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Oroszország mint kampánytéma

A 2001-ben hivatalba lépett republikánus kormányzat radikális váltást ígért az 
Egyesült Államok Oroszország-politikájában. Természetesen nem ez volt a 
külpolitika egyetlen területe, ahol a Bush-adminisztráció más célokat jelölt 

meg, mint demokrata elődje. A 2000-es elnökválasztási kampányban jól megmutatko
zott, hogy az új vezetés más elképzelésekkel rendelkezik az Egyesült Államok bizton
ságát, az Államokat érő fenyegetéseket, a nemzeti rakétavédelmi programot, Amerika 
szövetségesi rendszerét vagy a Kína irányában tanúsított magatartását illetően. Mégis, 
talán Oroszország megítélésben volt várható a legnagyobb változás. A korábbi világ- 
politikai s ta tu s  quo  átszabására vonatkozó republikánus tervek egyik kedvelt célpont
jává Moszkva és a Kreml Amerikához fűződő kapcsolatai váltak. Oroszország a kam
pány szerves részévé vált, és a republikánus adminisztráció már a kezdetek kezdetétől 
nyíltan hirdette, hogy az egész területet radikálisan új alapokra szeretné helyezni.

Az orosz tematika ilyen markáns jelenléte érthető, ha figyelembe vesszük, hogy a 
Clinton-adminisztráció kiemelten kezelte ezt a területet. Az 1993-ban hivatalba lépett 
elnök már első külpolitikai tárgyú megnyilatkozásában is kinyilvánította az orosz re
form melletti elkötelezettségét.1 Washington történelmi feladatot látott a volt ellenfél 
átalakulásának levezénylésében, és aktív részt kívánt vállalni abból. így a Clinton-ad
minisztráció külpolitikája a kilencvenes évek folyamán végig erősen összefonódott 
Oroszországgal.

A kilencven pétől azonban fokozatosan világossá vált, hogy az orosz
átalakulás n. vors és egyértelmű, mint azt sokan remélték. 1993 végétől
látványosan felt, . autoriter tendenciák, kezdtek kibontakozni az orosz oli
garchikus rendszer ei. gyei, és az Egyesült Államok korábbi pozitív megítélése is 
a múlté lett. Ezzel párhuzamosan Oroszország, a reform perspektíváinak amerikai 
megítélése is többértelművé vált, utat nyitva a republikánus kritikának. Ezek ekkor
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niég szórványos és néni rendszerbe szervezett megnyilatkozások voltak, de már így is 
bizonyos feszültséget keltettek a republikánus többségű törvényhozás és a demokrata 
adminisztráció viszonyában.

A döntő fordulatot az 1998. augusztusi pénzügyi válság hozta.2 Az orosz reform 
kérdésköre mind Oroszországban, mind Amerikában lekerült a napirendről, a de
mokrata kormányzat legfőbb partnerei, a moszkvai ifjúreformerek kikerültek a hata
lomból, és határozottan felerősödött az Anierika-ellenes retorika. A koszovói bombá
zásokra adott moszkvai reakció és a második csecsenföldi háború csak felerősítették 
ezt a tendenciát. A clintoni Oroszország-politika defenzívába szorult, az ország ame
rikai megítélése egyre inkább romlott. Míg korábban átalakuló, perspektivikus or
szágnak tekintették, az új helyzetben egy fejlődésében megrekedt, ellenséges és re
ménytelen államként kezelték. A Jelcin família pénzügyi botrányaival párhuzamosan 
erősödött Oroszország korrupt imázsa, és divatba jött Oroszországgal kapcsolatban 
„zavaros időkről" beszélni.

A republikánusok nem mulasztották el szembesíteni a korábbi clintoni terveket, ví
ziókat a kilencvenes évek végének rideg valóságával. A kialakult helyzet ismeretében 
indokolatlannak tűnt az Oroszországra fordított rengeteg energia és a korábbi kitünte
tett figyelem. Mindezt a demokrata adminisztráció aránytévesztésével magyarázták. 
Washington néni kellő súlyán kezelte Moszkvát, továbbra is -  még ha jellegében meg
változott -  szuperhatalomként tekintett rá. Pedig erre a volt birodalmat seni jelentősé
ge, sem a kilencvenes években tanúsított magatartása néni predesztinálta. Ezzel ma
gyarázható az Oroszország vonatkozásában az ellenzék soraiban gyakran hangozta
tott „véget ért a hidegháború" szlogen is. Az új republikánus adminisztráció a „he
lyén" akarta kezelni Oroszországot, jelentősen mérsékelve a rá fordított figyelmet és 
szűkítve azon kérdések körét, amelyekbe beleszólást enged a Kremlnek. Az Oroszor- 
szág-portfólió átértékelésére vonatkozó elképzelések markánsan érvényesültek az el
nökválasztási kampány során.

Tovább erősítette ezt a folyamatot az a tény, hogy a republikánusok Oroszország-kri- 
tikájuk révén kívánták kétségbe vonni a korábban e kérdéskörben jelentősen elkötele
ződött Gore külpolitikai képességeit. Egy 2000 szeptemberében, a törvényhozásnak 
szánt jelentés jól összegezte ezeket a vádakat. E szerint a demokrata adminisztráció sze
met hunyt az orosz komi myzat korrupt ügyletei felett, gátolta a szervezett bűnözés el
leni küzdelmet, elősegítette az orosz gazdaság hanyatlását, közvetve segítette az 
oroszországi tömegpusztító fegyverek proliferációját, illetve nem kellőképpen kezelve 
az anierikai-orosz kapcsolatokat, Oroszországot Kína felé terelte.3 Lényegében ennek a 
logikának a jegyében robbant ki, illetve kapott széles körű politikai visszhangot a kor
szak két nagyobb botránya: az 1999 tavaszán napvilágra került Bank of New York orosz 
pénzmosási ügy és az Iránba irányuló orosz fegyver- és nukleáris exportról kötött ko
rábbi, orosz-amerikai egyezmények kérdése. Külön figyelmet szenteltek Gore korábbi
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fő tárgyalópartnere, Csernomirgyin korrupciós ügyeinek. Mindezek a vádak jól egybe
csengtek az akkor meglévő orosz közállapotokkal, bár kiteregetésük és a kérdésben 
kialakult politikai hisztéria nyilván nem tett jót az orosz-amerikai kapcsolatoknak.

A Clinton-adminisztráció igyekezett menteni a menthetőt. 1998 augusztusát köve
tően egyre kevésbé voltak tekintettel az orosz álláspontra, kemény kritikával illettek 
egyes oroszországi eseményeket, kiváltképp a második csecsenföldi háborút.4 
Mindazonáltal a kapcsolatrendszer széles körű revízióját a fennmaradó rövid időben 
már nem lehetett teljes mértékben véghezvinni. Erre ugyan rövid ideig, Putyin hata
lomra jutásakor volt még némi remény. A Clinton-adminisztráció megpróbált a hagyo
mányos biztonsági témakörben, az ABM-szerződés revíziója és a nukleáris leszerelés 
ügyében nyélbe ütni valamilyen egyezséget. A sikeres megegyezés némi perspektívát 
adhatott volna, enyhítve a republikánus kritika élét. Azonban a 2000. júniusi moszkvai 
csúcstalálkozón Putyin már nem kívánt megállapodni a leköszönő amerikai elnökkel. 
Az átértékelés és egy új napirend felvázolása tehát már nyilvánvalóan Gore feladata 
lett volna. Ebből a szempontból az amerikai orosz portfolióra az elnökválasztás kime
netelétől függetlenül mindenképpen revízió várt. A kérdés csak az volt, hogy ki hajtja 
azt végre, és azt mennyire az elnökválasztási kampány hevében megfogalmazott el
veknek megfelelően teszi.

A revízió gyakorlata

Bushra maradt a revízió végrehajtásának feladata, és 2001 első felében úgy tűnt, hogy 
a legvadabb forgatókönyv fog érvényesülni. Az Oroszország jelentéktelenségét és 
megbízhatatlanságát ismételgető republikánus retorika minden változtatás nélkül 
folytatódott kormányzati szinten. Mind a Nemzetbiztonsági Tanácsban, mind a kül
ügyminisztériumban a korábban a posztszovjet térséggel foglalkozó osztályokat beso
rolták az Európával foglalkozó részlegekhez. Washington nem volt hajlandó új moszk
vai nagykövetet kinevezni, ezzel is kifejezésre juttatva az ország jelentéktelenségét. 
Különösen frusztrálta Moszkvát, hogy Bush az első időszakban minden meghívást 
visszautasított, és nem volt hajlandó találkozni Putyinnal. Mindkét oldalon kemény bí
rálatok hangzottak el a másik irányában, még ha nem is az elnökök szintjén. Úgy tűnt, 
hogy akik az elnökválasztási kampányt bírálták az elszabadult indulatokért, és enyhü
lést reméltek a választások után, alaposan tévedtek.

