain-doktrínát”): „Ha Izraellel kikezdesz, akkor az Egyesült Államokkal kezdesz ki!”37 
Nehezen értelmezhető azonban, hogy ez miként lehet egy globális külpolitika alapveté-
se… Romney koncepciójával ellentétben, Cain külpolitikája tehát – az erőnek tulajdonított 
jelentőségen, az Izrael-barát állásponton és a reagani hagyományokon kívül – nem illik 
bele semmilyen átfogó és egységes logikai rendszerbe.

31 Lásd: Uo. 11. o.
32 Joshua Keating: „Nobody’s Gonna Make Herman Cain Talk about Foreign Policy if He doesn’t Want 

to”. Foreign Policy, http://blog.foreignpolicy.com/posts/2011/10/11/nobodys_gonna_make_herman_
cain_talk_about_foreign_policy_if_he_doesnt_want_to, 2011. október 11.

33 Robin Abacarian: „Herman Cain on Iran: Ahmadinejad Feeling ‘froggish’”. Los Angeles Times, http://
articles.latimes.com/2011/oct/16/news/la-pn-cain-foreign-policy-20111016, 2011. október 16.

34 Ezt látszik alátámasztani Cainnek az, a líbiai intervencióval kapcsolatos kérdésre adott válasza, 
amelyben úgy tűnt, nincs tisztában az ott zajló eseményekkel kapcsolatos alapvető tényekkel, és 
neki is majdnem olyan kínos pár másodpercben volt része, mint Perrynek a bevezetőben említett 
vita során. A kérdés kapcsán egyre többen bírálják a külpolitikai ügyekben tanúsított bizonytalan-
sága miatt. Lásd: Richard A. Oppel: „Cain Stumbles in Assessing Foreign Policy”. New York Times, 
http://www.nytimes.com/2011/11/15/us/politics/herman-cain-libya-comments-draw-criticism.html?_
r=1&ref=politics, 2011. november 14.

35 Abacarian: i. m.
36 Herman Cain: This Is Herman Cain! My Journey to the White House. New York: Threshold Editions, 

2011.
37 Daniel W. Drezner: „This is Herman Cain’s Foreign Policy!”. Foreign Policy, http://drezner.

foreignpolicy.com/posts/2011/10/15/this_is_herman_cains_foreign_policy. Letöltés ideje: 2011. no-
vember 14.
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Perry kormányzó koncepciója sem kapcsolható semmilyen amerikai külpolitikai 
gondolatkörhöz. Sőt, a texasi kormányzó a külpolitikát inkább a gazdasági kérdések 
függvényeként kezeli. Persze maga is hangoztatja a béke és az erő közötti reagani gondo-
latot („seek peace from a position of strength”)38 és az amerikai kivételesség jelentőségét. 
Mint a formai sajátosságok közt említettem, kampányoldalán a „Biztonság” címszó 
alatt mindössze öt bekezdés foglalkozik külpolitikai és biztonsági kérdésekkel, azonban 
közülük is kettő csupán az illegális bevándorlás problémájával. Ez utóbbit Perry a határ-
őrizet megerősítésével és kerítések építésével kívánja megoldani.39 Vagyis hiányoznak a 
klasszikus regionális és tematikus külpolitikai témák. A kormányzó kül- és biztonságpo-
litikai témájú megnyilvánulásaiból az erő központi szerepe mellett bizonyos tekintetben a 
„neokon” örökségre lehet következtetni.40 A Romney koncepciójánál jóval kiforratlanabb 
nézet azonban ezen túlmenően nem illeszkedik semmilyen klasszikus amerikai sémába. 
Ebben, illetve a gazdasági kérdéseknek tulajdonított jelentőségében tehát Perry külpo-
litikai elgondolása eléggé hasonlít Herman Cain logikájára. A nemzeti biztonságnak a 
belső gazdasági stabilitással és energiabiztonsággal történő azonosítása igen modern 
biztonságpolitikai szemléletről tanúskodik, és ügyesen épít az emberek gazdasággal és 
jóléttel kapcsolatos aggodalmaira. Ám a biztonság ilyen módon történő értelmezése nem 
helyettesítheti annak az egyéb, külső vonatkozásai kapcsán kialakított álláspontot. Ennek 
hiányában Perry gyengébb vezetőnek tűnik – ahogyan Cain is.

kína és kelet-ázsia

Romney stratégiájában Kína jelentőségét mi sem jelzi jobban, minthogy ez az első 
ország, amellyel a dokumentum foglalkozik a kihívásokat regionális/országok 
szerinti bontásban tárgyaló részben. E szerint fontos az erőteljes katonai (hadi-

tengerészeti) jelenlét a nyugat-csendes-óceáni régióban, és szükséges bizonyos fegyverek 
eladása Washington regionális szövetségeseinek (különösen Tajvannak). Fokozni kell az 
együttműködést az Egyesült Államok és a térségbeli szövetségesei között. Bár a dokumen-
tum tagadja, hogy egy Kína-ellenes koalíció létrehozására irányuló erőfeszítésről lenne 
szó, valójában nagyon is a kelet-ázsiai hatalmi egyensúlynak az Egyesült Államok számára 
előnyös befolyásolása a cél. Ez különösen India és Indonézia említésekor válik egyértel-
művé. Ezt az egyensúlyozó politikát egy gazdasági kezdeményezés, a Reagan Gazdasági 
Térség (Reagan Economic Zone) egészítené ki, amely a szabad kereskedelem zavarta-
lan működését szolgálná. Az utolsó lényegesebb pont az emberi jogok érvényesülésének 
elősegítése Kínában – ennek kapcsán a szerzők elítélik az Obama-adminisztráció prag-
matikus gyakorlatát. Romney első száz napjának nyolcpontos külpolitikai programjában 
azonban Kína nem jelenik meg – csupán a „haditengerészeti hitelesség helyreállításából” 
sejthető, hogy ezt a pontot részben Pekingnek címezték.41 Romney november 12-én, a 
dél-karolinai Spartanburgban megrendezett külpolitikai vita alkalmával kijelentette, hogy 

38 „Security…”.
39 Uo.
40 Lásd: Uo., illetve az alább idézett nyilatkozatokat Perrytől.
41 „An American Century …”. 43. o.

Balogh István                  A republikánus elnökjelöltek külpolitikai nézetei

2011. december 6.           9



az Egyesült Államoknak be kell zárnia piacait Kína előtt abban az esetben, ha az nem 
tartja be a kereskedelmi normákat.42 Szakpolitikai szempontból azonban ennél nagyobb 
baklövést Romney nem is lőhetett volna: az Egyesült Államok és Kína közötti kölcsönös 
függőség, illetve a kínai kézben lévő amerikai állampapírok értéke tükrében egy ilyen 
lépés gazdasági és politikai öngyilkossággal érne fel.43

Herman Cain eddigi legkínosabb külpolitikai hibája az volt, amikor arra hívta fel a 
figyelmet, hogy Kína veszélyes, mert nukleáris fegyverekre kíván szert tenni. Köztudott, 
hogy a kelet-ázsiai ország 1964 óta rendelkezik ezzel a képességgel. Tajvannal összefüg-
gésben pedig Cain nem tudta, hogy az Egyesült Államok hivatalosan nem ismerte még el 
a szigetország demokratikus kormányát.44

Perry különösen azt nehezményezi Tajvan kapcsán, hogy az Obama-adminisztráció 
nem volt hajlandó újabb típusú F-16-osokat eladni a szigetországnak. Az egyéb, Kínával 
kapcsolatos megnyilvánulásai azonban csak általános kategóriákat tartalmaztak, ami a 
jelöltnek a kérdésben való bizonytalanságát sejteti.45

