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Iraki homokszem az Egyesült Államok politikai 
gépezetében
Magyarics Tamás

A háború megnyerése és a béke elvesztése?

Manapság már közhely, hogy a Bush-adminisztráció legnagyobb tévedése az 
Irak ellen indíto   háború volt. Kizárólag a Fehér Ház és a „nemzetközi in-
tézmények nélküli wilsonizmust” magukénak vallók egyre csökkenő számú 

csoportja hangoztatja azt a nyilvánosság elő  , hogy még semmi sincs veszve, az Egye-
sült Államok megnyerheti még az iraki békét, miután a hagyományos háborút egyér-
telműen megnyerte. Noha általánosságban le kell szögezni, hogy egy ado   stratégia 
értékeit és hátrányait elsősorban nem közvélemény-kutatásokra hagyatkozva lehet 
megítélni, a jelen esetben úgy tűnik, hogy a szakértői és a „laikus” megítélés gyakorla-
tilag egybeesik. 

Miután a Bush-adminisztráció végcélja nem Szaddám Huszein rendszerének meg-
döntése, hanem a (tágabb) Közel-Kelet politikai viszonyainak átrendezése volt, az iraki 
beavatkozás stratégiai következményeinek számbavételénél a bagdadi horizonton túl 
kell tekintenünk. Mielő   azonban a lehetséges forgatókönyvekről esik szó, feltétlenül 
választ kellene találni arra a kérdésre, hogy milyen okok veze  ek a jelenlegi helyzet-
hez. I   és most nem az elméleti vonatkozások a fontosak: a nemzetközi kapcsolatok 
általános keretével a jelen kötetben egy másik tanulmány foglalkozik, míg az Egyesült 
Államok külpolitikai hagyományairól, illetve azok mozgatórugóiról máshol már rész-
letesen szó ese  .1 

A labilis iraki biztonsági helyzet okai sokrétűek. A legáltalánosabb szinten megfogalma-
zo   magyarázat szerint szükségszerű a konfl iktus egy olyan helyzetben, amikor – Robert 
Cooper kifejezését kölcsönvéve – egy „posztmodern” társadalom próbálja egy „modern” 
társadalomra ráerőltetni a saját politikai, gazdasági, társadalmi és még kulturális normáit 
is. Továbbá, egy hagyományaira büszke társadalom, amely évezredekig a nyugatitól elté-
rő civilizációs paradigmában élt, nehezen tűri, hogy olyan kulturális formákat próbáljon 
egy külső hódító erőszakkal megvalósítani, amelynek az értékeiről ő maga egyáltalán 
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nincs meggyőződve. Mindehhez járult George W. Bush szerencsétlen kĳ elentése is, ami-
kor „keresztes háborúról” beszélt a 2001. szeptember 11-i támadások után; az amerikai 
elnök felidézte az arabok évszázados küzdelmét és megaláztatását, s ezzel komoly pro-
pagandafegyvert ado   a radikális iszlámhívők kezébe.

Mindezeken a mélyebb kulturális ellentéteken túl az amerikai politikai és kato-
nai vezetés jelentős hibákat véte   az Irak elleni háború gyors megnyerését követően. 
Az iraki hadsereg tagjainak elbocsátása, az úgyneveze   bacasztalanítás, késlekedés az 
infrastruktúra helyreállításában, illetve nagyrészt megteremtésében, az ország legje-
lentősebb bevételi forrását jelentő olajtermelés lassú megindítása, a nem megfelelő po-
litikai erőkre való támaszkodás (a volt emigránsok nagyon csekély támogato  sággal 
rendelkeztek Irakban) mind erodálták a Szaddám Huszein diktatúrája alól felszabadu-
lók kezdeti lelkesedését és rokonszenvét az amerikaiak iránt. Washington nem számolt 
azzal sem, hogy a diktatúra megdöntésével a rendszer által korábban elfojto   törzsi, 
etnikai és vallási ellentétek elemi erővel törnek majd a felszínre. Az amerikai civilek és 
katonák egy elkeserede   polgárháború kellős közepén találták magukat; a különböző, 
elsősorban külföldi származású gerillák elleni folyamatos és legalábbis Vietnam óta 
tudo  an nehezen vagy talán egyáltalán nem megnyerhető fegyveres konfl iktus örvé-
nyébe kerültek. 