Azonban a kemény retorikához nem társultak valós lépések. Bár a választások előtt 
az új adminisztráció képviselői az ABM-szerződés tárgyalások nélküli felmondása, az 
Iránnal való együttműködéséért a Kremlre kimérendő kemény büntetés mellett köte
lezték el magukat, ezen a téren semmi sem történt. Közvetve ez a tétlenség is megerő
sítette azt a gyanút, hogy a harcias megnyilatkozások nem feltétlenül tükrözik a valós
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állapotokat. A republikánus kormányzatban ugyanis nem volt egységes álláspont az 
orosz kapcsolatrendszer revíziójának mikéntjére vonatkozólag, noha egyetértés volt 
annak szükségességét illetően. Hallgatólagos belenyugvás alapján a kemény hangvé
tel került előtérbe a kampány ideje alatt. De amikor ki kellett dolgozni az új kapcsolat- 
rendszer körvonalait, kitapinthatóvá váltak az ellentétek.5

Az egyik irányzat valóban a radikális leértékelés, az egész orosz problematika neg
ligálása mellett érvelt. Ez a Forget R ussia  gondolatkör főleg a törvényhozásban volt 
népszerű, egyfajta reakció volt a clintoni Oroszország-központúságra. Ennek értelmé
ben Amerikának Moszkvától függetlenül kell kialakítania külpolitikáját. Ha az oro
szoknak ez tetszik, akkor csatlakozhatnak, ha nem, akkor sem kell túlzott figyelmet 
szentelni nekik. Ez a megközelítés tehát nem volt eleve ellenséges Oroszországgal 
szemben, de nem is igazán kívánt foglalkozni vele.

Ehhez mérten kifejezetten ellenséges hangot ütöttek meg a feltartóztatási iskola kép
viselői. Az ő olvasatukban Oroszország továbbra is probléma marad az Egyesült Álla
mok számára. Tehát Washingtonnak, ahol lehet, el kell szigetelnie Oroszországot, kemé
nyen fel kell lépni a Kreml törekvéseivel szemben. Lényegében a fent említett két irány
zat, az ellenségesség és a negligálás egyvelege dominált a republikánus retorikában. 
A Pentagon és az neokonzervatív gondolkodók vádjai gyakran rímeltek ezekkel az at
titűdökkel.

Kevésbé demonstratívak, de annál inkább befolyásosak voltak azok a vélemények, mi
szerint továbbra is fenn kell tartani valamilyen szintű politikai dialógust Moszkvával. Ezt 
meg kell tisztítani a clintoni korszak idejétmúlt demokrácia- és piacfejlesztésétől, az 
„orosz reformmal kötött stratégiai szövetség" sallangjaitól, és a pragmatikus érdekek 
alapjaira kell helyezni. Mindemellett nem látták értelmét, hogy azokban a kérdéskörök
ben, amelyek a republikánus adminisztráció számára amúgy is fontosak voltak, miért ne 
lehetne Moszkvával egyeztetni és együttműködni. Ebben az értelmezésben Oroszország 
jelentősége tehát nem a stratégiai partnerségben, hanem a szelektív részpolitikákban kö
tött ad hoc egyezségekben manifesztálódott volna. A felvázolt új napirendben domináltak 
a reálpolitika hagyományos biztonsági kérdéskörei, a nukleáris tematika és a leszerelés 
problémái és az esetleges együttműködés egyes regionális válsággócok felszámolásában.

Mindehhez jól kapcsolódtak azok az amerikai eszmefuttatások, amelyek az orosz 
fejlődés perspektíváit egyre inkább Európában keresték. Az új kormányzat egyre több 
képviselője Oroszország „európaizálásában" vélte lezárhatónak az ország jövőjéről 
folytatott vitát. Az orosz érzékenység kezelésére, Moszkva gazdasági, politikai lehor- 
gonyzására sokkal esélyesebbnek tűnt a vele egy súlycsoportban lévő Európa aktivizá
lása. Nemcsak a felesleges külpolitikai tehertől való szabadulás vágya hajtotta ebbe az 
irányba Washingtont. Ezen elképzelések hitelét növelte mind a putyini Európa-kurzus, 
mind az Oroszországgal szemben m utatott republikánus keménység ellen egyre han
gosabban tiltakozó európai fővárosok magatartása. Ha pedig Európa és annak vezető
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brit, német, olasz és francia államférfiai hajlandók a nyakukba venni az orosz kölöncöt, 
akkor Amerikának nincs értelme ellenkeznie -  érveltek sokan a Fehér Házban. Úgy 
tűnt tehát, hogy az orosz szerep átértékelése a „látványos leértékelés" helyett amolyan 
„hallgatólagos átadásként" konfliktusmentesen is lefolytatható.

Mindazonáltal 2001 elején még nem volt egyértelmű, melyik irányvonal, milyen 
mértékben érvényesül az új súlypontok meghatározásakor. A harcias retorika nagyon 
sokáig egy konfliktusosabb verziót valószínűsített. Az attitűdök és elképzelések ezen 
kavalkádjából csak nagyon lassan, 2001 késő tavaszára emelkedtek ki az új, republiká
nus Oroszország-politika körvonalai. Abban, hogy ez a kurzus jóval mérsékeltebb lett, 
mint azt a korábbi hivatalos megnyilatkozásokból előre lehetett jelezni, döntő szerepet 
játszott putyini konszolidáció és az új putyini külpolitika.6

Putyin épp azon vonásaiban igyekezett megváltoztatni Oroszországot, amelyek a 
republikánusok szemében a leginkább frusztrálónak tűntek a késő jelcini időszakban. 
A korábbi vádak legtöbbje, miszerint az oroszok kiszámíthatatlanok, gőgösek, túlérté
kelik saját befolyásukat, megbízhatatlanok és Amerika-ellenesek, sok tekintetben ide
jétmúlttá váltak Putyin első éveiben. Az új orosz elnök hamar kiterjesztette befolyását 
a végrehajtó hatalomra, konszolidálta a belső állapotokat, és leszámolt a túlzott külpo
litikai ambíciókkal. Bushék korábban épp ezt kérték számon Oroszországon. Most ne
héz volt eltekinteni attól, hogy ez meg is történt.

Ezen túlmenően Putyin kifejezetten törekedett a koszovói válság kapcsán megrom
lott viszony javítására. A friss moszkvai külpolitikai elit hamar felismerte, hogy a késő 
jelcini korszak izolációjából való kitöréshez, eminens diplomáciai céljainak az elérésé
hez szüksége van az Egyesült Államoknak ha nem is feltétlenül a támogatására, de 
legalább a semleges hozzáállására.7 Ezért, ahol lehetett, a Kreml igyekezett együttmű
ködni Washingtonnal, az esetleges konfliktusokat elszigetelt esetként kezelni, és álta
lában pozitívan viszonyulni Amerikához. Ez nem volt könnyű és veszélytelen vállal
kozás, tekintettel az oroszországi közvéleményre és a republikánus adminisztráció 
hangütésére. Mindazonáltal Moszkva egyes esetektől eltekintve felső szinten látvá
nyos önmegtartóztatást gyakorolt, és nem ment bele a diplomáciai csatározásokba. Ez 
már önmagában is jelentős változás volt a Jelcin-korszakhoz képest.

A putyini konszolidációból még nem profitálhatott Gore. Ugyan a stabilizáció rög
tön Jelcin 1999. végi lemondása után megkezdődött, de látványos formát és sikereket 
csak 2001 első felére ért el. 2000 folyamán nemcsak az Amerika-ellenes argumentáció 
maradt még meghatározó egy ideig, de mint minden etatista konszolidáció, a putyini 
is hordott magán erősen autoriter jegyeket. A csecsen háború, a Guszinszkij-ügy és az 
orosz média megregulázása kellő alapot szolgáltatott a Putyin iránti kezdeti bizalmat
lanság fenntartására. Ez a fajta kétértelműség, az orosz vezetés valós motivációi körü
li bizonytalanság kellő alapot szolgáltatott a meglévő bizalmatlanság átmeneti fenn
maradásához. Putyin irányváltása a demokraták számára megkésett.
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Minden bizonnyal ez az újfajta orosz magatartás lehetett a döntő tényező abban a folya
matban, amely a 2001. júniusi ljubljanai orosz-amerikai csúcstalálkozóhoz vezetett. A két 
elnök ljubljanai és egy hónappal későbbi, a G7-ek genovai ülésén lefolytatott találkozói le
zárták a fagyos periódust, egy csapásra véget vetve a korábbi offenzív retorikának. Az 
amerikai politikában a kooperatív hangnem hívei kerültek fölénybe. A beszélő viszony 
helyreállításán túlmenően Bush varsói beszédében értésre adta, hogy Oroszországot a jö
vőben Európa részeként képzeli el.s Ehhez azonban már korántsem Washington közönyös, 
hanem kifejezetten támogató magatartását is megelőlegezte. Ugyancsak visszatértek a tár
gyalóasztalhoz a stratégiai egyensúly és leszerelés kérdéskörében. Donald Rumsfeld vé
delmi miniszter augusztusi útján mind a hadászati támadófegyverek ügye, mind az ABM- 
problematika napirendre került. Ezt a 2001 nyarán megkezdődött normalizációt, a repub
likánus diplomácia hagyományos kérdéskörei mentén szerveződő kapcsolatrendszer 
kialakításának viszonylag gyors folyamatát tolta pillanatok alatt háttérbe szeptember 11-e.