Kínát illetően tehát csak Mitt Romneynak van igazán átgondolt és logikus stratégiája, 
bár ő is hajlamos túlozni a vita hevében. Perrynek és Cainnek nincsen kiforrott állás-
pontja Kínával kapcsolatban, és kampányoldalaik is azt sejtetik, hogy tanácsadócsapatuk 
nem törekszik e hiátus pótlására. E mögött az is meghúzódhat, hogy a tanácsadók tisztá-
ban vannak vele: jelöltjüknek nem a külpolitika a legerősebb oldala, így e témában a két 
republikánus vélhetően igyekszik háttérbe húzódni és csak akkor foglalkozni külpolitiká-
val, amikor az elkerülhetetlen.

intervenciók: irak és aFganisztán

Romney kritikus az Obama-adminisztráció iraki kivonulási tervével kapcsola-
tosan, és kevesli azt a néhány ezres erőt, amit a jelenlegi kormányzat Irakban 
kívánna hagyni az ottani stabilitás fenntartása végett. Afganisztán esetében azt 

nehezményezi, hogy az ott állomásoztatott csapatok létszámának növelésekor Obama 
egyúttal a távozás előrelátható időpontját is megadta, ami arra bátorítja a tálibokat, hogy 
kivárják az adott időpontot. A 2009-es kezdeményezés során Afganisztánba rendelt har-
mincezer főt 2012-re vonnák ki teljesen – pár héttel az elnökválasztások előtt. Vagyis 
– Romney szerint – Obama a belpolitika eszközeként használja a külpolitikát, és saját 

42 Jim Rutenberg – Ashley Parker: „Republicans Debate Obama and Foreign Policy”. The New York 
Times,   http://mobile.nytimes.com/article;jsessionid=79C6150794C87E17DCDB3A2B7A1B4DB5.w5?a=
866771&single=1&f=21&rec=t, 2011. november 13.

43 Egy 2011 őszén megjelent tanulmány szerint a kínai kézben lévő amerikai állampapírok összértéke 
1,17 billió amerikai dollárt tesz ki, az összes külföldiek által birtokolt állampapíroknak közel hu-
szonhat százaléka. Lásd: Wayne M. Morrison – Marc Labonte: „China’s Holdings of U.S. Securities: 
Implications for the U.S. Economy”. Congressional Research Service, http://www.fas.org/sgp/crs/
row/RL34314.pdf, 1. o. 2011. szeptember 26.

44 Sara Sorcher: „Foreign Policy Dossier: Herman Cain”. National Journal, http://www.nationaljournal.
com/2012-election/foreign-policy-dossier-herman-cain-20111112, 2011. november 12.

45 Sara Sorcher: „Foreign Policy Dossier: Rick Perry”. National Journal, http://www.nationaljournal.
com/2012-election/foreign-policy-dossier-rick-perry-20111112, 2011. november 12.
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céljai befolyásolják az ott szolgáló katonák sorsát. Megválasztása esetén Romney csak 
akkor vonulna ki a közép-ázsiai országból, ha ott tartós sikereket sikerül elérni. Ehhez 
szükséges azonban mind az afganisztáni, mind a pakisztáni kormányzat együttműködé-
se, a korrupció visszaszorítása, illetve a pakisztáni titkosszolgálatok és a térség lázadói 
közötti kapcsolatok megszüntetése. Romney esetleges elnökségének első száz napjára vo-
natkozó külpolitikai programjában ezek mellett az afganisztáni kivonulással kapcsolatos 
lépések felülvizsgálata is szerepel.46

Herman Cain – Romneyhoz hasonlóan – kritikus az iraki kivonulás ügyében, de kü-
lönösen azzal szemben fogalmazta meg nemtetszését, hogy az Egyesült Államok nyíltan 
közölte a világgal, pontosan mikor is kíván kivonulni. Ezzel az amerikai elkötelezett-
séggel kapcsolatos imázs szenved csorbát, ami az iraki küldetés sikerét teszi kétségessé. 
Afganisztán kapcsán a jelöltnek nincsen igazán kimunkált álláspontja – véleménye sze-
rint a győzelmet az jelentené, ha az ázsiai ország központi vezetése képes lenne saját 
magát fenntartani és megvédeni. Jelenleg azonban Cain bizonytalan abban, hogy erre 
Kabul képes lenne.47

Rick Perry Irakkal kapcsolatos legjelentősebb lépése az október 21-i sajtónyilatkoza-
ta, amelyben – a két másik jelölttel összhangban – elítéli a kivonulást. Ő is úgy ítélte meg, 
hogy Obama nem fogadta meg a katonák tanácsait, és saját politikai céljaira használja a 
kivonulási stratégiát.48 Az afganisztáni misszió felszámolását illetően a texasi kormányzó 
azt nyilatkozta ugyan, hogy nem biztos, hogy Amerika érdekében áll hosszasan fenn-
tartani a jelenlétet, mégsem tartja jó megoldásnak, hogy Obama közli az ellenséggel: 
Washington mikor és hogyan szándékozik elhagyni az országot.

Tehát mindhárom jelölt kritikus a kivonulások ügyében – egyedül Perry esetében ta-
pasztalható némi támogatás az afganisztáni misszió befejezését illetően. Összességében 
azonban mindnyájuknál megjelenik a távozás kommunikációját érő kritika. Véleményük 
szerint az ugyanis megszünteti azt a „jótékony fátylat”, amely fenntartja a stratégiai bi-
zonytalanságot49 az Egyesült Államok ellenségeiben.

ProliFeráció: észak-korea és irán

Az eddigiek tükrében nem meglepő, hogy Romney rendelkezik a legkidolgozot-
tabb tervvel Irán és Észak-Korea kapcsán. Nem csak a jelölt stratégiájában esik 
szó Iránról, hiszen a már idézett spartanburgi, kifejezetten külpolitikával foglal-

kozó vita után kampányoldalán is közzétette erre vonatkozó terveit – az utóbbiban 
lényegében a stratégiának a kérdéssel összefüggő részeit emelte ki.50 A stratégiai 

46 „An American Century...”. 24., 30–31. és 43. o.
47 Sorcher: „Foreign Policy Dossier: Herman Cain...”.
48 Jonathan Martin: „Rick Perry: ‘Deeply Concerned’ on Iraq”. Politico, http://www.politico.com/news/

stories/1011/66602.html, 2011. október 21.
49 Erről részletesen lásd: Balogh István: „A Bush-doktrína és a »fekete hattyúk átka«”. MKI-tanulmány, 

No. 29. (2011). http://www.kulugyiintezet.hu/pub/displ.asp?id=DGSFQJ,  2011. október 13.
50 „Fact Sheet: Mitt Romney’s Strategy to End Iran’s Pursuit of a Nuclear Weapon”. Romney – Believe 

in America, http://www.mittromney.com/blogs/mitts-view/2011/11/fact-sheet-mitt-romneys-strategy-

Balogh István                  A republikánus elnökjelöltek külpolitikai nézetei

2011. december 6.           11



dokumentumban a volt massachusettsi kormányzó először az ifjabb Bush elnök beszédeit 
idéző „lator államok” („rogue nations”) kifejezéssel illetett csoport tagjaként említi Iránt – 
Észak-Koreával, Venezuelával és Kubával egyetemben. Szerinte Irán nukleáris fegyverek 
előállítására törekszik, szervezett bűnözői csoportokat és terroristákat támogat, valamint 
fegyvereket exportál.51 Később Irán az arab tavaszt saját politikai céljaira kihasználni 
igyekvő és Izraelt fenyegető aktorként jelenik meg, amely egyben a szíriai rezsim egyik 
legfőbb szövetségese.52 A dokumentum azonban külön, egy háromoldalas fejezetben is 
tárgyalja az iráni problémát. Úgy véli, Washingtonnak meg kell értetnie a közel-keleti 
országgal, hogy a nukleáris kérdés katonai megoldása továbbra is lehetséges. Ennek érde-
kében szükséges a repülőgép-hordozók jelenléte mind a Kelet-Mediterráneumban, mind 
az Öböl térségében. Szükség van az Egyesült Államok térségbeli szövetségeseivel való 
szorosabb együttműködésre is. Romney újabb gazdasági szankciók bevezetését, az iráni 
ellenzék támogatását és egy rakétavédelmi-rendszer kiépítését ígéri a kérdés kapcsán.53 
Végül a dokumentum azt is leszögezi, hogy Romney hivatali idejének első száz napja 
során meg fogja erősíteni az Egyesült Államok Iránnal szembeni elrettentő erejét. Ez a 
nyolcpontos listán a harmadik helyen szerepel.54 Romney az említett külpolitikai vitán 
az összes jelölt közül a legkeményebb hangot ütötte meg Irán kérdésében: hangsúlyozta, 
hogy az egyéb megoldási kísérletek kudarca esetén katonai csapást mérne Iránra. Ami 
talán még ennél is jelentősebb, hogy Romney úgy nyilatkozott: „... ha Obamát újravá-
lasztják, Iránnak lesz nukleáris fegyvere. Ha Mitt Romneyt választják meg, akkor Iránnak 
nem lesz nukleáris fegyvere.”55