Nyilvánvaló, hogy a mostani iraki helyzet nem kizárólag az Egyesült Államok és 
az irakiak ügye; számos más szereplő is közvetlenül vagy közvete  en befolyásolja az 
eseményeket. Így létezik egy „külső elem”-elmélet is,2 amely szerint Iránnak létfon-
tosságú érdeke fűződik ahhoz, hogy az amerikaiak Irakban katonailag lekötve marad-
janak.3 Az iraki háború katonai vonatkozásairól jelentős vita bontakozo   ki az Egye-
sült Államokban is. Alapvetően két kérdésre koncentráltak a vitában részt vevő felek. 
Az egyik, hogy megfelelő létszámú erővel vonult-e fel az Egyesült Államok Irakban. 
A Pentagon akkori vezetése, Donald Rumsfeld miniszterrel az élen a kisebb, könnyebb és 
nagyobb hatóerejű haderő koncepciója melle   állt ki. A hadműveletek sikeres lebonyo-
lításhoz valóban elegendőnek bizonyultak a felvonultato   erők, de a katonai győzelem 
másnapján már jelentkeztek az elégtelen számú megszálló erőből adódó problémák. 
Az utóbbi hónapokban pedig a nagyjából 21 000 fős erősítés annak beismerése, hogy a 
kezdeti számítások hibásak voltak. A kérdés az, hogy ez az aránylag csekély létszám-
növelés eredményez-e valódi változást: a szakértők többsége rendkívül szkeptikus. 
A másik kérdés általánosabb érvényű: az 1990-es években végrehajto   létszámcsökken-
tések után az amerikai fegyveres erők, különösen ami a szárazföldi hadsereget illeti, 
túlzo  an igénybe vannak véve. Így, egyedül csak az iraki bevetésnél, a rotációs rend-
szer mia   gyakorlatilag mintegy félmillió katona van lekötve. Az Egyesült Államok 
egyéb katonai köteleze  ségeit tekintve nehezen képzelhető el, hogy egy Irán nagyságú 
és helyzetű ország ellen Washington szárazföldi hadműveleteket tudna kezdeni. Igaz, 
az éremnek másik oldala is van: Irán az amerikai iraki beavatkozás egyik legnagyobb 
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haszonélvezőjeként abban is érdekelt, hogy a hagyományos közel-keleti rivális „kiüté-
sével” egy gyenge, de békés Irak jöjjön létre, amely nem zavarja Teherán középhatalmi 
érdekeit a térségben. 

Washington ebben a kérdésben is nagyon nehéz helyzetbe manőverezte magát. Egy 
akár mérsékelt Irán-barát iraki kormány az amerikai érdekekre nézve, némi túlzással, 
katasztrofális következményekkel járhat; elég csupán az energiabiztonságot vagy az iz-
raeli–palesztín kérdést nézni. Az amerikaiak szerencséje az, hogy egy ilyen kombiná ciót 
a térség több országa sem nézne jó szemmel: a rövidség kedvéért elég Szaúd-Ará biát 
megemlíteni, amelynek egyrészt geopolitikai érdekei, másrészt vallási beállíto  sága 
ellenezne egy iráni–iraki rapproachment-et. Az amerikai (és nem amerikai) realisták sze-
rint azonban Irán és Szíria nélkül nem lehet tartós megoldást találni az iraki kérdésre. 
A két autokrata rezsimmel való tárgyalás viszont szakítást jelentene a Bush-adminiszt-
ráció eddigi elveivel. A háborús „keményvonalasok” közül mára csak maga az elnök 
és az alelnök maradt a hivatalában: a többi kulcsfontosságú poszton a pragmatikusabb 
és a hagyományos realista külpolitikai iskolához közelebb állók találhatók; s ugyanez 
mondható el a demokrata vezetőkről is.4

Az iraki háború és a 2008-as elnökválasztás

Ebben a kérdésben ugyanakkor már nem hagyhatók fi gyelmen kívül a 2008-as elnök- és 
kongresszusi választás esélyei. Az elnökjelöltek közül a demokrata oldalon minden jelölt, 
kivétel nélkül, az iraki háború befejezése melle   kötelezte el magát. Ám a sokat emlegete   
vietnami példa, időnként párhuzam, nekik is fi gyelmeztető lehet.5 Egy haderő kivonása 
rendkívül bonyolult hadászati és logisztikai művelet, amelyet csak nagy körültekintéssel 
szabad megvalósítani, így azokat az ígéreteket, hogy „a beiktatásom másnapján kivo-
nom az amerikai csapatokat” (Hillary Rodham Clinton) nem kell túlzo  an komolyan 
venni. Igaz, a demokrata párti frontrunner azóta módosíto   az álláspontján, és a fokozatos 
kivonulással egy időben az amerikai fegyveres erők létszámát növelné.6 A demokrata 
elnökjelöltek az iraki amerikai jelenlétet azért is bírálják, mert az olyan nagy energiákat 
köt le az emberi erőforrások, a pénzügyi ráfordítások és a diplomácia terén, hogy az 
Egyesült Államok nem képes kellő módon védeni a pozícióit a világ más területein. Glo-
bális vetélytársai, elsősorban Kína és Oroszország a kínálkozó lehetőségeket megpróbál-
ják maradéktalanul kihasználni Ázsiától kezdve Afrikán át Latin-Amerikáig.7 Moszkva 
és Peking a legcsekélyebb tekinte  el sincs a számba jöhető partnerek belső viszonyaira, 
s ilyen módon – a demokráciaexport egyik nem szándékolt következményeként – az au-
tokratikus rendszerek esetenként nemhogy gyengülnének, de meg is erősödnek az Egye-
sült Államok iraki lekötö  sége és nagyfokú globális presztízsvesztesége következtében. 
Továbbá, ahogy a hadművészet több klasszikusa is leszögezte, a háború lényegében egy 
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politikai aktus; azaz egy csapatkivonás politikai következményeit is fi gyelembe kell ven-
ni. Ebben az esetben az egész közel-keleti Bush-stratégiáról van szó: ha a demokraták 
feladják a republikánus adminisztráció „Bagdadon át Jeruzsálembe (Ramallahba)” kon-
cepcióját, akkor ebből logikusan az következik, hogy az izraeli–palesztín békefolyamatot 
szeretnék felújítani. Más szavakkal: a „Jeruzsálemből Bagdadba” stratégia melle   vok-
solnak. A kérdés azonban az, hogy palesztín oldalon kivel tárgyaljanak, mert a hatalom 
jelentős részét birtokló Hamásszal még a demokraták sem hajlandók leülni a tárgyalóasz-
talhoz. A republikánus elnökjelöltek közül egyedül John McCain támogatja feltétlenül a 
Bush-kormányzat iraki politikáját; a többiek az o   alkalmazo   eszközöket kérdőjelezik 
meg, nem a Fehér Ház végső célját, amely a tágabb Közel-Keletet meg szeretné tisztítani 
a terrorista elemektől, és o   a Nyuga  al szövetséges, a lehetőségek szerint egyben de-
mokratikusan választo   kormányokat szeretne látni. A republikánus párt jelenleg vezető 
helyen álló elnökjelöltjei, Rudolf Giuliani és Mi   Romney, a kormányzat azon retorikáját 
azonban átve  ék, amely szerint az Egyesült Államokat fenyegető veszély nem csökkent, 
sőt 2001. szeptember 11. után még nő   is.