Az antiterrorista koalíció és a normalizáció időszaka

A szeptember 11-ét követő orosz-amerikai egyetértés és antiterrorista szövetség ko
rántsem volt olyan magától értetődő, mint amilyennek később bizonyult. Eleve a re
publikánus kormányzat azon markáns, neokonzervatív híveit tolta előtérbe, akik to
vábbra is ellenségesek vagy éppen közönyösek voltak Oroszország irányában. Ha 
Oroszország nem tesz azért, hogy ezen koalíció részese lehessen, akkor pusztán a wa
shingtoni hatalmi átrendeződés következtében akár kárvallottjává is válhatott volna 
eme folyamatnak. Moszkva reakciója pedig akár még két évvel korábban sem biztos, 
hogy lehetővé tette volna a szövetségesi kötelékek szorosabbra húzását.

Az amerikai-orosz antiterrorista együttműködés szálai a késői clintoni időszakra 
nyúlnak vissza. 2000 augusztusában alakult meg a két külügyminiszter-helyettesről 
Trubnyikov-Pickering-bizottságnak nevezett, lényegében Afganisztán és az al-Káida 
ügyeiben egyeztető kétoldalú fórum. Az Egyesült Államokat az 1998. augusztusi, afri
kai követségrobbantások, míg Oroszországot az afganisztáni arabok csecsenföldi jelen
léte és befolyása, illetve az iszlám fundamentalisták 1999 és 2000 nyarán végrehajtott, 
közép-ázsiai betörései felett érzett aggodalom motiválta valamilyen közös álláspont 
kialakítására. Kiváltképp Moszkva érezte veszélyeztetve magát az iszlám terrorizmus 
által, olyannyira, hogy az már a 2000 januárjában elfogadott n e m ze tb iz to n sá g i koncepció
ban is kiemelt helyet kapott.9 A kérdésben meglévő orosz-amerikai egyetértés kifeje
zésre jutott mind az ENSZ BT által 1999 októberében, mind az azt tovább szigorító, 
2000 decemberében elfogadott határozatokban. Ezen dokumentumokban egyértel
műen elítélték a tálibokat, megnevezték Oszama bin Ladent, kiadatását kérték, és kü
lönböző szankciókat hoztak az afgán rezsim elszigetelése érdekében.10
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Nem meglepő tehát, hogy szeptember 11-ét követően Moszkva az elsők között aján
lotta fel segítségét az új, antiterrorista háborúban. Washington révén olyan feszültségfor
rásokat számolhatott fel, mint például Afganisztán, amire egyedül képtelen lett volna.11 
Ez a fajta segítségnyújtás, bár nem nélkülözte a demonstratív elemeket, messze túlment 
a retorikán. Jellemző, hogy keretében az orosz külpolitika olyan tabuit törték meg, mint 
az amerikai csapatok „beengedése" a posztszovjet Közép-Azsiába, később Grúziába, 
amely lépések még a putyini konszolidált állapotok mellett is komoly konfliktushordo
zónak bizonyultak Moszkvában. Az orosz diplomácia ezúttal nem bocsátkozott alkuba 
támogatásának árát illetően, hanem a kezdetektől őszintén segítette az amerikai akciót.

Az Egyesült Államok tehát egy megbízható, a térségben jártas és szövetségesekkel ren
delkező partnert talált mindjárt a kezdet kezdetén. Oroszország jelentősége ezen adottsá
gai révén még aktív katonai részvétele híján is valószínűleg összemérhető, ha nem na
gyobb volt, mint jó néhány nyugati államé. Már 2001 októberében az amerikai fél a nem
zetközi terrorizmus elleni „stratégiai szövetségesként" ismerte el Oroszországot. Mindez 
lényegesen megváltoztatta a kapcsolatok atmoszféráját, felgyorsította a nyár elején meg
kezdett közeledést. Ha Szlovéniában még voltak is kétkedők az oroszok megbízhatóságát 
illetően, 2001 őszére ez az attitűd erősen háttérbe szorult. Moszkva, még ha a reálpolitika 
hagyományos színterén is, de elnyerte az új adminisztráció többségének a bizalmát.

A 2001 nyarán megkezdődött és a 2002. májusi, szentpétervári Bush-Putyin találko
zóval lezárt normalizáció tehát radikálisan megváltozott légkörben zajlott le. Eddigre 
megoldódott a hadászati támadófegyverek és az ABM-szerződés kérdése, aláírásra ké
szen állt a NATO-Oroszország Tanács új, „20-as" tanácskozási mechanizmusát létre
hozó egyezmény. A találkozón aláírt, az új stratégiai kapcsolatokról szóló közös dekla
ráció pedig jól összefoglalta az új helyzet kínálta együttműködési lehetőségeket.

Mindezek ellenére a szövetségesi szerepkör nem hozott áttörést a többi, korábban 
vitás kérdés körében. Az iszlám fundamentalisták elleni harc közös ügye, legyen az 
bármilyen fontos, nem hozott a kölcsönös megértésnél többet. Washington a lehetősé
gekhez mérten elment korábbi álláspontjának a „legszéléig", de a Szlovéniában már 
felvázolt véleményének érdemi változtatására nem volt hajlandó. Láthatólag mindkét 
fél kerülni kívánta a korábbi kilengéseket, és kifejezetten a pragmatikus érdekek szint
jén kívánta kezelni a másikat. Mindez jól megmutatkozott a normalizáció három kulcs
kérdésének, a csecsenföldi háború megítélésének, a stratégiai stabilitásnak és a NATO- 
Oroszország Tanács átalakításának ügyében is.

C secsenföld
A  második csecsenföldi háborút kirobbanásakor az amerikai politikai elit egésze élesen 
elítélte.12 A demokrata kormányzat kontraproduktívnak és embertelennek tartotta azt, 
amely kritikához egyes félhivatalos republikánus körök még a Kreml rosszhiszeműsé
gének vádját és a krízis belpolitikai okokból történő eszkalációjának gyanúját tették
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hozzá. Mindkét ideológiai irányzat kifejezetten kerülte, hogy bármilyen formában is 
utaljon afganisztáni arabok és az al-Káida csecsenföldi jelenlétére, ezzel is indirekten 
elismerve az orosz fellépés jogosságát. Látványos volt ez a magatartás Thomas Picke
ring 2000. októberi moszkvai látogatásakor. A külügyminiszter-helyettes, aki az iszlám 
fundamentalista terrorizmussal foglalkozó kétoldalú bizottság ülésén vett részt, terro
rista szervezetnek nyilvánította az Uzbegisztáni Iszlamista Mozgalmat, de tagadta, 
hogy Csecsenföld szóba került volna, és nem volt hajlandó megerősíteni, hogy Cse- 
csenföldön afganisztáni arabok tartózkodnak.13

Ebben a megítélésben állt be némi változás Bush hatalomra kerülésével. A republi
kánus adminisztrációt nem túlzottan izgatták Oroszország belső problémái. A hagyo
mányos amerikai érdekekből indultak ki, és a csecsenföldi események nem tartoztak 
ezek közé. Legfeljebb az orosz, magatartás kilengései, a krízis nemzetközi vonzatai tar
tottak számot némi érdeklődésre, de semmiképp sem a válság maga. Ezért a kérdésben 
elhangzott kritikák megritkultak, a republikánus vádak sokkal inkább Moszkva kifelé 
mutatott magatartásának egyes elemeire irányultak.14

2001 szeptembere sem hozott gyors áttörést a csecsenföldi események megítélésé
ben. Két tekintetben következett be érdemi elmozdulás az ősz folyamán: véget értek 
az amerikai adminisztráció alacsonyabb rangú képviselői és az ellenállást fémjelző 
Maszhadov csecsen elnök köre közti találkozók, illetve Washington elismerte az afga
nisztáni arabok csecsenföldi jelenlétét. Azonban a Fehér Ház nem ment ennél tovább, 
és kifejezetten kerülte a csecsenföldi akció legitimitásának a kérdését. Ennyiben élesen 
különválasztotta a kérdés politikai és terrorista aspektusát.