Ami Romney Észak-Koreával kapcsolatos álláspontját illeti, a volt massachusettsi 
kormányzó szerint az Egyesült Államok politikája miatt Phenjan időt nyert nukleáris 
programja folytatásához. Szigorú szankciók bevezetése szükséges az észak-koreai érdekeket 
szolgáló pénzintézetek és a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság által bonyolított tengeri 
kereskedelemben részt vevő cégek ellen. A volt kormányzó megerősítené a proliferációs 
biztonsági kezdeményezést (Proliferation Security Initiative, PSI)56 és fokozná az Észak-
Koreát érintő kereskedelmi hajók ellenőrzését, valamint igyekezne meggyőzni egyes 
országokat arról, hogy kikötőikbe ne engedjenek be észak-koreai hajókat. A kérdés 
megoldásához elengedhetetlen Kína együttműködése, ehhez azonban biztosítani kell 
Pekinget arról, hogy az Egyesült Államok segítséget nyújtana azoknak a humanitárius 
problémáknak a kezelésében, amelyek az észak-koreai rezsim összeomlásakor merülnének 
fel. A távol-keleti ország nukleáris fegyvereinek leszereléséhez szükség van a Dél-Koreával 
és Japánnal való katonai és politikai, illetve proliferációellenes együttműködésre, ami 

end-irans-pursuit-nuclear-weapon, 2011. november 12.   
51 „An American Century …”. 6. o.
52 Uo. 20–23. o.
53 Uo. 25–28. o.
54 Uo. 43. o.
55 „Iran Dominates GOP Contender’s Debate”. MSNBC, http://www.msnbc.msn.com/id/45271673/ns/

politics/t/iran-dominates-gop-contenders-debate/#.TsQPc1YiyL8, 2011. november 12.
56 A PSI a tömegpusztító fegyverek és azok hordozóeszközeinek terjedését hivatott megállítani. 

A nemzetközi kezdeményezést 2003-ban indította el a fiatalabb Bush elnök adminisztrációja. Lásd: 
„Proliferation Security Initiative”. U.S. Department of State, http://www.state.gov/t/isn/c10390.htm. 
Letöltés ideje: 2011. november 20.
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részben a kollektív katonai jelenlétre épülne.57 Romney stratégiája tehát jóval óvatosabban 
fogalmaz Észak-Korea kapcsán, mint Irán esetében. A katonai megoldás lehetősége nem 
merül fel, csupán a szankciók szigorítása és a regionális (részben katonai) együttműködés 
fokozása. A két ügy persze különbözik: Észak-Korea esetében a nukleáris fegyverekkel 
kapcsolatos helyzet már post facto stádiumban van, míg Irán kapcsán egyelőre nem 
beszélhetünk létező nukleáris fegyverekről.

Perry eddig alig nyilvánult meg Iránt és Észak-Koreát illetően. Kampányoldalán és po-
litikai dokumentumaiban egy szó sem szerepel róluk. Egyik nyilatkozata során azonban 
egy igen zavaros körmondat után, végül kijelentette, hogy a katonai megoldás lehetősé-
gét fenntartaná Iránnal szemben – ami nem is különbözik annyira Romney, vagy éppen 
Obama álláspontjától. Perry szerint Obama a 2009-es iráni elnökválasztások következ-
tében kitört zavargásokat elszalasztotta – pedig az lehetett volna a megfelelő alkalom a 
rezsim megdöntésére. Az Egyesült Államoknak „aktívan be kell kapcsolódnia” a rendszer 
megdöntésére irányuló erőfeszítésekbe.58 Az iráni nukleáris programról a Nemzetközi 
Atomenergia-ügynökség által készített dokumentum kapcsán Perry egy sajtónyilatko-
zatban leszögezte, hogy egy „felelősségteljes” elnöknek adott esetben a katonai csapás 
elrendelésére is készen kell állnia.59

A texasi kormányzónak nincsen Észak-Koreát érintő, egyértelmű álláspontja. 
Kizárólag a Newt Gingrichcsel együtt megírt könyvének egy rövid passzusa áll a ren-
delkezésünkre, melyben Észak-Koreát – Iránnal együtt – „küszöbön álló” fenyegetésként 
értékeli.60 A „küszöbön álló” („imminent”) kifejezés azonban itt kétértelműséget sugall, 
hiszen ez az a fordulat, amelyet az ifjabb Bush adminisztrációja és a neokonzervatívok 
gyakran használtak Irakkal kapcsolatosan. Arról azonban, hogy Perry támogatná a kato-
nai lehetőséget, nincsenek információk.

Cain hivatalos kampányoldalán sem találunk Iránra vagy Észak-Koreára vonatko-
zó említést. Az ő álláspontja is inkább a hagyományos republikánus szólamokra épül. 
Úgy vélekedik, hogy az említett két országéhoz hasonló rezsimek csak az erőből értenek. 
Irán sikeres feltartóztatása akkor lehetséges, ha az Egyesült Államok megfelelő földrajzi 
pontokra telepíti a rakétavédelmi képességekkel is rendelkező haditengerészeti eszközeit. 
Érdekesebb azonban a jelölt azon gondolata, mely szerint az Egyesült Államoknak csök-
kentenie kell saját energiafüggőségét.61 Ezzel csökkenne az amerikai kereslet az olaj iránt, 
ami mérsékelné az olaj világpiaci árát – ez pedig nyomást gyakorolna az olajból szár-
mazó bevételektől erősen függő iráni gazdaságra és rezsimre.62 Az erőnek a nemzetközi 

57 „An American Century…”. 28–29. o.
58 James M. Lindsay: „Campaign 2012 Roundup: Perry on Iran”. Council on Foreign Relations, http://

blogs.cfr.org/lindsay/2011/11/09/campaign-2012-roundup-perry-on-iran/#more-9567, 2011. november 9.
59 „Statement by Governor Rick Perry on Iran”. Perry for President, http://www.rickperry.org/news/

statement-by-gov-rick-perry-on-iran/, 2011. november 9.
60 „Perry Position on North Korea”. 2012 Republican Candidates, http://2012.republican-candidates.

org/Perry/North-Korea.php. Letöltés ideje: 2011. november 18.
61 Abacarian: i. m.
62 Lásd a vonatkozó vitáról készült videófelvételt: „Full Fox News Republican Debate from Ames, Iowa, 

August 11, 2011”. 2012 Election Central – News, Videos, Debates and Polls, http://www.2012presi
dentialelectionnews.com/2011/08/video-full-fox-news-republican-debate-from-ames-iowa/, 2011. au-
gusztus 12.
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kapcsolatokban játszott, kiemelt szerepének elismerése ellenére, Cain a legutóbbi külpoli-
tikai témájú republikánus vita során kijelentette, hogy nem szorgalmazna egy Irán elleni 
katonai akciót, továbbra is a gazdasági nyomásgyakorlás híve.63 Az Egyesült Államoknak 
a közel-keleti és iráni olajtól való függőségének csökkentése, illetve az így az iráni gaz-
daságra gyakorolt nyomás azonban szakmailag nem teljesen megalapozott lépések. 
A hatályos amerikai törvények miatt ugyanis az USA – elviekben – a teheráni rezsimmel 
szembeni embargó miatt nem vehet olajat Irántól.64 De az iráni rezsimre való nyomásgya-
korlás fent vázolt forgatókönyve e nélkül is túl sok megalapozatlan feltételezésre épül.