Ha az elnökjelöltek retorikáján túllépve megpróbáljuk megtalálni azt az elemet, 
amely közös a különböző, többnyire nagyon ködösen előado   elképzelésekben, ak-
kor az erőegyensúlyi politikát találjuk a há  érben. Irak esetében egészen 2003-ig ez 
volt az évtizedes amerikai politika lényege: George H. W. Bush a sikeres 1991-es öböl-
háború után pontosan ennek érdekében hagyta hatalmon Szaddám Huszeint. Ám az 
erőegyensúly önmagában nem garantál stabilitást.8 Ráadásul a demokratikus választá-
sok, Fareed Zakaria szavaival, sokszor eredményezhetnek „illiberális demokráciákat”, 
melyeknek a tevékenysége ellenséges lehet az Egyesült Államok és általában, a Nyugat 
érdekeivel, amelyek alapvetően egy nyito   világgazdaságot és társadalmat, működő 
piacgazdaságot, az emberi és polgári jogok tiszteletben tartását, valamint a hatalmi 
ágak kölcsönös ellenőrzését jelentik.

 Az elnökjelöltek közül az egyébként csekély elnöki, de lehetséges alelnöki esélyek-
kel induló Joseph Biden delaware-i szenátor javaslata a legrészletesebb, ő a New York-i 
Council of Foreign Relations volt vezetőjével Leslie Gelbbel együ   Irak föderalisztikus 
átalakítását szorgalmazta. Egy másik elképzelés a szunniták ellenében egyoldalúan egy 
síita–kurd vezetésű Irakot tart lehetséges megoldásnak (ez az úgyneveze   nyolcvanszá-
zalékos megoldás). Miközben a legkisebb közös nevező az erőegyensúlyi politika lehet 
a demokraták és a republikánusok közö  , az egyik legmarkánsabb választóvonal o   hú-
zódik a két nagy párt közö  , hogy Irak vajon a nemzetközi terrorizmus elleni küzdelem 
fő frontja-e (republikánusok), vagy mindössze egyik színtere (demokraták)? A 2008-as 
elnökválasztásban kulcsfontosságú kérdésnek bizonyulhat ez a kérdés: a republikánu-
sok az Egyesült Államok biztonságát a határoktól távol szeretnék védeni, míg a demok-
raták mindenekelő   az ország belbiztonsága mia   aggódnak – például azért, mert a 
kikötőkbe érkező konténerek nagy százaléka ellenőrzés nélkül jut a belső piacokra.9 
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Az iraki „lecke” és az amerikai külpolitika lehetséges 
változásai
A Bush-doktrína a nemzetközi terrorizmust, a tömegpusztító fegyverek elterjedését és az 
úgyneveze   lator és kudarcot vallo   államokat, valamint a fentiek összefonódását jelölte 
meg az Egyesült Államok nemzetbiztonságára leselkedő legnagyobb veszélyeknek. A tö -
megpusztító fegyverek proliferációját és újabb államok belső gyengeségét, illetve ösz-
szeomlását Washington a rezsimváltással kívánja megelőzni. Irak megtámadása, töb-
bek közt, azt az üzenetet közvetíte  e mind a „gonosz tengelye” többi államának (Iránnak 
és Észak-Koreának), mind egy sor más országnak (például India és Pakisztán), hogy a 
nukleáris elre  entő erő garanciát jelenthet arra, hogy Washington nem lép fel erővel az 
illető állam ellen. Paradox módon tehát a Bush-adminisztráció felgyorsíto  a a nukleáris 
fegyverek megszerzésére, illetve létrehozására irányuló törekvéseket az általa potenciá-
lisan veszélyesnek ítélt államokban: abban a pillanatban, amikor ezek az államok szert 
tesznek a nukleáris elre  entő erőre, a rezsimváltoztatás lehetősége is drámai mérték-
ben csökken. Igaz, a 2002. évi és a 2006. évi Nemzetbiztonsági stratégia (National Security 
Strategy, NSS) ezt a stratégiai célt elsősorban békés úton kívánja megvalósítani. 