Ennek megfelelően, sohasem elismerve a csecsenföldi orosz akció jogosságát, a konf
liktus lassan újra napirendre került Washingtonban, csak éppenséggel most már a tér
ség terrorista infiltrációja miatt. A kilencvenes évek elején, a karabahi és a grúziai hábo
rúk során javarészt a részt vevő felek kérésére viszonylag sok afganisztáni arab érkezett 
Azerbajdzsánba és Grúziába, majd telepedett le ott. Kétségtelen, hogy ez a hálózat hát
országul szolgált többek közt a csecsenföldi háborúk -  különösen a második -  idején. 
A helyi kormányzatok nem voltak képesek és nem is akarták ezt a rendszert felszámol
ni, míg Oroszország a megfogalmazott fenyegetések és korlátozott fellépés ellenére sem 
kívánt túlzottan belebonyolódni a régió zavaros viszonyaiba. Ennek következtében itt 
is Washington vállalt magára bizonyos stabilizáló szerepet, és 2002 februárjától kezdő
dően -  orosz egyetértéssel és feltételezhetően kérésre -korlátozott katonai kontingens
sel, instruktorokkal „segítette" a grúz kormánycsapatokat a Csecsenföld felé vezető há
gók feletti központi hatalom helyreállításában.15 Ugyancsak az együttműködés irányá
ba tett lépés volt egy évvel később három csecsen csoport hivatalosan is terroristává 
nyilvánítása. Ez utóbbi intézkedés egyértelműen a csecsenföldi helyzet egyfajta radika- 
lizálódásának, az öngyilkos merényletek és a csecsének egy része által támogatott fun
damentalista irányzatok markáns megjelenésének a kései következménye.
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S tra tég ia i stabilitás
A  stratégiai nukleáris egyensúly kérdése lényegében két problémát rejtett magában: a ha
dászati támadófegyverek csökkentésének mikéntjét, illetve a nemzeti rakétavédelmi 
program útjában lévő, 1972-es ABM-szerződés kérdését. Mindkét témakör az addig 
fennálló orosz-amerikai stratégiai paritás része volt, és az elnökválasztás előtt a republi
kánusok és a demokraták véleménye radikálisan eltért kezelésük megítélésében. A leen
dő Bush-kormányzat idejétmúltnak tekintette az oroszokkal meglévő, jogilag is lefekte
tett paritás egészét. Ennek megfelelően csak egyoldalú lépésekben gondolkodott, legyen 
szó a támadófegyverek további csökkentéséről vagy az ABM-szerződés felmondásáról. 
Ez nem jelentette azt, hogy ne tartotta volna fontosnak a Moszkvával való párbeszédet. 
Azonban ezt főképpen a republikánus gondolatvilág számára fenyegetést jelentő új típu
sú biztonsági kockázatok köré szervezte volna, mint például a proliferációs rezsimek kér
désköre. Ehhez képest a Clinton-adminisztráció a meglévő orosz-amerikai paritást evo- 
lutív úton, kis lépésekben kívánta lebontani. így az ABM-szerződést csak lassan, a nem
zeti rakétaprogram éppen soron következő fejlesztéseivel párhuzamosan kívánták lazíta
ni, míg a leszerelést illetően továbbra is elképzelhetőnek tartották a START-3 aláírását.16

Ehhez képest a Bush-adminisztráció hatalomra kerülése után kivárt. A kormányzat 
már érintett koncepcionális vitáin túlmenően ebben érdemi szerepet játszott az egész 
nukleáris tematikára vonatkozó orosz álláspontban beállt gyökeres változás is. Látszó
lag Moszkva mindent megtett azért, hogy a választások után hatalomra került vezetés
sel valamilyen egyezséget nyélbe üssön. 2000 áprilisában sikerült végre a dumával rati- 
fikáltatni az 1993-ban aláírt START-II szerződést.17 Az orosz katonai és diplomáciai ve
zetés aktívan lobbizott Pekingben és Európában valamilyen „taktikai rakétavédelmi 
rendszer" létrehozásáért, és a kérdésben Washingtonnal szemben létrehozandó ellen
koalíciók összekovácsolásán munkálkodott. Minden jel arra mutatott, hogy Moszkva 
valamilyen nagy alkura készül.

Azonban ezzel párhuzamosan a 2000 második felében végrehajtott védelmi felül
vizsgálat során Moszkva maga hozott egyoldalú, a stratégiai támadó robbanófejek szá
mát középtávon 1500-ra csökkentő és a korábban független stratégiai rakéta-haderő- 
nem beolvasztására vonatkozó döntéseket. A stratégiai és a hagyományos haderőne
mek közti, egyre nyilvánosabbá váló konfliktusban Putyin lényegében az utóbbiak ol
dalára állt. 2001 áprilisában leváltották Igor Szergejev védelmi minisztert, a stratégiai 
paritás fenntartásának egyik elkötelezett hívét. Lényegében egy év alatt eltörölték a 
stratégiai haderőnem közel fél évszázados primátusát. A putyini vezetés sokkal inkább 
a csecsenföldihez hasonló konfliktusok megvívására alkalmas hagyományos hadsere
get vizionált, és ezért alaposan leértékelte a nukleáris fegyvernemet. Washingtonban 
tehát joggal gondolhatták úgy, hogy Moszkva maga sem ragaszkodik körömszakad
táig a két fél között fennálló stratégiai paritás megőrzéséhez. Az orosz magatartás in
kább a belső elfogadtatás megkönnyítésére, kisebb engedmények elérésére, semmint
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igazi kompromisszumok kimunkálására szorítkozhatott. Már csak ezért is kifizető
dőbbnek tűnt előbb tárgyalni, és csak később dönteni.

Egy másik, az oroszokkal való valamilyen szintű tárgyalások megkezdése irányába 
ható tényező a nemzeti rakétaprogram negatív nemzetközi visszhangja volt. Washing
ton elszigetelődött ebben a világpolitikai kérdésben, és bár ez nem volt egyedülálló az 
adott periódusban, a háborgó kedélyek ezúttal viszonylag egyszerűen lecsendesíthető- 
nek tűntek. Feltételezhető volt, hogy a kérdés jogi méregfogának kihúzása, tehát az 
orosz-amerikai ABM-szerződés felmondása körüli nemzetközi disputa háttérbe szorí
tása révén az egész kérdéskör lezárható. Ha Oroszországból nem csinálnak látványo
san áldozatot, akkor az egész rakétaprogram hagyományos biztonságpolitikai üggyé 
degradálódik, és lekerül az újságok címoldalairól.

A tárgyalások megkezdésére a 2001. júliusi, genovai találkozót követően került sor. Pu- 
tyin javaslatára összevonták a támadófegyverzetek és az elhárító rakéták kérdéskörét, ami 
eleve az orosz engedékenység jele volt. A kérdést nagy valószínűséggel az elnökök 2001. 
novemberi, crawfordi találkozóján zárták le. Ugyan itt nem fogadtak el semmilyen konk
rét határozatot, de ezt követően Washington egyoldalúan felmondta az ABM-szerződést. 
A 2002. májusi szentpétervári találkozón pedig elfogadták a támadó-fegyverzetet, megle
hetősen puha korlátok mellett, 1700-2200 robbanófej szintjére csökkentő egyezményt.18 
Ez a dokumentum némileg enyhítette a döntés egyoldalú jellegét és az adott amerikai ál
láspont mellett a lehetőségek legszélső határát jelentette. Mindenesetre a meglehetősen 
nyugodt moszkvai fogadtatás igazolta a lépések korábbi összehangoltságára vonatkozó 
gyanút, illetve a kérdéskörnek az orosz szemszögből bekövetkezett jelentőségvesztését.

NATO-orosz kapcsolatok
A NATO-Oroszország Tanács 2002. májusi, római átalakítását sokan hajlamosak egy
fajta légből kapott ötletnek, az antiterrorista küzdelemben nyújtott orosz segítségért 
vagy a második NATO-bővítésért cserébe adott amerikai kompenzációként kezelni. 
Bár ezen vélekedések kétségtelenül sok tekintetben megállják a helyüket, ezen intéz
ményi fejlesztés előfeltételei már jóval szeptember 11-e előtt kialakultak. Ezen evolú
cióban lényegében két tényező játszott döntő szerepet: a NATO amerikai szemszögből 
való leértékelődése és ezzel párhuzamosan az oroszok „európaizálásának" egyre mar
kánsabban érvényesülő koncepciója.

A NATO szerepének átértékelése korántsem volt republikánus találmány. A kilenc
venes évek fejlődésének tükrében, a lassan átalakuló biztonságpolitikai kihívások és az 
európai-amerikai védelmi elképzelések ellentmondásai mellett a NATO az amerikai 
külpolitika szemszögéből folyamatosan leértékelődött. Ez kétségtelenül markánsabb 
volt republikánus olvasatban, mint demokrata megközelítésben, de mindez aligha vál
toztat a lényegen. A kérdés legfeljebb az volt, hogy ez az átértékelés, az új funkciók ki
jelölése mennyiben érinti Oroszországot.
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Az a tény, hogy a republikánus adminisztráción belül végül felülkerekedtek az 
Oroszországhoz való mérsékeltebb megközelítés hívei, tulajdonképpen eldöntötte ezt a 
kérdést. Bush 2001. nyári, európai látogatásai során mind az elnök, mind Condoleeza Rice 
óvatosan felvetették Oroszország perspektivikus NATO-tagságának a lehetőségét. Noha 
ez a kijelentés önmagában még nem bírt jelentőséggel, de a 2001. júniusi NATO-tanácsko- 
zás megnyitásakor -  ha röviden is, de -  Bush megemlítette az orosz és ukrán kapcsolat- 
rendszer erősítését mint a prágai csúcsig befejezendő feladatot.19 Ez a kitétel ugyan ekkor 
még inkább csak felvetés, inkább egy attitűd jelzése volt, mintsem kiforrott és részleteiben 
kimunkált elgondolás, de kétségtelenül jelezte a megváltozott viszonyokat.