A jelölt szerint Észak-Koreával kapcsolatosan Washington lényegében megbéké-
lési („appeasement”) politikát folytat. A tárgyalások nem vezetnek eredményre, és a 
Phenjannal való kompromisszumkeresésnek nincs helye az amerikai külpolitikában. 
„Észak-Korea veszélyt jelent nemcsak saját népére, hanem az Egyesült Államokra is.”65 
Alternatívát azonban nem kínál Cain: nem egyértelmű, hogy ha az Egyesült Államoknak 
nem szabad Észak-Koreával tárgyalnia, akkor Washingtonnak pontosan milyen politikát 
is kellene követnie. A katonai opció nyilván nem járható út (Cain nem is említi), de a 
passzivitás sem. Vagyis a tárgyalás logikusnak tűnik ebben a helyzetben, de azzal a jelölt 
nem ért egyet, megoldást viszont nem javasol.

A fentiekből csupán az derül ki, hogy Irán kapcsán a jelöltek álláspontja nem kü-
lönbözik jelentősen, sőt Obama elnök megközelítésétől sem túlzottan. A katonai erő 
alkalmazását egyelőre csak Cain zárja ki, a gazdasági nyomásgyakorlás azonban Romney 
és Cain terveiben is megjelenik. Perry talán abban tér el a másik két jelölttől, hogy az 
iráni rezsim megdöntésében vállalt aktív amerikai szerepvállalás hangoztatásával kemé-
nyebb álláspontot képvisel, és véleménye ily módon közelebb áll a neokonzervatívok és 
az ifjabb Bush elnök hivatali idejének első négy éve alatt az amerikai kormányzat által 
vallott nézetekhez.

Mint láttuk, Romney Észak-Koreával kapcsolatban a szankciók mellett – a kínai ki-
hívásra adott válaszhoz hasonlóan – klasszikus, regionális hatalmi egyensúlyra épülő 
politikát és ahhoz szükséges, konkrét lépéseket javasol. A Japán, Dél-Korea és az Egyesült 
Államok közötti együttműködés Észak-Koreával és – bizonyos tekintetben – Kínával 
szemben képez ellensúlyt a térségben. Cain ezzel szemben csak Obama politikájának 
kritikájáig jutott el, mindenféle konstruktív javaslat nélkül. Perry kormányzónak pedig 
– nyugodtan állítható – nincsen álláspontja Észak-Koreával kapcsolatban, ami – elnöki 
ambíciói tükrében – a kampány e szakaszában hátránynak minősülhet.

63 Rutenberg–Parker: i. m.
64 Kevin Baron: „Fact Check: Get U.S. Off Middle East Oil to Pressure Iran – Cain”. The National 

Journal, http://www.nationaljournal.com/2012-election/fact-check-get-u-s-off-middle-east-oil-to-
pressure-iran-cain-20111112, 2011. november 12.

65 Sorcher: „Foreign Policy Dossier: Herman Cain...”.
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a közel-kelet

Romney dokumentumában a Közel-Kelettel kapcsolatos fejezet rögtön a Kínát tár-
gyaló passzus után következik, és már címválasztása is beszédes: „A Közel-Kelet 
és az arab tavasz”. Szembetűnő Irán negatív szerepének kiemelése az arab ta-

vasz kapcsán: befolyása és a „dzsihádizmus” többször is egy kontextusban szerepelnek 
a szövegben. Romney álláspontja következetesen pro-izraeli, és a közel-keleti béke felté-
teleként és annak alapjaként Izrael Egyiptommal és Törökországgal való kapcsolatainak 
stabilizálását jelöli meg. A stratégia – talán kissé meglepő módon – azt állítja, hogy a 
térségben nem az arab–izraeli konfliktus a „központi probléma.” Bár nyíltan nem írja le, 
de a szöveg logikája szerint az arab tavasz bebizonyította: a demokratikus, képviseleti 
kormányzás hiánya a régió legjelentősebb problémája. Obama kormányának álláspont-
jához hasonlóan, Romney is elítéli a palesztin államiság elismerése érdekében az ENSZ 
fórumain tett erőfeszítéseket. Úgy véli, az oslói megállapodás értelmében ezt a kérdést 
bilaterális tárgyalások keretében kellene megoldani. Romney emiatt – akárcsak Obama – 
csökkenteni kívánja a palesztinoknak juttatott segélyeket, és a kétállamos megoldás híve. 
Nehezményezi a Hamász kormányzati szerepét, és az államelismerés kapcsán kialakult 
vitát a dokumentum egy „antiszemita méregként” aposztrofált, Izrael elleni világméretű 
kampányként értékeli. Ezzel Romney kétségkívül a leginkább Izrael-barát jelölt a repub-
likánus mezőnyben. Szíriát az iráni rezsim meghosszabbított karjának tekinti, és a vele 
szembeni szankciókat, illetve az ellenzék támogatását szorgalmazza. A probléma rendezé-
séhez szükségesnek tekinti a Szaúd-Arábiával és Törökországgal való együttműködést.66

A Cain-doktrína sajátos Izrael-centrikus látásmódját fentebb már ismertettük. 
A Közel-Kelet kapcsán Cain leginkább az Egyesült Államok energiafüggőségének csök-
kentését szorgalmazná (részletesebb kifejtését lásd később). Romneyhoz hasonlóan, Cain 
sem támogatja a palesztin államiság ENSZ-en belüli megoldását. Az arab tavaszt részben 
a radikalizálódó iszlám csoportokkal azonosítja, s úgy gondolja, hogy Izrael számára 
veszélyes lehet.67 A sokat idézett külpolitikai témájú vita során Cain igen érdekesen vé-
lekedett a kérdésről. Meglátása szerint az Obama-kormányzatnak kötelessége lett volna 
Hoszni Mubárakot támogatni Egyiptomban, és nem ért egyet a Fehér Ház azon vélemé-
nyével sem, hogy Ali Abdullah Szálih jemeni vezetőnek távoznia kellene. Cain szerint 
ugyanis Szálih az Egyesült Államok fontos szövetségese volt az al-Káida elleni harcban. 
Az a véleménye, hogy az Obama-adminisztráció az események „rossz oldalára” állt az-
zal, hogy hagyta Egyiptomban, Líbiában és Jemenben elszabadulni az eseményeket. Az 
amerikai–egyiptomi kapcsolatok megromolhatnak az új egyiptomi változások következ-
tében.68 Összességében tehát, a demokrácia és a stabilitás egymásnak feszülő erői közül 

66 „An American Century…”. 20–24. o.
67 Sylvia Cochran: „Herman Cain on Policy in the Middle East, North Korea and China”. Yahoo News, 

http://www.eia.gov/dnav/pet/pet_move_impcus_a2_nus_ep00_im0_mbbl_a.htm, 2011. október 18.
68 James Oliphant: „Herman Cain Backs Waterboarding, Frets over ‘Arab Spring’ at GOP Debate”. 

Los Angeles Times, http://articles.latimes.com/2011/nov/12/news/la-pn-cain-waterboarding-
debate-20111112, 2011. november 12., Elise Foley: „Herman Cain Criticizes Arab Spring at Republican 
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Cain a stabilitást választaná a demokráciával szemben – ami retorikai értelemben igen 
szokatlan egy amerikai politikus esetében.