Bush elnök „Szabadság napirendje” (Freedom Agenda) is ennek a gondolatnak a jegyében 
fogant ugyanúgy, mint annak a realizálása, hogy egy nyugati értelemben ve   demokrati-
kus társadalom alulról építkező és az ado   környezetből szervesen kinövő képződmény. 
Konkrétabban: a gazdasági (piacgazdaság) és társadalmi (civil társadalom) alapokat kell 
létrehozni, az után lehet csak politikai felépítményről beszélni. A Bush-adminisztráció 
a globális stratégiával összhangban már lépéseket te   egy Közel-keleti partnerségi kezde-
ményezés (Middle East Partnership Initiative, MEPI) formájában, amelynek a célja hosszú 
távú szövetségek kialakítása a térségben. A kormányokkal való ellentmondásos tapasz-
talatok mia   az amerikaiak a program keretében mindenekelő   nem kormányzati szer-
vekkel próbálnak meg kapcsolatokat találni. A kezdeményezés szervesen illeszkedik a 
Condoleezza Rice külügyminiszter nevével fémjelze   „transzformációs diplomáciához” 
(transformational diplomacy).10 Bush elnök nevéhez pedig egy regionális szabadkereske-
delmi kezdeményezés, a Middle East Free Trade Area (MEFTA) fűződik: a tervek szerint 
2013-ra alakulna meg a szervezet. Az Egyesült Államok addig is szabadkereskedelmi 
megállapodásokat (Free Trade Associations, FTAs) köt különböző közel-keleti államok-
kal; eddig Marokkóval történt meg egy ilyen jellegű kétoldalú megállapodás aláírása. 
Az amerikai adminisztráció gazdasági irányú próbálkozásai emlékeztetnek az ázsiai „kis 
tigrisek” megerősítésére irányuló erőfeszítésekhez.11 Ezek a lépések egyértelműen arról 
árulkodnak, hogy a Bush-adminisztráció korábbi éveire jellemző unilateralizmus és az 
úgyneveze   kemény hatalmi eszközök használatát egyre inkább a multilateralizmus és a 
„puha vagy lágy” hatalmi a  ribútumok váltják fel. Ez a tendencia a 2008-as elnökválasz-
tás után feltehetően csak erősödni fog, függetlenül a  ól, hogy demokrata vagy republi-
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kánus vezetés kerül-e a végrehajtó hatalom élére. Meg kell jegyezni ugyanakkor, hogy a 
MEPI-re szánt összegek nagysága és az ambiciózus tervek közö   széles szakadék tátong: 
a program éves költségvetése soha nem haladta meg a százmillió dollárt, míg a jelenlegi 
költségvetési évre mindössze negyvenmillió dollárt kért erre a célra a Fehér Ház.12 

Az „iraki lecke” egyik lehetséges következménye annak a kérdésnek a fölvetődése, 
hogy az Egyesült Államok a jövőben is olyan gyakran él-e az erő eszközével, mint te  e 
a hidegháború vége óta. Más szavakkal: felváltja-e a „kényszerítés” és a „nyomásgya-
korlás” politikáját az „együ  működés” és a „meggyőzés”. Általánosabban fogalmazva: 
a hegemonikus stratégiát, amely állandó amerikai katonai jelenlétet követel legalábbis 
Európában, Ázsiában és a Közel-Keleten, fenntartja-e Washington, vagy átstrukturálja 
nemzetközi kapcsolatrendszerét, és átértékeli-e a nemzetközi szervezetek egy részé-
hez, különösen az ENSZ-hez fűződő viszonyát. Föladja-e azt a manicheus világlátását, 
amelyben George W. Bush szavaival „minden országnak el kell döntenie, hogy velünk 
van-e vagy a terroristákkal”. Jóllehet Bush elnök gyakran hivatkozik Ronald Reaganre 
(és a Republikánus Párt egy „új” Reagant szeretne találni a 2008-as választásokra), fel-
fogása közelebb van John Foster Dulleséhez, aki erkölcsi alapon ítélte meg a világot. 

A válasz szinte biztosan „igen”, bármelyik pártból kerül is ki az új elnök. Az Egyesült 
Államoknak ugyanis, azon felül, hogy legalábbis jelentős presztízsveszteséget kénytelen 
elkönyvelni Irakban, egyre inkább választ kell adni arra a kérdésre, hogy mit tesz a vele 
szemben folytato   „lopakodó” ellensúlyozó politikával szemben. Kína már nagyobb ér-
tékben exportál Európába, mint az Egyesült Államok, s Peking szívósan igyekszik a pozí-
cióit erősíteni Afrikában, Közép-Ázsiában, de még Latin-Amerikában is. A kínai védelmi 
kiadások hivatalosan csak nagyjából ötvenmilliárd dollár körül mozognak ugyan, de a 
valóságban ennek kétszeresére is rúghat az összeg. Nem is az abszolút számok veszélye-
sek az Egyesült Államokra, hanem az, hogy Kína olyan képességekre tehet szert, amelyek 
kihívást jelenthetnek az Egyesült Államok teljes körű hadászati-haditechnikai fölényé-
re.13 Oroszország egyrészt az Egyesült Államok első számú stratégiai szövetségesének, 
Európának az energiaellátását próbálja a lehető legnagyobb mértékben az ellenőrzése 
alá vonni, másrészt politikailag igyekszik megosztani az atlanti szövetséget s azon belül 
Európát, harmadrészt olyan rezsimeket támogat technológiailag és fegyvereladásokkal 
is (például, Iránt, Szíriát, Venezuelát), amelyek szemben állnak Washingtonnal.14