Ez az elgondolás kapott üjabb impulzust a New York és Washington ellen irányuló tá
madások után. Még akkor is, ha az új világpolitikai helyzetben Oroszország „európaizá- 
lásának" a gondolata az antiterrorista koalíció mögött már nem is annyira volt meghatá
rozó motívuma a washingtoni diplomáciának. Az új ellenségkép radikálisan a háttérbe 
szorította az egész európai biztonságpolitikai tematikát, és előtérbe kerültek az olyan szö
vetségesek, amelyek a térképre frissen felkerült válsággócokra vonatkozó ismeretekkel 
rendelkeztek. Ugyanakkor felgyorsította a NATO funkcióváltásáról már több éve folyta
tott „közös gondolkodást", és kikristályosította a kérdésben vallott amerikai nézeteket.

Ennek megfelelően 2001 végén, az új biztonságpolitikai napirend meghatározásával 
párhuzamosan az új mechanizmus megalkotásának kérdése lényegében eldőlt. 2002 
tavaszán már csak a húszas körbe utalandó kérdéseket és az új tanács hatáskörét kel
lett pontosítani. A római csúcson elfogadott struktúrában magától értetődően nem ad
tak az oroszoknak beleszólást az európai biztonságpolitika „kemény" kérdéseibe, nem 
bontották meg a NATO eredeti szerkezetét, és nem adtak a döntéseknek irreverzibilis 
jelleget. Ugyanakkor az oroszokat épp azon kérdések megvitatásába vonták be, ame
lyek a leginkább lefedik az új típusú biztonsági kockázatokra adandó válaszokat. így 
többek között a terrorizmus elleni harc, a proliferációs kérdések, a békefenntartással 
összefüggő bizonyos ügyek szerepelnek a tanács listáján. Ezek épp azok a problémák, 
amelyek felé az Egyesült Államok orientálódik. így ha nem is a ma legfontosabb, de a 
leginkább perspektivikus NATO-tevékenységi körökbe vonták be Moszkvát, ami meg
lehetősen egyértelmű megnyilatkozás Washington részéről.

Az iraki válság

Az így létrejött, meglehetősen harmonikus orosz-amerikai kapcsolatrendszert 2002 
nyarától kezdődően az iraki kérdésben kialakult nézeteltérés bontotta meg. 
Mindazonáltal annak ellenére, hogy Moszkva a kezdetektől -  jóval Párizs és Berlin 
előtt -  már kifejtette aggályait egy ilyen akciót illetően, az orosz külpolitika mégis a 
franciánál és a németnél kisebb következményekkel vészelte át ezt a krízist.
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Moszkva ellenkezése nem csupán a hagyományos iraki gazdasági érdekvédelem
mel és a régi pozíciókhoz való csökönyös ragaszkodással magyarázható. Bár a retori
kában ezek domináltak, valójában az ezekre a tényezőkre alapozó gondolatmenetek 
nem váltak a hivatalos diplomácia meghatározó részévé.20 A Kremlt az akció nem 
egyértelmű következményei mellett leginkább az antiterrorista küzdelem mellékvá
gányra terelődése aggasztotta. Irakot -  akárcsak a gonosz tengelyeként felsorolt Iránt 
és Eszak-Koreát sem -  Moszkvában nem tekintették a terrorizmus hátországának. 
Az orosz megközelítésben az iraki kérdés csak lekötné azon erők legjavát, amelyeket 
Afganisztán, Pakisztán, az al-Káida által megfertőzött gyenge államok stabilizálására, 
az iszlám fundamentalisták visszaszorítására kellett volna felhasználni. Moszkva szá
mára a terrorizmust támogató célállamok körét sokkal inkább az öböl menti arab or
szágok, legfőképpen Szaúd-Arábia, illetve Pakisztán képezik, az ezekre fordított fi
gyelmet, időt és energiát csak elvonná Szaddám Húszéin megbuktatása. Ugyancsak 
féltették a frissen létrejött antiterrorista koalíciót. Moszkvának sok tekintetben opti
mális volt az afganisztáni akció idején kialakult nyugati és világpolitikai egyetértés. 
Az iraki akció által nemcsak a közös ellenség elleni harcot érezték diszkreditálva, de 
tartottak eme törékeny együttműködés szertefoszlásától is.

Ugyanakkor az a tény, hogy az Irakra irányuló túlzott figyelmet Moszkva mellék- 
vágánynak tartotta, még nem jelentette azt, hogy nemzetközi fórumokon el is fogja 
utasítani. A Kreml sokáig lebegtette az álláspontját, és csak akkor döntött a nyílt ellen
zés mellett, amikor a francia diplomácia megadta ehhez a végső lökést. Ekkor érezte 
úgy, hogy az iraki akciót elutasítók csoportjában a mérsékelt, a Washingtonnal való 
párbeszédet mindvégig fenntartó magatartásával a lehető legkisebb veszteségekkel la
vírozhat ki ebből a kényes helyzetből.

Az amerikai diplomácia jelentős befolyással bíró körei számára ez a visszahúzódó vi
selkedés nem volt meglepetés. Igazolva látták azon gyanújukat, hogy Moszkva nem fog 
hosszabb távon felzárkózni a washingtoni törekvések mellé. Többen elégedetlenek vol
tak az afganisztáni akcióban nyújtott orosz támogatással, illetve egyes iszlám országok
kal, Szíriával és Iránnal fenntartott kapcsolatokkal.'1 Az amerikai politika főleg neokon- 
zervatív gondolkodói számára a „gonosz tengelyének" mindhárom államával fenntar
tott relatíve jó orosz viszony és a fegyverprogramjaikhoz nyújtott vélt vagy valós támo
gatás kifejezetten irritáló és a washingtoni érdekekkel ellentétes volt. Ezekben a kérdé
sekben a Kremlt a probléma részének tekintették, és ezt nem kompenzálhatta teljes mér
tékben az al-Káida elleni közös fellépés szükségessége. Ha ez az álláspont némileg hát
térbe szorult is az afganisztáni akció idején, az iraki válság orvén újra előkerültek ha
sonló vádak. Ennek eredményeként értékelhető a Fehér Ház azon törekvése, hogy ki
szorítsa Moszkvát az észak-koreai helyzettel kapcsolatos hatoldalú tárgyalásokról, illet
ve az a tény, hogy Szaddám Húszéin megbuktatását követően újra napirendre tűzték az 
orosz-iráni együttműködés kérdését.
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Ugyanakkor feltűnő, hogy még a neokonzervatív olvasatban sem igazán az Irakra 
vonatkozó orosz álláspont váltott ki negatív visszhangot. Számukra Irak egyfajta 
ürügy volt a régi napirend elővételére, apropó a keményebb fellépéshez. A Kreml ál
láspontját összességében szalonképesnek és elfogadhatónak tartották Washingtonban. 
Részben oka volt ennek a francia álláspont: míg Moszkva csak ellenezte az amerikai 
beavatkozást, addig Párizs -  ha csak politikai és diplomáciai síkon is -  aktívan tett el
lene. A putyini lavírozást így nemcsak bocsánatos bűnként, de közvetetten francia 
mesterkedések eredményeként foghatták fel.

Ennyiben az Irak ügyében képviselt orosz állásfoglalás -  bár kétségtelenül ártott a 
Washington és Moszkva közötti jó viszonynak, mégis -  negatív következményeit főleg 
a Kreml ilyen jellegű törekvései miatt sikerült a minimálisra szorítani. Washington nem 
kívánta egy ponton túl tovább élezni a helyzetet, mivel ezáltal csak erősítette volna saját 
elszigetelődését, Moszkva pedig viszonylag jó érzékkel kihasználta ezt. Ugyancsak javí
tott Moszkva amerikai megítélésén, hogy konstruktívan és a francia-német álláspontnál 
egy fokkal rugalmasabban segítette az iraki kérdésnek az ENSZ berkeibe való visszate
relését, és mind a mai napig nem zárta ki csapatainak az övezetbe való küldését.22

A közeljövő tematikái

Az orosz-amerikai viszony jelenleg meglehetősen kétértelmű: konfrontációs és koope
ratív elemek egyformán jelen vannak. Érthető, hogy a kapcsolatrendszer alakulásában 
meghatározó az orosz politika magatartása. Ez természetszerű az ilyen hatalmi aszim
metria mellett. A putyini diplomácia láthatóan eltökélt a Washingtonnal fenntartandó 
valamilyen szintű jó viszony mellett. Joggal tehető fel a kérdés: mik azok a kérdések, 
amelyek még egy ilyen alkalmazkodó orosz politika mellett is kiválthatják Amerika bí
rálatát, meddig mehet el Moszkva, illetve mit kap ezért cserébe Oroszország. A teljes
ség igénye nélkül egy-egy ilyen kérdéskört szeretnék részletesebben bemutatni, ame
lyek a jövőben még meghatározó szerepet játszhatnak: az orosz-iráni nukleáris koope
ráció és az energetikai együttműködés kérdését.