Rick Perry esete legalább ilyen érdekes. Ő – Romneyhoz hasonlóan – a sablonosabb 
amerikai megközelítést alkalmazta, amikor az arab tavasz kapcsán kijelentette, hogy 
Amerika a szabadság első számú védelmezője, és a diktátorokkal egyértelműen meg kell 
értetni, hogy a demokratikus normák betartása szükséges. Ugyanakkor a Cainéhez ha-
sonló hangot ütött meg: szerinte nem biztos, hogy Egyiptom jó kapcsolatokra törekszik 
Izraellel. Kaddáfi bukását pozitív fejleményként értékeli ugyan, de indirekt módon azt is 
kifejezte, hogy a líbiai diktátor utáni időszak nehézségeket rejthet magában.69

Perry külpolitikai nézetei kapcsán azonban érdemes azt a stratégiát is megvizsgál-
ni, amelyet ő – részben – az amerikai biztonság szavatolásának eszközeként értelmez. 
A dokumentum megállapítja, hogy az Obama-kormányzat nem enyhíti az Egyesült 
Államoknak az „ellenséges” („hostile”) közel-keleti államoktól való energiafüggőségét. 
A megoldás ezért Amerika belső forrásainak feltárása, amellyel minimalizálni lehet a 
külföldi forrásoktól való függést. Azt azonban nem konkretizálja, hogy melyek az ún. 
„ellenséges rezsimek”. A stratégia szerint „Az instabil közel-keleti országok potenciálisan 
elzárhatják a csapokat és jelentős kárt okozhatnak gazdaságunknak. Az, hogy az energia 
érdekében instabil és ellenséges országokra támaszkodjunk, szükségtelen és veszélyes.”70 
(A szerző saját fordítása.)

Rövid vizsgálódás után azonban kiderül: a stratégia vonatkozó megállapításait egysze-
rűen nem igazolják a tények. Az importált nyersolaj mennyisége alapján a 2010-es évben 
az Egyesült Államok legfontosabb partnerei az OPEC-országok közül a következők voltak: 
Szaúd-Arábia, Nigéria, Venezuela, Algéria, Irak, Angola. A nem OPEC-országok tekin-
tetében az adatok az alábbi sorrendet mutatják: Kanada, Mexikó, Oroszország, Kolumbia 
és Brazília.71 A földgázra vonatkozó adatok szerint 2010-ben a csővezetéken érkező im-
portban Kanada és Mexikó, a cseppfolyós földgázéban (Liquid Natural Gas, LNG) pedig 
Trinidad, Egyiptom, Katar és Nigéria hozzájárulása volt kiemelkedő.72 Kétségtelen, hogy 
a listán szerepelnek instabilnak mondható országok is (például: Irak, Nigéria, Algéria, 

Debate in South Carolina”. Huffington Post, http://www.huffingtonpost.com/2011/11/12/herman-cain-
arab-spring-gop-debate_n_1090549.html, 2011. november 12.

69 „Rick Perry’s Foreign Policy”. Foreign Policy, http://www.foreignpolicy.com/rick_perry/
profile?page=0,1, 2011. november 16.

70 Lásd: „Energizing American Jobs and Security…”.
71 A vonatkozó 2010-es (kerekített) adatok a következők (hordó/évben): OPEC: Szaúd-Arábia: 

~ 400 millió; Nigéria: ~373 millió; Venezuela: ~360 millió; Algéria: ~186 millió; Irak: ~152 millió; 
Angola: ~144 millió. Nem OPEC: Kanada ~925 millió; Mexikó: 469 millió; Oroszország: 223 millió; 
Kolumbia: 133 millió; Brazília: 99 millió. Forrás: „U.S. Imports by Country of Origin (Total Crude 
Oil and Products; Annual–Thousand Barrels), Petroleum & Other Liquids”. U.S. Energy Information 
Administration, http://www.eia.gov/dnav/pet/pet_move_impcus_a2_nus_ep00_im0_mbbl_a.htm. 
Letöltés ideje: 2011. november 18.

72 A vonatkozó 2010-es (kerekített) adatok a következők (köbméter/évben): csővezetéken érkező im-
port: Kanada: ~ 3,3 billió; Mexikó: 30 milliárd. LNG: Trinidad: 189 milliárd; Egyiptom: 73 milliárd; 
Katar: 46 milliárd; Nigéria: 42 milliárd. Forrás: „U.S. Natural Gas Imports by Country (Volumes in 
Million Cubic Feet, Prices in Dollars per Thousand Cubic Feet, Annual), Natural Gas”. U.S. Energy 
Information Administration, http://www.eia.gov/dnav/ng/ng_move_impc_s1_m.htm. Letöltés ideje: 
2011. november 18.
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Angola, Kolumbia, Mexikó), ugyanakkor nem ezek a leginstabilabb országok a világon, 
de még saját régiójukban sem feltétlenül. Az „ellenséges” jelző használata azonban még 
ennél is problémásabb: ennek a kritériumnak jelenleg legfeljebb Venezuela felel meg teljes 
egészében (amennyiben a kormányközi kapcsolatokat vizsgáljuk). Kétségtelen, hogy az 
Egyesült Államok szempontjából előnytelen, hogy néhány instabil állam – vagy pl. a rivá-
lis Oroszország – kulcsfontosságú szerepet tölt be energiaszükségleteinek kiszolgálásban, 
de koránt sincs arról szó, hogy az „ellenséges” országoktól való amerikai energiafüggő-
ség meghatározó lenne. Perry stratégiája tehát szakmailag sem feltétlenül megalapozott. 
Ráadásul nem tűnik maradéktalanul meggyőzőnek az az érv sem, hogy az új amerikai 
energiaforrások feltárása révén az amerikai szükségletek kielégíthetők lennének.

Összegzésképpen elmondható, hogy Romney Közel-Kelettel kapcsolatos legtöbb ál-
láspontja sokban hasonlít Obamáéra. A republikánus elnökjelölt elgondolásának és az 
amerikai külpolitikának korábban említett kettős jellege (érdekek vs. értékek) jól tetten 
érhető a régióval kapcsolatos nézeteiben. Egyrészt felsejlik a realista, geopolitikai kere-
tekben gondolkodó logika (az Egyiptom–Izrael–Törökország „háromszög”), ugyanakkor 
a térség legjelentősebb problémájának a demokratizáció hiányát látja, ami egyértelműen 
azt jelzi, hogy az értékeknek jelentős szerepet tulajdonít. Izrael iránti elkötelezettsége 
és a zsidó állammal szembeni kritikák „antiszemitának” bélyegzése határozottan Izrael-
barátnak tűnteti fel73 – ezt helyenként kissé populista fogalmazással éri el.

Herman Cainnek az arab tavaszról alkotott, a szokásos kliséktől eltérő véleménye egy 
másik klasszikus realista (kissingeri) hagyományt idéz: a status quo iránti elkötelezettsé-
get. E gondolkodás szerint a nemzetközi rendszerben kétfajta erő létezhet: az államok vagy 
a status quót támogatják, vagy forradalmi erőként működnek. Az utóbbiak a nemzetközi 
rendszer elismert és konszenzusos struktúráit, illetve szabályait kívánják lerombolni an-
nak érdekében, hogy az így beindult átalakulás az ő javukat szolgálja (például: Napóleon 
Franciaországa).74 Cain – nyilván nem tudatosan – ezen elméletnek megfelelően alakította 
ki álláspontját. Ugyanakkor kérdés, hogy a republikánus bázist és a bizonytalan szavazó-
kat miként tudja majd azzal a retorikával megnyerni, hogy akár a közel-keleti diktatúrák 
is támogatandók, amennyiben azok képesek a nemzetközi stabilitást szavatolni.

A Közel-Kelettel kapcsolatosan Rick Perry által sugallt kép végletesen redukcionista 
és nem állja meg a helyét a tények tükrében. A részletesen kidolgozott energiabiztonsági 
tervezet előremutató ugyan, de a térséghez kapcsolódó problémáknak csupán egy része 
függ össze azzal. E leszűkítés miatt a jelölt nem reagál egy sor olyan kihívásra, amelyek a 
közel-keleti realitások más, nagyon is releváns aspektusaihoz kapcsolódnak.

73 Daniel W. Drezner: „Grading Mitt Romney’s Foreign Policy White Paper”. Foreign Policy, http://
drezner.foreignpolicy.com/posts/2011/10/09/grading_mitt_romneys_white_paper, 2011. október 9.