Egy másik, bár kevéssé valószínű lehetőség lehet a Walter Russell Mead-i termino-
lógiával élve jacksoni, azaz befelé forduló reálpolitika. Az Egyesült Államok iraki be-
avatkozása, minden valószínűség szerint, kudarcot vallo   a nemzetközi terrorizmus 
elleni „védekező” s a „szabadságért és demokráciáért” vívo   „támadó” háborúként 
egyaránt.15 A Bush-adminisztráció ráadásul összekötö  e a két oldalt, és azt sugallta, 
hogy a liberális értékek és a biztonság kizárólag egymást feltételezve léteznek. Ám a 
liberális társadalmi rend védelme nem kívánta meg az iraki beavatkozást, s a nyugati 
típusú liberális társadalmi rend iraki talajba ültetése, azaz az off enzív cél, kudarcot 
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vallo  . A kérdéskört az Egyesült Államoknak a hegemón pozíció megtartására irányu-
ló politikájával is összekapcsolhatjuk. A „hegemón”, vagy ha úgy tetszik, „birodalmi” 
külpolitikát az amerikai lakosság mindössze 15 százaléka támogatja.16 Az amerikai 
adminisztrációknak, s ez a megállapítás vonatkozik mind a demokrata, mind a repub-
likánus kormányokra, olyan, elsősorban az érzelmekre ható ügyeket kell a külföldi be-
avatkozások okaként feltüntetni, amelyek az alapvetően idealista amerikai lakosság 
nagy részére hatnak. Így le   az etnikai tisztogatás „genocídium” a volt Jugoszláviában, 
és így le   Irak, Irán és Észak-Korea lator” állam. Ha és amikor az amerikaiak nagyobb 
része ráébred arra, hogy az idealista retorika jól meghatározo   geopolitikai és nagyha-
talmi célokat takar, az eredmény a befelé fordulás lehet, noha az Egyesült Államok – a 
világ többi országához hasonlóan, csak azoknál kisebb mértékben – függő állapotba 
került a világ más régióitól. (Mindez a „szuverenitás” fogalmának újraértelmezését is 
megkívánná.) A „jacksoni” paradigmánál valószínűbb megoldás lehet az úgyneveze   
Reagan-modell alkalmazása. Ronald Reagan a kemény retorikát nagyon is óvatos kül-
politikával párosíto  a: a fegyveres beavatkozást kizárólag rövid ideig tartó „sebészeti” 
akciókra tartoga  a (Grenada, Líbia), miközben abban a pillanatban, amikor az ame-
rikai csapatokat nagyobb veszteségek érték, illetve egy polgárháborús helyzetbe való 
sodródás fenyege  e, visszavonulót fújt (Libanon).

Az iraki amerikai jelenlét felszámolása vagy legalábbis drasztikus mértékű csökken-
tése után az Egyesült Államok a korábbinál passzívabb szerepet játszhat a világban egy 
másik érvrendszer alapján is. E szerint az ország Irakban elveszte  e a hitét abban, hogy 
a nemzetközi közösség életében vezető szerepet játszhat. A korábbi szövetségeseitől 
elsősorban a „kemény hatalom – puha hatalom” alkalmazásának kérdésében elszige-
telődö  , s ennek nyomatékot adnak az olyan nemzetközi közvélemény-kutatási ered-
mények is, amelyek az Egyesült Államokat nevezik meg a világbékére nézve legveszé-
lyesebb államnak. Ennek visszahatásaként megerősödik az „ők versus mi” szemlélet 
az amerikai lakosságon belül is, és a választók ennek megfelelő nyomást gyakorolnak 
a törvényhozókra és még a végrehajtói hatalom képviselőire is. A következmény az 
lehet, hogy Washington az eddigieknél is erőteljesebben folytat egy önérdeken alapuló 
külpolitikát; más szavakkal, az unilateralista tendenciák erősödhetnek.17 

Az Egyesült Államok helyzete az Irak utáni nemzetközi 
rendben

Most, hogy lassanként meg lehet vonni a Bush-adminisztráció mérlegét, arra a követ-
keztetésre is lehet jutni, hogy az iraki beavatkozáson kívül a republikánus kormányzat 
egyáltalán nem törekede   arra, hogy a demokráciát és az emberi jogokat támogassa, 
illetve védelmezze a világban. Paradox módon az idealista célokat támogató lakosság 
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pontosan az egyetlen, részben ilyen meggondolásból indíto   külföldi akció ellen for-
dult, míg a szigorúan realista alapon hozo   döntéseket (együ  működés olyan autok-
rata rendszerekkel, mint például Pakisztán, Szaúd-Arábia, Egyiptom stb.) elfogadja. 
Ez utóbbi országgal kapcsolatban sokat mondó Condoleezza Rice amerikai külügymi-
niszter két útjának összehasonlítása: míg 2005. júniusban több demokráciát és valódi 
választásokat követelt Hoszni Mubarak elnöktől, addig 2007. januárban tarto   meg-
beszélésükön már a stabilitást hangsúlyozta. Ez azt is jelenti, hogy a sokat emlegete   
Bush-doktrína a valóságban nem is léteze  : a terrorizmus elleni globális háborúban 
(global war on terror, GWOT) a demokrácia terjesztése soha nem kapo   központi szere-
pet. Sőt: a Hamász és a Hezbollah térnyerése azt a következtetést támasztja alá, hogy az 
erőltete   ütemű demokratizálás az Egyesült Államokkal szemben ellenséges iszlamista 
erőket ju  athat hatalomra.