Az orosz-iráni nukleáris együttműködés a Szovjetunió fennállásának utolsó idősza
kára vezethető vissza.23 1992 nyarán írták alá a felek azt a két szerződést, amelyek 
megalapozták a későbbiekben a busehri, könnyűvizes nukleáris reaktor felépítését. 
Ez az együttműködés ugyan már a kezdetektől kiváltotta Washington neheztelését,24 
azonban az első jelentősebb orosz-amerikai konfliktust csak az az Iránnal aláírt 1995. 
januári szándéknyilatkozat váltotta ki, amely a teljes fűtőanyagkor további kritikus 
technológiáit átadta volna Teheránnak. Ezt követően kötött a két fél a Gore-Csernomir- 
gyin bizottság ülésén egy olyan egyezséget, amelyet röviden „csak B usehr-tnegállapodás"- 
nak neveznek. Ebben Washington ígéretet tett, hogy tolerálja a busehri blokk megépí
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tését, míg Moszkva kötelezte magát egyéb nukleáris és fegyverprogramjainak a be
szüntetésére.23

A későbbiekben azonban egyik fél sem tartotta magát ehhez az egyezséghez. Washing
tonban -  az elért kompromisszumtól függetlenül -  a republikánus többségű törvényho
zás szankciókat követelt az iráni nukleáris tervek támogatása miatt. Moszkva pedig meg
lehetősen tágan értelmezte a „csak Busehr", elvet és több programját folytatta. A demok
rata kormányzat végül csak egyes, a kooperációban részt vevő orosz vállalatok ellen ve
zetett be szankciókat, ami hangos elégedetlenséget váltott ki a republikánus oldalon. 
A proliferációs és iráni kérdéskörre egyformán hiperérzékeny Bush-adminisztráció hiva
talba lépésekor a korábbinál sokkal keményebb fellépést helyezett kilátásba.

A republikánus értelmezésben Oroszország meglehetősen nehezen feldolgozható 
proliferációs problémát jelentett. Egyfelől hatalmas hagyományos és nukleáris techno
lógiai potenciállal rendelkezett, és ezek java részéhez a hozzáférést a kilencvenes évek 
folyamán sok nemzetközi szereplő előtt megnyitotta. Washingtonban a legkevésbé sem 
örültek, hogy szinte az egész kínai űrtechnológia és légierő hatalmas lépést tehetett elő
re. Ezáltal Moszkva a republikánus nézetrendszerben az Egyesült Államok egyik leg
főbb potenciális vetélytársát juttatta máshonnan beszerezhetetlen forrásokhoz. Rossz 
szemmel nézték a Kreml távol-keleti fegyvereladásait is. Ezek képezték a világ második 
legnagyobb méretű hadiipari exportjának és egyben az orosz vállalati megrendelé
seknek szinte teljes egészét. Irán így csak a jéghegy csúcsa volt. Másrészt bármennyire 
is elégedetlenek voltak a demokratáknak az ebben a kérdéskörben vallott megbékítő 
politikájával, féltek Moszkvát sarokba szorítani. Oroszország, valószínűleg saját jól fel
fogott biztonsági érdekeiből is kiindulva még mindig inkább volt a proliferációt tekint
ve partner -  ha némileg fegyelmezetlen is -  mint bajkeverő. Éppen ezért a korábbi kri
tikákat félretéve a demokratákhoz hasonlóan újra elővették a leszereléshez nyújtott 
amerikai pénzügyi támogatások eszközét, sőt növelték is annak kereteit.26

A nukleáris kooperációhoz való orosz ragaszkodás nemcsak a gazdasági előnyökkel 
és az Amerikával való csökönyös szembenállással magyarázható. Moszkva partne
reinek álláspontja -  akárcsak az antiterrorista háború frontján -  itt sem vágott egybe 
Washingtonéval. Irán orosz szempontból mérsékelt és szolidáris hatalomnak számí
tott. Látványos önmegtartóztatást tanúsított Csecsenföld kérdésében, segített Moszk
vának lezárni a tádzsik polgárháborút, a felek már az amerikai érdeklődés előtt együtt
működtek Afganisztán kérdésében, Teherán stabilizáló tényező volt a Kaukázuson túl 
és Közép-Ázsiában. Nem véletlen, hogy Putyin hatalomra kerülését követően nyilvá
nosan is felmondta az 1995-ös amerikai-orosz egyezséget. Nehezen lehetett elképzelni 
olyan amerikai szankciót, ami miatt ezt az együttműködést Moszkva leállítaná.

Talán ezért is, a korábbi retorika ellenére a Bush-kormányzat végül a rábeszélés mel
lett tette le a voksát. Még a clintoni szelektív szankciók fegyveréhez sem nyúltak 
hosszú ideig. Ebben a viszonylag hosszú, csendes időszakban az elmúlt fél évben két
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okból állt be változás. Egyrészt szeptember 11-e után a kérdés súlya az amerikai dön
téshozatalban, ha lehet, még tovább nőtt. Másrészt egyre inkább közeledett a busehri 
blokk átadásának 2003. végi határideje. Az orosz nukleáris fűtőelemek iráni megjele
nésével pedig ha nem is irreverzibilissé, de sok tekintetben nehezen feltartóztathatóvá 
vált volna az iráni atombomba előállítása. Nem véletlen tehát, hogy 2003 közepétől 
kezdődően egyre több információ lát napvilágot Irán fegyverprogramjáról, és ősszel 
már a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség napirendjén szerepelt a téma.

Bár a háttérben megbúvó amerikai szándékokra és forgatókönyvekre vonatkozólag 
legfeljebb találgathatunk, kétségtelen, hogy Moszkvát kellemetlenül érintette a kérdés 
nemzetköziesedése. Egyre nagyobb hullámokat vető világpolitikai ügyről van szó, 
amely könnyen az ENSZ BT elé kerülhet, és Oroszország izolációjával fenyeget. 
A mozgástér megőrzése pedig a putyini külpolitika egyik legfontosabb szempontja. 
És mivel ebben a kérdésben -  nem úgy, mint az iraki esetben -  közvetlenül érintett, 
a helyzet eszkalálódása esetén a hagyományos putyini lavírozás aligha megoldás.2/ 
Azon valószínűtlen esetet leszámítva, hogy az iráni-amerikai viszonylatban ez a kér
dés megnyugtatóan rendeződik, esetleg Teherán hajlandó őszintén együttműködni a 
Nemzetközi Atomenergia-ügynökséggel, Moszkva aligha kerülhet ki ebből a helyzet
ből nyertesként. A kérdés csak az, hogy az általa választott kiút mennyire terheli meg 
amerikai kapcsolatrendszerét.28 Washington továbbra sem túl népszerű az orosz bel
politikában, amelyhez a putyini időszakban újabb sérelmek társultak. Ilyen volt az 
ABM-szerződés egyoldalú felmondása, a stratégiai egyensúly felborítása, az ameri
kaiak Közép-Ázsiában és Grúziában való feltűnése és legfőképp az iraki akció. Tehát 
akár egy Irán kérdésében Amerikával szolidarizáló orosz döntés is közvetve növeli a 
Washingtonnal elleni moszkvai vádak és a Putyinnal elégedetlen lobbik táborát.

Ezzel ellentétben az energetikai együttműködés kifejezett lelkesedést vált ki az ér
dekelt olajipari vállalatok és iparági elemzők között. Bár a két elnök már Ljubljanában 
megegyezett, hogy nem hoznak létre a Gore-Csernomirgyin-bizottsághoz hasonló, a 
technológiai és gazdasági kérdések egészét átfogó testületet,29 az amerikai üzleti ér
deklődés már a Bush-adminisztráció hatalomra jutásával párhuzamosan határozottan 
megnőtt Oroszország iránt. Ennek első jele volt a genovai csúcson létrejött o ro sz-a m e
rikai ü z le ti  d ialógus.