74 Lásd: Kissinger: i. m.; Robert D. Kaplan: „Living with a Nuclear Iran”. The Atlantic Magazine, http://
www.theatlantic.com/magazine/archive/2010/09/living-with-a-nuclear-iran/8193/. Letöltés ideje: 
2011. november 18.
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oroszország

Romney Oroszországot olyan „destabilizáló erőnek” tekinti a nemzetközi politi-
kában, amelyet meg kell zabolázni. Élesen kritizálja Obama „reset” politikáját 
és a START-szerződést. Elnökként az utóbbi végrehajtását felülvizsgálná, és 

csökkentené az európai országok orosz energiaforrásoktól való függését, illetve techni-
kai segítséget nyújtana a kelet-európai országoknak a Nabucco vezeték megépítésében. 
Közép-Ázsiával szorosabb kapcsolatok kiépítésére törekedne, nemcsak diplomáciai, de 
katonai és kereskedelmi téren is. Végül a jelölt az orosz civil társadalom támogatását is 
szorgalmazná.75

Herman Cain eddig nem nyilvánult meg Oroszország ügyében.76 Perry szerint 
Obama új Oroszország-politikája egyenlő a közép-európai szövetségesek „arculcsapásá-
val”,77 és aggodalmát fejezte ki Oroszországnak a saját régiójában folytatott politikájával 
kapcsolatban.78

Összességében: az orosz–amerikai viszony kapcsán megjelent nyilatkozatok és 
megnyilvánulások csekélyebb száma annak is köszönhető, hogy bár Oroszország egyér-
telműen Amerika riválisa, mégsem jelent olyan rövid távú kockázatot, mint az iráni vagy 
észak-koreai atomprogram, és közel sem képvisel olyan geopolitikai és gazdasági kihí-
vást, mint Kína. Érdekes azonban, hogy két jelölt is felkarolta azon kritikákat, amelyek 
Obama Oroszország-politikájának közép-európai implikációi kapcsán fogalmazódtak 
meg. Romney (a többi régióhoz hasonlóan) itt is részben a hatalmi egyensúlyra épít – a 
közép-ázsiai államokkal kialakítandó szorosabb kapcsolatok tagadhatatlanul Moszkva re-
gionális befolyását hivatottak csökkenteni. A másik két jelölt esetében azonban messzebb 
menő következtetéseket a rendelkezésre álló információk szűkössége miatt egyelőre nem 
lehet levonni.

latin-amerika

Mitt Romney elsősorban Venezuela és Kuba Amerika-ellenes politikájára 
(„bolívári mozgalmára”) hívja fel a figyelmet. Ez a mozgalom veszélyezteti 
Kolumbia stabilitását és hozzájárul Iránnak, illetve a Hezbollahnak a térség-

ben való megjelenéséhez. Az amerikaiak feltétel nélküli kubai nyitását Romney elítéli és 
a honduraszi rezsim támogatásához is kritikusan viszonyul. Kormányzásának első száz 
napja alatt megalapítaná az ún. „Kampány a Latin-amerikai Gazdasági Lehetőségekért” 

75 „An American Century…”. 36. o.
76 Drezner: „This is Herman Cain’s…”.
77 Erről a témáról részletesebben lásd: Magyarics Tamás: „A kapcsolatok »normalizálása« vagy jóin-

dulatú közömbösség: Az Egyesült Államok Közép-Európa-politikája”. Külügyi Szemle, Vol. 9. No. 2. 
(2010). Elektronikus változat: http://www.hiia.hu/pub/default.asp?y=2010&t=3. Letöltés ideje: 2010. 
szeptember 2.
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(Campaign for Economic Opportunity, CEOLA) kezdeményezést, amelynek alapértékei: 
a demokrácia és a szabad kereskedelem. A kezdeményezés a Panamával, Kolumbiával, 
Chilével, Mexikóval és Peruval kialakított szabadkereskedelmi megállapodásokra, va-
lamint a korábban létrehozott CAFTA-ra építene. A CEOLA a Romney-kampánystáb 
által javasolt, a kelet-ázsiai térségben is kiépítendő Reagan Gazdasági Térség (Reagan 
Economic Zone) „előszobája” lenne, és hasonló alapelvek szerint működne. A szervezett 
bűnözés és a drogkereskedelem visszaszorítására a jelölt egy regionális munkacsoport 
létrehozását javasolná, melynek fő funkciója a hírszerzési koordináció és a meglévő tör-
vények tökéletesebb végrehajtása lenne. Ehhez szükséges a Mexikóval fenntartott katonai 
kapcsolatok javítása a kiképzés terén, illetve a hírszerzési együttműködés fokozása az 
erőszakos drogkartellek által jelentett problémák kezelésére.79 Sőt, a jelölt még annak a 
lehetőségét is felvetette, hogy e csoportok felszámolása érdekében szükség lehet amerikai 
katonák mexikói bevetésére is.80 Végül, az illegális migráció visszaszorítására a déli ha-
tárvidék kerítéssel történő megerősítését javasolja.81

A bevándorlást illetően Herman Cain képviseli az egyik legkeményebb álláspontot. 
Egyik nyilatkozatában azt mondta, hogy villamos árammal töltött szögesdrótok révén is 
megerősített határokra van szükség a déli határvidéken. A hatást fokozandó, Cain hoz-
zátette: e kerítésekre olyan táblák kihelyezését is támogatná, amelyek figyelmeztetik a 
határszegőket, hogy kísérletük halállal is végződhet. Később kijelentésének egy részét 
visszavonta, ami legalábbis súlyos felelőtlenségről tanúskodik.82 Talán részben e hibát is 
kompenzálandó, kampányhonlapja egy rövid szöveget közöl a jelölt bevándorlással kap-
csolatos nézeteiről.83 Ez jóval kiegyensúlyozottabb gondolatokat tartalmaz, bár továbbra 
is csak általánosságban foglalkozik a problémával.

Ismeretes, hogy Perry kormányzó is határozott véleménnyel bír az (illegális) beván-
dorlással kapcsolatban – elnökként az amerikai–mexikói határon drónokat alkalmazna 
hírszerzési célokra.84 A határvidék kerítéssel történő védelmét ugyanakkor csak a for-
galmasabb pontokon szorgalmazná, a teljes határon végigfutó drót gondolatát azonban 
elítéli. A határozott véleményt némiképp az is indokolhatja, hogy Perry texasi kormány-
zóként engedélyezte, hogy állama átvállalja az illegális bevándorlóknak számító fiatalok 
tandíját. A mexikói biztonsági helyzet javítása érdekében támogatná az amerikai erők 
ottani bevetését.85 A republikánus szavazók azonban támogatják a bevándorlással szem-
beni szigorú álláspontot, ezért úgy tűnik, kampánya igyekszik némiképp kompenzálni a 
politikus korábbi, liberálisnak is mondható gyakorlatát.