Az Egyesült Államok nemzetközi helyzetének jövőjéről folyó vita George W. Bush 
elnökségének közeledő vége és az iraki amerikai katonai jelenlét szinte biztosra vehető 
csökkentése mia   egyre élesebbé válik – egyelőre az esélyes politikai pártok és szemé-
lyek körüli szellemi „holdudvar” tagjai közö  . A liberális internacionalistának tekint-
hető G. John Ikenberry (Princeton Egyetem) véleménye szerint a következő évtizedek 
lényegében a jelenlegi folytatásai lesznek abból a szempontból is, hogy Washington-
nak nem kell egyetlen olyan erővel sem számolnia, amely veszélyeztetheti a jelenlegi 
hegemón pozícióját. Ikenberry úgy gondolja, hogy egy sor kisebb jelentőségű kihívás 
prognosztizálható: államkudarcok, globális felmelegedés, a nukleáris technológia el-
terjedése, nemzetközi terrorizmus, járványos betegségek, energiahiány és így tovább. 
Ennek megfelelően az Egyesült Államoknak nincs szüksége egy „nagy stratégiára”, s 
nem is alkothat ilyet: úgyneveze   miliőalapú megközelítésre van szükség, ami gyakor-
latilag egy ad hoc válságkezelő mechanizmust feltételez. Mindezen túl a különböző vál-
ságokkal való szembenézés egy olyan nemzetközi együ  működést kíván, amelyben a 
megreformált ENSZ vagy egy demokráciák által alkoto   szövetség játssza a főszerepet. 
A neokonzervatívok közé sorolt Robert Kagan (Carnegie Alapítvány) ellenben szkep-
tikus egy ilyen nemzetközi „koncertet” illetően. Miután a nagyhatalmaknak számos 
kérdésben ellentétes érdekeik vannak, így nehezen képzelhető el egy ilyen liberális in-
ternacionalista világrend. Ehelye   inkább egy erőegyensúlyi politikán alapuló világra 
kell felkészülni, amelyben az Egyesült Államok továbbra is domináns szerepet játszik, 
a regionális rivalizálás erősödik, s a demokráciák és autokráciák közö  i küzdelem fo-
kozódik.18 Úgy tűnik tehát, hogy a Walter Russell Mead-i paradigmák közül egyedül a 
„jeff ersoni” (liberális-nacionalista) nem tűnik alternatívának egy Irak utáni világban: a 
wilsoni (liberális-internacionalista) és a hamiltoni (realista-internacionalista) tovább él. 

Az iraki amerikai fegyveres beavatkozás egyik „áldozata” a jelek szerint maga az 
Egyesült Államok. Az amerikaiak nemzetközi tekintélyének és az ország nemzetközi 
súlyának az eróziója, első látásra paradox módon, a kommunizmus közép- és kelet-
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európai összeomlásával, valamint a Szovjetunió megszűnésével kezdődö  . A Washing-
ton veze  e atlanti közösség, de még az amerikai–kínai stratégiai együ  működés talán 
legerősebb összetartó ereje a Szovjetunió jelente  e vélt és valós egzisztenciális fenyege-
tésben rejle  . Európában a világpolitikai szempontból legfontosabbnak számító állam-
nak, Németországnak az Egyesült Államokhoz való viszonyulása modellértékű. George 
H. W. Bush még arról beszélt, hogy a két ország „partnerséget alkot a vezetésben”, de 
az 1990-es évek végén Gerhard Schröder kancellár már a német Sonderwegről beszélt, s 
innen juto   el egy francia–német–orosz együ  működéshez az iraki válság idején, majd 
a német–orosz kapcsolatok több szinten való megerősítéséhez. Ugyanakkor felerősöd-
tek, ugyancsak az iraki háború kapcsán, az Európát az Egyesült Államokkal szemben 
meghatározni kívánó hangok és a több hatalmi centrum felépítésének az igénye (töb-
bek közt Jacques Chirac francia elnök részéről). Miközben az 1990-es években a clintoni 
külpolitika még időnként erősíteni tudta az atlanti közösséget (elsősorban a balkáni 
válságok idején), az iraki háború az atlanti szövetség erősítése helye   annak gyengíté-
sét hozta. Ennek legáltalánosabb, stratégiai oka a fenyegete  ség eltérő értelmezése volt: 
míg 2001. szeptember 11. választóvonal az amerikai nemzetbiztonsági stratégiában, az 
európaiakéban nem az. Miközben az Egyesült Államokban a nemzetközi terrorizmus 
mint stratégiai ellenség szinte teljes mértékben átve  e a nemzetközi kommunizmus 
szerepét, addig Európában a terrorizmus okairól és veszélyeiről számos lényeges pont-
ban más vélemények váltak dominánssá. Nyilvánvaló, hogy az Egyesült Államokat és 
Európát még mindig több érdek és érték fűzi egymáshoz, mint bármelyiket egy har-
madik félhez, de már mindkét fél kevésbé hajlamos arra, hogy a mindig is meglévő 
nézetkülönbségeket egy közös stratégiai cél érdekében a szőnyeg alá söpörje. 