Az itt tárgyalt témák közül is kiemelkedett az energetikai befektetések kérdésköre. 
Ez több tényezőre vezethető vissza. Egyrészt az orosz gazdaság nekilendülésével és az 
olajár-konjunktúrával párhuzamosan rendkívül megnőtt Oroszország súlya a kőolaj 
világtermelésében. Mind az orosz GDP, mind a kitermelés bő 30%-kal nőtt Putyin alatt. 
Ezzel az olajtermelés tekintetében Oroszország bő 10%-os részesedést szerzett, behoz
va a korábban világelső Szaúd-Arábiát.30 Növelte Moszkva jelentőségét, hogy nem 
csatlakozott az OPEC árpolitikájához, hanem itt is a hagyományos putyini lavírozó 
stratégia szellemében kokettált a Nyugattal, pontosabban az Egyesült Államokkal.
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Washington és az olajipar figyelmét végképp Moszkva felé fordították a szeptember 
11 -i események. Nyilvánvaló volt, hogy minden jóakarat ellenére sem elkerülhető, 
hogy a bizonytalan tartamú, kimenetelű és legfőképpen célpontú antiterrorista háború 
ne terhelje meg a Nyugat és az iszlám országok közötti viszonyt. Az öböl menti arab 
országok árpolitikája, az Egyesült Államokkal való kapcsolataik megromlása és a meg
növekedett kockázatok miatt a legtöbb befektető és politikus új nyersanyagforrások fe
lé nézett. A Kaszpi-térség mellett leginkább Oroszország kínálkozott ilyen partnerként.

Ha a nyersanyag-kitermelés szempontjából tekintünk Oroszországra, akkor -  a nyu
gati szempontból egyébként jelentős -  piacgazdasági deficitjei eljelentéktelenednek. 
Az orosz üzleti klíma nem rosszabb a legtöbb olajtermelő államénál. Kiegészítve ezt a két 
ország között meglévő „stratégiai flörttel", a magánosított olajipar érdekeltségeivel és 
a piac nyugati vállalatok általi felosztatlanságával, Oroszország kifejezetten vonzó olaj
ipari befektetési célpont. Ugyanakkor az energetikai dimenzió egész egyszerűen hiány
zott eddig az orosz-amerikai gazdasági viszonyból. A 2003 folyamán bekövetkezett me
redek növekedés ellenére is Moszkva még mindig csak az amerikai olajtermékek hato
dik legnagyobb beszállítója.31 A stratégiai termékek beszerzésének diverzifikálására ha
gyományosan érzékeny Fehér Ház nem véletlenül látott fantáziát e terület fejlesztésében.

Az energetikai dimenzió térnyerésének első nyilvános jelzése az Exxon Mobil négy- 
milliárd dolláros, újabb szahalini befektetésének a bejelentése volt a 2001-es crawfordi 
találkozón. Ennél is hivatalosabb formát adott az együttműködésnek a 2002. májusi 
csúcstalálkozón elfogadott közös nyilatkozat és az azóta kiépített szervezetrendszer. 
Ez utóbbi feladata, hogy segítse az amerikai befektetéseket az orosz energiaágazatba, 
többek közt egyfajta politikai garanciát nyújtva azok lebonyolításánál. Bizonyos funk
cióiban az E U -o ro sz  energia  d ia lógushoz hasonló, kiváltképp a két kontinens vállalatai
nak az orosz piacon való versenyhelyzetét figyelembe véve.32 Az orosz olajhoz kötődő 
legfontosabb közös tervek között a szahalini mezők kiaknázásán túlmenően olyan el
képzelések szerepelnek, mint például az amerikai exportot elősegítő murmanszki olaj
vezeték kiépítése; a legnagyobb orosz olajvállalat, a jukoszszibnyeft meghatározó há
nyadának valamelyik konszern által történő megvétele33; a szibériai és távol-keleti le
lőhelyek feltárása.

Ha sikerülne valamilyen szintű energetikai és gazdasági együttműködést kialakíta
ni a két fél között, az radikálisan átalakíthatná a kapcsolatok jellegét. Egyrészt enyhít
hetne Moszkva Európára való külkereskedelmi rászorultságán -  az orosz export 50%- 
a ebbe a régióba irányul, míg Amerikába ennek alig tizede. Ennél is fontosabb talán, 
hogy a nyersanyag-kitermelésben való érdekeltség, az ahhoz való bármilyen szintű kö
tődés jelenleg Oroszországban a legmagasabb fokú gazdasági lobbiképességekkel va
ló rendelkezést jelenti. Valószínűleg csak a kötődések ezen formájának a kialakítása 
csökkentheti hosszabb távon is az orosz-amerikai viszonyban tapasztalt kilengéseket, 
és teheti a kapcsolatrendszer egészét kiegyensúlyozottabbá és kiszámíthatóbbá.
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gov/topical/pol/arms/stories/01061565.htm.

9 In: http://www.scrf.gov.ru/Documents/Decree/2000/24-l.html.
10 Lásd az ENSZ BT 1267., 1333. és 1363. számú határozatait.
11 Ugyan Szergej Jasztrzsembszkij elnöki tanácsadó légicsapásokkal is megfenyegette a tálib rend

szert, és az orosz fél aktívan támogatta a tálibok ellen harcoló Északi Szövetséget, a Kreml sosem 
lett volna képes megsemmisíteni az afgán rezsimet. Ez komolyan fel sem merült szeptember 11-ig.

12 Többek közt a csecsenföldi beavatkozás amerikai visszhangjáról is részletes képet fest Sarah E. 
Mendelson: Domestic Politics and America's Russia Policy. The Century Foundation, The Stanley 
Foundation, 2002. október, 7-14. o., 55 o. In: http://reports.stanleyfoundation.org/EAIrussia02.pdf.

13 In: www.usembassy.it/policy/topics/russia.
14 Példa erre 2001 elején Condoleeza Rice nyilatkozata, amelyben bírálta Moszkvát azért, hogy csecsen 

terroristák támogatásával vádolja Szaúd-Arábiát, Grúziát és Azerbajdzsánt. In: www.usembassy.it/ 
policy/topics/russia.

15 Szimbolikus, hogy ez az intézkedés egyfelől kormányválsághoz vezetett Tbilisziben, másrészt Pu
tyin személyes intervenciója kellett a háborgó moszkvai indulatok lecsillapítására.

16 Részletesebben lásd Strobe Talbott: The Russia Hand. Random House, NY, 2002, 372-390. és 477. o.
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17 Igaz ugyan, hogy a törvényhozás csak olyan feltételek mellett volt hajlandó azt elfogadni, ami ele
ve kizárta életbe lépését. Többek között az ABM-szerződés fennmaradásához kötötte annak végre
hajtását.

18 A háromoldalas dokumentum terjedelmén túlmenően már csak azért sem hasonlítható a START-1- 
hez, mert hiányzik belőle az ellenőrzési klauzula, a leszerelt robbanófejeket nem kötelező megsem
misíteni, és maga a szerződés viszonylag könnyen felmondható.

19 A bővítés és a védelmi képességek ügye mellett. In: http://www.usembassy.it/file2001_06/alia/ 
al061301.htm.

20 Az orosz gazdasági pozíciók átmentése, mint azt több üzleti és politikai szereplő is szorgalmazta, az 
amerikai akció támogatását kívánta volna meg, hiszen nem lehetett kétség sem Washington elszánt
ságát, sem a háború kimenetelét illetően. Ugyanakkor több diplomáciai szereplő és elemző a koszo
vóihoz hasonló presztízsveszteségtől és elszigeteltségtől féltette Moszkvát az akció ellenzésekor.

21 Lásd http://www.cdi.org/russia/johnson/6129-1 .cfm. Hasonlóan gondolkodik Oroszország szere
péről Richard Perle, a neokonzervatív irányzat egyik ideológusa is. In: http://www.cdi.org/russia/ 
johnson/7139-17.cfm.

22 Jellemző, hogy például Blair oroszországi látogatását követően, ahol Putyin némileg kiesve szere
péből, kínos helyzetbe hozta az angol miniszterelnököt, hogyan kért majdhogynem „bocsánatot" 
angliai útja alkalmával.

23 Az orosz-iráni nukleáris együttműködésről lásd részletesebben Anton Klopkov: The Iranian Prog
ram for Nuclear Energy Development: The Past and the Future, in: jadernij Kontrol, 2001. 3. sz., 
25-33. o.; Nyina Mamedova-Jurij Fjodorov-Vitalij Fedcsenko: Iranszkaja jadernaja programma i ro- 
szijszko-iranszkije otnosenyija. Moszkva, IAIR, 2003, 14. o.; illetve Andrej Zobov: Bezopasznoszty 
Rosszii, Iran i amerikanszkije szankcii, Jadernoje Raszprosztranyenyije, 2001. 1. sz., 65 o.; Sarah E. 
Mendelson: Domestic Politics and America's Russia Policy, 29-37. o.

24 A téma először a vancouveri csúcstalálkozón került terítékre. A kérdéskör kilencvenes évekbeli fej
leményeiről és amerikai belpolitikai hátteréről viszonylag részletes áttekintést található: Strobe Tal
bott: The Russia Hand. NY, Random House, 2002.