79 „An American Century…”. 32–34. o.
80 James Bosworth: „Mitt Romney’s Latin America Policy Includes a ‘Reagan Economic Zone’”. 
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Összességében tehát, igazi politikai programja ismét csak Romneynak van, Perry és 
Cain többnyire csak a bevándorlás problémájának kontextusában foglalkozik a térséggel, 
azon belül is inkább csak Mexikóval. Romney „Reagan Gazdasági Zóna” nevű kezdemé-
nyezése a multilateralizmus innovatív és balanszírozó szerepét jelzi. A másik két jelölt 
határozott álláspontja inkább a republikánus szavazókat megnyerni kívánó populizmusból 
táplálkozik, és nem egy koherens gondolatrendszerből.

nemzetközi intézmények, nemzetközi gazdaság

Romney stratégiája prioritásként kezeli egy kiszámítható gazdasági és biztonsá-
gi környezet kialakítását a nemzetközi rendszerben. Ezt úgy lehet elérni, hogy 
a rendszer többi szereplője az Egyesült Államokéval konzisztens politikát foly-

tat. Vagyis a gazdasági stabilitás és a biztonság összefüggése kapcsán is megjelenik a 
korábban említett, hagyományos amerikai gondolkodás, amely a „saját képére” kívánja 
formálni a stratégiai környezetet (lásd fentebb.) Ennek a „transzformációs projektnek” ér-
telemszerűen az egyik kulcselemét képezik a nyitott piacok. Különösen Kína nemzetközi 
kereskedelmi és gazdasági gyakorlatát nehezményezi a jelölt.86 Peking normakövető ma-
gatartása érdekében tehát szükségesnek tartja az amerikai nyomásgyakorlást.87 Kínát egy 
alkalommal a jelölt „deviza manipulátornak” bélyegezte és kijelentette: Kínát felelősségre 
kell vonni csalásra épülő gyakorlata miatt.88

A dokumentum szerint Amerikának vezető szerepet kell játszania a multilaterá-
lis szervezetekben és a különböző szövetségi rendszerekben. Határozottan kritizálja az 
ENSZ-et, mivel az szerinte a diktátorok és az antiszemitizmus fórumává vált, s a tartalom 
helyett a folyamatra koncentrál, és emiatt szem elől téveszti legfőbb célját, a demokrácia 
és az emberi jogok tiszteletben tartásának elősegítését.89 Ami a multilateralizmus további 
aspektusait illeti, Romney minden régióban fontos szerepet szán a szövetségeseknek és 
a többoldalú együttműködési formáknak (lásd a kelet- és közép-ázsiai, közel-keleti és 
latin-amerikai térségekről szóló fejezeteket). A latin-amerikai „Reagani Gazdasági Zóna” 
ugyancsak arra bizonyíték, hogy a multilaterális fórumokra és intézményekre jelentős 
hangsúlyt fektet a volt massachusettsi kormányzó (lásd a latin-amerikai régióról szóló 
fejezetet). E multilateralizmus azonban szigorúan amerikai vezetésre épül.

Romney értelmezése szerint az Egyesült Államoknak először saját gazdaságát kell 
növekedési pályára állítania ahhoz, hogy a nemzetközi rendszerben továbbra is megha-
tározó erő maradhasson.90 Perryhez és Cainhez hasonlóan tehát ő is a belső gazdasági 
problémák helyreállításából indul ki – e fejezet külpolitikai programjában is viszonylag 
elöl szerepel (megelőzve pl. a katonai és a regionális kérdéseket taglaló passzusokat).

86 „An American Century…”. 7. o.
87 „Mitt Romney: China must Respect Free-Trade System”. Washington Post, http://www.washingtonpost.
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2011. október 14.
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Perrynek a nemzetközi gazdaságról alkotott képéről leginkább a fentebb idézett, ener-
giabiztonságra épülő gazdasági programjából következtethetünk. Az energiafüggőség az 
ő értelmezésében egy globálisan interdependens világot tár elénk. E modern értelmezést 
azonban kissé retrográddá teszi a koncepció befelé forduló jellege, és az a feltételezés, 
hogy Amerika képes energiaszükségleteit pusztán belső forrásaiból fedezni. A jelölt ha-
tározottan támogatja a szabad kereskedelmet, amelynek béketeremtő hatást tulajdonít. 
Szerinte az „AfPak” régió problémáira is részben ez lehet a megoldás. Pozitívan értékeli 
az Egyesült Államok Chilével, Panamával és Dél-Koreával kötött szabadkereskedelmi 
egyezményeit. Emellett támogatná egy délkelet-ázsiai szabadkereskedelmi zóna létrejöt-
tét is.91 Perry az európai gazdasági egységet, a kínai és indiai növekedést a nemzetközi 
gazdaság szempontjából üdvözölendő fejleménynek látja.92

Cain nemzetközi kereskedelemmel kapcsolatos álláspontja ismét igen homályos. 
A kínai gazdasági növekedést és dominanciát nemzeti biztonsági fenyegetésként értékel-
te korábban.93 Természetesen általánosságban ő is támogatja a szabad kereskedelmet és 
a NAFTA, illetve CAFTA megállapodások „egyes részeit”.94 A hagyományos, az álla-
mi intervenciót elítélő, a szabad kereskedelmet támogató republikánus állásponton kívül 
azonban nem állnak rendelkezésünkre részletesebb információk.

Ami egyértelműnek tűnik, az az, hogy az összes jelölt tisztában van azzal, hogy a 
pénzügyileg restriktív időszakban a gazdasági stabilitás megteremtése elsőbbséget él-
vez. A nemzeti biztonság és a gazdasági stabilitás összefüggése modern szemléletre vall, 
de tükrözi a biztonság modern, multiszektorális felfogását is.95 Ez két szempont szerint 
is igazolható: egyrészt stabil gazdasági hátország nélkül képtelenség aktív külpolitikát 
folytatni, másrészt a választók is könnyebben megnyerhetők egy olyan külpolitikai prog-
rammal, amely a gazdasági teljesítmény javításából indul ki, mint egy hagyományos, 
költséges külpolitikai prioritásokat megfogalmazó gondolatrendszerrel. A multilaterális 
intézmények tekintetében csak Romneynak van határozott álláspontja, ott is inkább az 
ENSZ-re fókuszáltan. A többiek honlapján vagy kijelentéseiben ez a téma szinte egyálta-
lán nem szerepel. A „szövetségesek” kifejezés is csupán általános kontextusban található 
meg Perry honlapjának biztonságpolitikai oldalán, Cain esetében pedig még úgy sem.96 
A szövetségesek tekintetében azonban Romneynál is súlyos hiányosság, hogy sem az 
Európai Unió, sem a NATO nem szerepel a stratégiájában, amiből Európa leértékelődött 
szerepére következtethetünk.

91 „Rick Perry’s Foreign Policy…”.
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95 Lásd: Barry Buzan, Ole Waever és Jaap deWilde: Security, a New Framework for Analysis. Boulder, 

CO: Lynne Rienner Publishers, 1998.
96 Lásd: „Security…”.; „National Security”.

Balogh István                  A republikánus elnökjelöltek külpolitikai nézetei

2011. december 6.           21



védelmi kiadások és intézményi kérdések

Romney az amerikai hadsereget a nemzetközi rend egyik garanciájaként értelmezi. 
Az Egyesült Államok szolgáltatja azokat a „globális közjavakat”, amelyek nélkül 
elképzelhetetlen lenne egy békés és gazdaságilag prosperáló nemzetközi rendszer. 

Ehhez azonban szükséges az amerikai elkötelezettség demonstrálása, amelyhez elenged-
hetetlen eszköz a katonai erő. A jelölt szerint a hadsereg eszközei elavultak és kevesebb 
is van belőlük, mint amire szükség lenne. A haditengerészet 1916 óta ma rendelkezik a 
legkevesebb hajóval. Ezért új beszerzéseket kell kiírni, különösen a haditengerészeti esz-
közökre vonatkozóan. A meglévő eszközök modernizációja is elkerülhetetlen. Az évente 
legyártott hadihajók számát kilencről tizenötre kívánja növelni. Emellett egy jól működő 
nemzeti rakétavédelmi rendszer kiépítését is szorgalmazná. Ha ez még nem lenne elég, 
akkor a védelmi kiadások minimális szintjét a GDP négy százalékában állapítaná meg. 
Szerinte jelentős megtakarításokat lehetne elérni a Pentagon működésének racionalizálá-
sa és a beszerzési eljárások átalakítása révén.97 Romney harmincmilliárd dollárral növelné 
a védelmi kiadásokat és mintegy százezer fővel a hadsereg aktív tagjainak létszámát.98

Romney további javaslata szerint szükség van a segélyezési és diplomáciai intéz-
ményrendszer átalakítására – oly módon, hogy egy-egy régióban egyetlen ember felelne 
a diplomáciai és segélyezési erőfeszítésekért egyaránt. Az „elnöki cárok” (megbízottak) 
rendszere helyett egy centralizált és jobban koordinált struktúra jöhetne létre. További 
intézményi és törvényi reformokat vezetne be a bel- és a kiberbiztonság, valamint a ter-
rorelhárítás területén.99