Az atlanti közösség szemében a közös fenyegete  ség minőségileg és mennyiségileg 
is megváltozo  : a hidegháború ala   a Szovjetunió veze  e tömb létfontosságú fenyegetést 
jelente   a Nyugatra, a jelenlegi biztonsági kihívások, köztük a nemzetközi terrorizmus, 
ellenben nem ilyen jellegűek. Nem szorul külön magyarázatra, hogy egy szövetséget 
a belső összetartó erők melle   a közösen elfogado   külső fenyegetés tartja elsősorban 
össze. Ez a közös nevező immár több és nyíltabb vita tárgya, mint korábban volt. To-
vábbá a nemzetközi terrorizmus paradox módon egyes nyugat-európai államokban, 
így az Egyesült Királyságban, Franciaországban és Németországban, sokkal inkább 
belügy is, s nem csupán a szorosan ve   kül- és biztonságpolitika tárgya. Ennek okai az 
amerikai és a nyugat-európai társadalmi modellekben és a muzulmán bevándorlók el-
térő magatartásmintáiban keresendők. Az amerikai társadalom, i   nem részletezendő 
tényezők mia  , hagyományosan sikeresebben illeszti be – asszimilálja – a különböző 
kultúrából érkező bevándorlókat. A jelen esetben, legalábbis a nyilvánosságra került 
adatok alapján, egyetlenegy radikális amerikai muzulmán csoportról sem tudunk, és 
amerikai állampolgárságú személyek nem ve  ek részt a különböző merényletek terve-
zésében vagy kivitelezésében sem. Az Egyesült Királyságban azonban például máso-
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dik és harmadik generációs muzulmán vallású, de brit állampolgárok robbanto  ak a 
londoni metróban és kíséreltek meg merényleteket elkövetni 2007 nyarán Glasgow-ban 
és Londonban. Mindebből következően az érinte   nyugat-európai államok kormányai 
máshogy közelítenek a nemzetközi terrorizmus kérdéshez, mint a Bush-kormányzat, 
amelynek az egyik visszatérő érve az iraki amerikai katonai jelenlét fenntartása melle   
az, hogy így lehet megakadályozni, hogy a terroristák, úgymond, az Egyesült Államok-
ba kövessék a visszavonuló amerikaiakat. (Igaz, felvetődik a kérdés, hogy most mi aka-
dályozza meg a terroristákat abban, hogy ado   esetben az Egyesült Államok területén 
is megkíséreljenek akciókat végrehajtani? A válasz semmiképpen sem lehet az, hogy az 
amerikai csapatok iraki jelenléte.)

Az iraki háború megrendíte  e az Egyesült Államoknak mint a demokráciáknak, 
valamint az emberi és polgári jogok védelmezőjének mítoszát. A guantánamói fogoly-
tábor működtetésével, az o   őrzö  ekkel kapcsolatban a nemzetközi jog (a genfi  kon-
venciók) sok esetben sajátos amerikai értelmezése (bár meg kell jegyezni, hogy nem 
mindig feltétlenül védhetetlen az amerikai álláspont ebben az ügyben), a foglyokkal 
való brutális bánásmód (Abú Ghraib), illegális CIA-akciók (az emberrablásoktól kezd-
ve a titkos börtönök létesítéséig számos országban), valamint az afganisztáni és iraki 
katonai akciók nagyszámú civil áldozata aláásta az Egyesült Államok erkölcsi hely-
zetét a világban. Ehhez a helyzethez á  ételesen hozzájárult az is, hogy Bill Clinton az 
1990-es évek közepén jelentős mértékben csökkente  e a public diplomacy szerepét az 
ország külpolitikájában. Ezt a hibát a Bush-kormányzat csak későn ismerte fel és pró-
bálja korrigálni. Az elnök egyik legközelebbi munkatársát, Karen Hughest mindössze 
második elnöki ciklusának elején nevezte ki a public diplomacy irányítójává, s csak 2007 
közepére készült el egy átfogó dokumentum (U.S. National Strategy for Public Diplomacy 
and Strategic Communications) ezen a területen. 