25 Sem a republikánus, sem a demokrata adminisztráció nem kételkedett abban, hogy az iráni nukleá
ris program valójában az atomütőerő kiépítésére irányul. Sőt minden ezzel ellentétes megnyilatko
zása ellenére az orosz diplomácia is tisztában volt azzal, hogy a Moszkva segítségével felépített 
reaktorból Teherán leginkább a fegyverprogramjához felhasználható ismeretek és források iránt ér
deklődik. Olyannyira, hogy az orosz hírszerzés 1993-as nyílt jelentése még létezőként tünteti fel az 
ilyen jellegű teheráni törekvéseket, in: http://www.svr.gov.ru/material/2-13-9.html.

26 Több egyéb kisebb program mellett ennek a része volt a 2002 júniusában, a kanadai G8-csúcson 
Oroszországnak a leszereléshez és a proliferációs kockázatok csökkentésére felajánlott 20 milliárd 
dolláros segély. Más kérdés, hogy az ilyen támogatásoknak általában csak töredéke kerül valóban 
felhasználásra. Részletesebben: Sarah E. Mendelson: Domestic Politics and America's Russia Policy, 
21-29. o.

27 Arról már nem beszélve, hogy Oroszország saját biztonsági igényeit is figyelembe fogja venni. 
Moszkva pedig aligha érdekelt egy újabb nukleáris hatalom létrejöttében.

28 A cikk írásakor, 2003 októberében úgy tűnt, hogy a Kreml meghátrál, és 2005-ig felfüggeszti a 
busehri reaktor beindítását.

29 Ez a bizottság a republikánus gondolatvilágban kifejezetten rossz emlékű, a clintoni „orosz reform
mal való stratégiai szövetséget" szimbolizáló fórum volt.

30 Több elemző rámutat ezen orosz termelési szint hosszú távon való tarthatatlanságára. Mindez a ré
gi szovjet kapacitások felfuttatásának következménye, és jellemző, hogy a szintén örökölt export- 
infrastruktúra nem képes a piacra juttatni ezt a mennyiséget. Ezzel szemben Szaúd-Arábia éppen 
hogy mérsékli saját exportját az árak magasan tartása végett.

31 Szaúd-Arábia, Mexikó, Kanada, Venezuela és Nigéria mögött jócskán lemaradva.
32 A Kremlt némileg aggasztja, hogy a csatlakozásokat követően nyersanyagexportjának szinte egyet

len felvásárlója a Európai Unió lesz. Leszámítva az alig-alig profitábilis posztszovjet piacokat, a
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gázkivite] szinte egésze (az unión kívül lényegében csak Törökországba adnak el az összes kivitel 
10%-át nem meghaladó mennyiséget), míg olajeladásainak zöme (a posztszovjet térség ilyen jelle
gű áruforgalmának 80%-a) ide irányul. Ebből a szempontból még a politikai szereplők számára is 
érdekes és hasznos lehet valamilyen szorosabb kapcsolat az Egyesült Államokkal. Ugyancsak nem 
véletlen, hogy előrehaladott állapotban van egy Kínát, esetleg Japánt elérő távol-keleti vezeték ter
ve is. Lásd BP Statistical Review of World Energy, 2003. június, http://www.bp.com/files/16/statisti- 
cal_review_l 612.pdf.

33 A kapcsolatok ígéretes alakulását látványosan megakasztotta a Kelet-Európa leggazdagabb em
berének tartott Jukosz-vezérnek (vagyona nyolcmilliárd dollár a Forbes magazin szerint), a 39 éves 
Mihail Hodorkovszkijnak a letartóztatása. A z  orosz kapitalista prototípusának tartott üzletember 
november végén még mindig a Matrózcsend nevű moszkvai börtönben várta, mit lépnek ügyében 
a hatóságok, annak ellenére, hogy lemondott a Jukosz vezérigazgatói posztjáról, s ügyvédei útján 
egymilliárd dollár készpénzt helyezett letétbe, hogy szabadlábon védekezve tisztázhassa magát az 
adócsalás vádja alól. Putyin elnök valószínűleg azért haragudhatott meg az olajbojárra, mert az 
felrúgta korábbi alkujukat, hogy nem avatkozik a politikába. Hodorkovszkij több pártot is 
támogatott, ráadásul utalásokat ejtett el esetleges politikai, sőt elnöki ambícióiról. Jobbkezét, a 
szintén dúsgazdag Lebegyevet már hónapokkal korábban börtönbe zárták. A botrány 
megakasztotta a Jukosz együttműködési tárgyalásait az Exxon Mobillal, s nem tesz jót a Szibnyefttel 
tervezett egyesülésének sem. Amerika egyelőre óvatosan reagált az ügyre. (A  sze r t)

Résumé

The A natom y of a Foreign Political Revision:
The Russia Policy of the Bush Adm inistration

The Republican administration promised a radical revision of the Clintonian policy 
towards Russia during the election campaign. At the same time, there were 
diverse views w ithin the Bush administration regarding the nature of this 
revision. After all, Putin's policies, which are more open towards the American 
foreign policy, September 11, 2001, and the changes of the American foreign policy 
itself have resulted in a more moderate revision. In the course of it, it was not the 
total negligence of Moscow that was put into practice, but the elaboration of a new 
agenda and the restructuring of the old system of relations. It is not any more the 
former grand strategic allaince that dominates, but instead cooperation in a few 
specific areas. Among them, mention should be made of Afghanistan and Islam 
terrorism, a number of regional trouble spots, the question of nuclear force, and 
cooperation in the field of energy supply. At the same time, several disputed issues 
have survived, such as the questions of nuclear proliferation, the different assessment 
of certain 'rogue states', and the occupation of Iraq. In general, a more balanced U. S.- 
Russian relations may be expected in the future, which however will be burdened 
with fluctuations as well.
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Résumé

L'anatomie de la révision d'une politique étrangère: la politique du gouvernement 
de George W . Bush concernant la Russie

Lors de leur campagne électorale, les candidats républicains ont promis la 
révision totale de la politique du président Clinton concernant la Russie. 
C ependant, les conceptions de révision étaient très différentes dans le 
gouvernem ent. La politique du président Poutine, changée et plus ouverte vers 
l'Am érique, les événements du 11 September ainsi que les propres évolutions de 
la politique extérieure américaine ont finalement abouti à une révision plus 
modérée que prévue. La révision des vieilles relations impliquait l'élaboration 
d 'un  nouvel ordre du jour dans lequel Moscou n'est plus négligé et relégué à 
l'arrière-plan. Au lieu de l'ancienne grande alliance stratégique, la nouvelle 
relation est dominée par une coopération directe conclue sur un certain nombre de 
questions concrètes. Parmi ces questions, on peut m entionner l'Afganistan et le 
terrorisme islamique, certaines zones de crise régionales, les problèmes nucléaires 
ou les coopérations énergétiques. C ependant, il reste quelques points de 
désaccord à l'ordre du jour, par exemple les questions de prolifération, le 
jugem ent différent de certains pays de 1' „Axe du Mal" ou le thème de 
l'occupation de l'Irak. Tout cela promet des relations russo-américaines plus 
harm oniques qu 'auparavant même si elles m ontrent un balancement.

Die Anatom ie einer aufienpohtischen Revision: 
die R ussland-Politik der Bush-Adm inistration

Die republikanische Administration versprach im Laufe der Wahlkampagne die 
radikale Revision der Russland-Politik Clintons. Zűr gleichen Zeit herrschten 
innerhalb der Bush-Administration bei Weitem keine einheitlichen Vorstellungen in 
Bezug auf das Wie dieser Überprüfung. Die verànderte und Amerika gegenüber 
offenere Politik Putins, der 11. September bzw. die Selbstbewegungen der ameri- 
kanischen Aufienpolitik führten schliefilich zur Durchführung einer gemâfiigteren 
Revision. Im Laufe dieser wurde der Umbau des altén Beziehungssystems in 
Begleitung einer neuen Thematik, und nicht bei der vollstàndigen Aufieracht- 
lassung und Verdràngung Russlands vorgenommen. In dem neuen Verhaltnis 
dominiert nicht das frühere grofie, strategische Bündnis, sondern die in einigen 
konkreten Fragen abgeschlossene, zielbewusste Zusammenarbeit. Derartige Fragen 
sind Afghanistan und der islamische Terrorismus, einige régionale Krisenherde, die 
nukleare Problematik oder die auf dem Gebiet der Energetik umrissenen Koope- 
rationen. Zur gleichen Zeit blieben auf der Tagesordnung auch einige strittige
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Fragen stehen, wie die Fragen der Proliferation, die unterschiedliche Beurteilung 
einiger Räuberstaaten oder der Themenkreis der irakischen Besetzung. Diese 
machen in der Zukunft die Herausbildung eines ausgeglicheneren russisch
amerikanischen Verhältnisses als früher wahrscheinlich, obzwar es nicht frei sein 
wird von Schwankungen.
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