Leszögezhető, hogy Romney stratégiája a vonatkozó kérdésekben köszönő viszony-
ban sincs a realitásokkal. A költségvetési kiadások jelenlegi szintjének fenntartása 
vélhetően az Egyesült Államok gazdasági stabilitását veszélyeztetné – mérséklésük te-
hát elkerülhetetlen. Ehhez képest Romney nemhogy nem csökkentené azokat, hanem 
további harmincmilliárd dollárral növelné is a ráfordításokat. Az évente legyártott ha-
dihajók számának jelentős növeléséhez egyszerűen nincsen meg a költségvetési fedezet. 
A pluszforrásokat még akkor sem lehetne előteremteni, ha racionalizálnák a Pentagon 
bürokráciáját és egyszerűsítenék a beszerzési eljárásokat. Ráadásul tudvalevő, hogy a 
hadihajók (különösen az erőprojekcióhoz elengedhetetlen repülőgép-hordozók) a legdrá-
gább haditechnikai eszközök közé tartoznak100 – ahogyan a rakétavédelmi rendszerek 
alkotóelemei is. Az a tény, hogy ma kevesebb a hadihajók száma, nem feltétlenül jelent 
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bármit is: az alacsony darabszámot a mai technológiai innovációra épülő hadiipar bőven 
képes a minőség révén kompenzálni. A külügyi közigazgatás átszervezése kapcsán pedig 
nehéz értelmezni azt a különbséget, amely Romney szerint Obama „elnöki cárjai” és saját 
regionális megbízottjai között áll fenn.101

A szóban forgó témát illetően már Cain kampányoldalán is találunk némi informá-
ciót. Szerinte a haderő a legjobb kiképzést, felszerelést, technológiát és infrastruktúrát 
igényli, emellett a szolgálatot teljesítőknek is biztosítani kell a megfelelő juttatásokat.102 
Elképzelhetőnek tartja, hogy szükséges lesz a védelmi kiadások csökkentése, de csak a 
vonatkozó szakvélemények alapján vonna meg forrásokat az egyes programoktól.103

Perry interpretációja szerint a modern védelem a jól működő gazdaság függvénye.104 

A védelem kérdése kapcsán ő leginkább annak belső, belbiztonsági dimenziójára kon-
centrál – amint azt korábban már említettük. Ezen kívül azonban nyilatkozatai a témáról 
inkább csak általánosságban megfogalmazott jelmondatokra épülnek. A védelmi kiadá-
sok nem válhatnak a költségvetési megszorításokkal összefüggő politikai egyezkedések 
áldozatává. Azt mondja, nem az a kérdés, „hogy Amerika mennyit tud áldozni a védelem-
re, hanem az, hogy mennyibe kerül a biztonság és a szabadság.”105

A stratégiai gondolkodás szerint ezzel a kijelentéssel Perry klasszikus hibát vét. 
Véleménye szerint tehát a védelem és a biztonság szavatolásánál nem abból kell kiindulni, 
hogy mekkora forrás áll rendelkezésre, hanem abból, hogy mik a célok. Vagyis a célok-
hoz kell az eszközöket igazítani. A stratégiai tervezés „alaptörvénye” szerint azonban a 
célok mindig a rendelkezésre álló eszközökből és erőforrásokból következnek, ellenkező 
esetben a tervezők „becsapják magukat” – olyan célokat határoznak meg, melyeket a 
meglévő források nem igazolnak.106 Perry itt ugyanabba a hibába esik, mint amibe az 
ifjabb Bush adminisztrációja esett a Közel-Kelet átalakítását célzó stratégiájával. A cél 
a térség demokratizációja lett volna – akár intervenciók árán is. Ehhez azonban még az 
Egyesült Államoknak sem voltak meg a szükséges forrásai.

Összességében elmondható, hogy az amerikai gazdaság jelenlegi helyzetében talán 
Cain megnyilvánulásai mondhatók a leginkább reálisnak. Álláspontja azonban túlzottan 
kiforratlan ahhoz, hogy jelen elemzés egyértelmű értékelést nyújtson. A jelöltek mind-
egyike nyilván arra törekszik, hogy megfeleljen a hagyományos republikánus külpolitikai 
elvrendszernek, amelynek következménye a keményebb („héja”) álláspont a (katonai) erő 
fenntartása és alkalmazása során. Emiatt azonban Romney és Perry is megalapozatlan 
(túlzó) nézeteket vall az Egyesült Államok védelempolitikája, illetve annak lehetőségei 
kapcsán.
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konklúzió

Romney összességében a klasszikus realista recepteket ötvözi az értékek (de-
mokrácia, emberi jogok) jelentőségével. Szinte minden térségben (Kelet-Ázsia, 
Közel-Kelet, Közép-Ázsia) találkozunk a hatalmi egyensúly logikájával, amely 

gyakran az amerikai dominanciájú multilateralizmus köntösébe bújtatva jelenik meg. 
Stratégiájának egyetlen „műfajidegen” eleme, hogy Obama politikáját következetesen bí-
rálja, amely nyilván a „kampányüzemmód” eredménye.107

A másik két jelölt a hagyományos republikánus (reagani) külpolitika kliséiből, a poli-
tikai realizmusból és (részint) a neokonzervatív gondolatvilágból építkező eklekticizmust 
képviseli. Mindkét jelölt a gazdasági stabilitást tekinti prioritásnak, a hagyományos kül- 
és biztonságpolitikai témák emiatt esetükben elsikkadnak. Ráadásul egyes kérdésekben 
a keményebb álláspont felvállalásakor olykor a populizmus hibájába esnek.

Ami meglepő – sőt, talán inkább megdöbbentő –, hogy egyik jelölt sem – még 
Romney igen részletesen kidolgozott (mondhatni mintaszerű) dokumentuma se – foglal-
kozik Európával, az Unióval, a NATO-val vagy Afrikával. Ez egyértelműen jelzi Európa 
leértékelődő szerepét az Egyesült Államok külpolitikájában. Közép-európai szemszögből 
talán üdvözölendő lehet, hogy Romney és Perry a régió országait tartja Obama „reset” 
politikája veszteseinek. Romney a kelet-európai államokat technikai segítségnyújtás 
formájában támogatná a Nabucco projekt megvalósításában. Vagyis e két jelölt Obama 
elnöknél talán fontosabbnak tartja a régiót az orosz befolyás növekedése miatt. Érthetetlen 
azonban, hogy Romney stratégiája miért nem tér ki Szubszaharai Afrika problémáira. Az 
amerikai vezetés szükségességét, a stratégiai környezet átalakítását hirdető külpolitikai 
fehér könyv egyáltalán nem tesz említést a térségről, amit még morális szempontból is 
nehéz megérteni. A másik két jelölt ugyanígy elhanyagolja a régiót.

Egyértelműnek tűnik, hogy Romney jóval a többi jelölt előtt jár külpolitikai témák 
szempontjából.108 Igaz ugyan, hogy az emberek nem ezek alapján választanak vezetőt, 
de a vezetői (elnöki) imázs jelentős részben a külpolitikai kérdésekben tanúsított maga-
biztosságból és tájékozottságból is táplálkozik. Ezzel a mércével mérve Perry és Cain 
is tájékozatlan és bizonytalan külpolitikai vezetőnek tűnik. Romney következetes „ér-
tékközpontú realizmusával” szemben álláspontjuk kidolgozatlan és nem alkot koherens 
rendszert. Gyakran a populizmus ihlette „héja” nézetekkel találkozhatunk mindkettőjük 
esetében. Ennél többet azonban nem tudunk megállapítani külpolitikai orientációjuk-
ról. Romney külpolitikai „előnye” azonban még mindig nem garancia arra, hogy ő lesz 
a republikánusok befutója – ezt majd csak a 2012 januárjában kezdődő előválasztások 
eredményei döntik el.

2011. november 20.
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