A Bush-adminisztráció, paradox módon, az Irak elleni hadművele  el az Egyesült 
Államok korábbi vezetői által felépíte   nemzetközi rend alapjait kérdőjelezte meg. 
Ennek a rendnek az egyik alappillére a jog érvényesülése (rule of law) volt. A republiká-
nus kormányzat azonban túllépe   ezen, amikor az ENSZ BT felhatalmazása nélkül in-
díto   támadást egy szuverén ország ellen. A volt Jugoszlávia elleni fellépést még indo-
kolni lehete   magasabb rendű törvényekre hivatkozva, de a Szaddám Huszein rezsimje 
elleni háború hivatalos okai (tömegpusztító fegyverek rejtegetése és terroristákkal való 
állítólagos kapcsolat) már nem ille  ek ebbe a kategóriába. Az amerikai beavatkozás 
jogszerűségét bizonyos mértékben alátámaszto  a, hogy az iraki rezsim tucatnyi ENSZ 
BT-határoza  al dacolt, de ha ilyen alapon fegyveres erőt lehetne alkalmazni, akkor az 
Egyesült Államok szembekerülhetne legközelebbi szövetségesével is a Közel-Keleten. 
Az amerikai indoklásban megbúvó ke  ős mérce ugyancsak hozzájárult ahhoz, hogy 
Washington tekintélyvesztést kénytelen elkönyvelni elsősorban azokban a régiókban, 
amelyekben a legnagyobb szüksége lenne a legalább az erkölcsi támogatásra.
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Az iraki háború a jelek szerint meggyengíte  e az amerikai pozíciókat a világ szin-
te minden pontján. A közel- és közép-keleti fegyveres beavatkozás ugyanis olyan 
óriási energiákat emészte   fel (és emészt még mindig), amelyek máshol hiányoznak. 
Az afganisztáni és iraki beavatkozás mia   Washingtonnak számos kompromisszumot 
kelle   kötnie olyan államokkal, amelyek – végső elemzésben – stratégiai vetélytársai; 
elsősorban Oroszországgal és Kínával. Az amerikaiak lekötö  ségét mindkét ország 
arra használta fel, hogy az Egyesült Államok hátrányára javítson a saját geopolitikai 
pozícióin. Például potenciálisan súlyos következményei lehetnek annak, hogy az ira-
ki beavatkozással a Bush-adminisztráció megoszto  a Európát, s Moszkva felismer-
ve az adódó lehetőséget, erőteljesen igyekszik ezt kihasználni, s ahol lehet, erősíteni 
a megoszto  ságot, nem csupán Európán, hanem az atlanti közösségen belül is. Wa-
shingtonnak egyre nagyobb gondokat okoz Latin-Amerika is. Gyakorlatilag a John F. 
Kennedy által 1961-ben kezdeményeze   Szövetség a haladásért program óta nem készült 
a térségre vonatkozó átfogó gazdasági-politikai-társadalmi stratégia. Ennek egyik já-
rulékos következménye az élesen Egyesült Államok-ellenes baloldali politikai rend-
szerek megjelenése, illetve megerősödése Argentínától kezdve Venezuelán keresztül 
Bolí viáig. Afrikában és még Latin-Amerikában is a kínai külpolitikai aktivitás nagy 
mértékben nő   az utóbbi években, elsősorban olyan országokban, amelyek politikailag 
szemben állnak Washingtonnal. Ma még nincsenek látható jelei annak, hogy ezek a fej-
lemények közvetlenül kikezdenék az amerikaiak pozícióit. Ám távlatilag nem zárható 
ki egy olyan forgatókönyv, hogy az így kínai, baloldali latin-amerikai vezetők és orosz 
befolyás alá kerülő államok egységesebben lépnek fel az amerikai érdekekkel szem-
ben, többek közt a nemzetközi szervezetekben. François Heisbourg lehetségesnek véli 
egy „nagyobb Kelet”, egy iráni–kínai–orosz együ  működés kialakulását,19 miközben 
már létezik a sanghaji együ  működés szervezete is. Igaz, egy kínai–orosz stratégiai 
együ  működés elő   számos akadály tornyosul, s távolról sem biztos, hogy az Egyesült 
Államok globális stratégiai érdekeit egy ilyen szövetség veszélyeztetné hosszú távon. 
Az ENSZ-t magát és annak különböző fi ókszervezeteit így is komoly és sok tekintetben 
megalapozo   támadások érik az Egyesült Államokban. Ha Washingtont egyre több-
ször állítják jogosan vagy jogtalanul pellengérre ezeken a fórumokon, az erősíteni fogja 
az unilateralisták helyzetét az Egyesült Államokban, és egyfajta ördögi kör alakulhat 
ki: az amerikai kormányzatok egyoldalúan cselekednek, ezért bírálják őket, s ez csak 
megerősíti az amerikai politikusok szkepszisét a nemzetközi szervezetek és együ  mű-
ködés iránt. Egyre többen vannak az Egyesült Államokban, akik a demokratikus álla-
mok közösségére szeretnének támaszkodni az államok közössége helye  ; a koszovói 
NATO-beavatkozás egyik ideológiai alapja ez a gondolat volt.

Az iraki háború technikailag-taktikailag is, legalábbis rövid távon, az Egyesült Álla-
mokra hátrányosnak bizonyult. Az amerikai haderő technológiailag és a hagyományos 
jellegű összecsapásokban felülmúlja összes létező és potenciális ellenfelét. Ám Afganisz-
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tánban és mindenekelő   Irakban olyan helyzetbe kerültek az amerikai fegyveres erők, 
hogy nem ők diktálják a konfl iktus menetét. Egyrészt nagy mértékben alkalmazkodniuk 
kell az ellenfélhez. Másrészt, s ez a súlyosabb következmény, elillant az amerikai haderő 
legyőzhetetlenségének a mítosza. Az iszlám világ, Andrew Bacevich elemzése szerint, 
felismerte az amerikai tűzerő fölényének ellenszerét. Érvelése szerint amit a nyugati 
világ „terrorizmusnak” nevez, az tulajdonképpen „olyan technikáknak az összessé-
ge, amelyeket egy high-tech hagyományos erővel szemben sikerrel lehet alkalmazni. 
A módszerek valóban magukban foglalják a terrorizmust… de a propagandát, a gazda-
sági harcot, a rajtaütésszerű támadásokat is azért, hogy egyrészt kifárasszák az ellenfelet, 
másrészt hogy túlzo   mértékű ellencsapásra kényszerítsék.”20 Az amerikai haderő óri-
ási presztízsveszteséget szenvede   Vietnamban, s az o  ani kudarc megismétlődésének 
elkerülésére szüle  ek először az 1980-as években az úgyneveze   Weinberger-kritériu-
mok, amelyeknek némileg rövidebb változatát adja a pár évvel később nyilvánosságra 
kerülő Powell-doktrína. Caspar Weinberger, a Reagan-adminisztráció védelmi minisz-
tere és Colin Powell volt külügyminiszter óvo   a gerillaháborúkba való bonyolódástól, 
mivel mindke  en tudták, egy ilyen helyzetben az amerikai technológiai fölény hamar 
eltűnik – a minden háborúhoz nélkülözhetetlen amerikai belső támogatással együ  . 

Az Egyesült Államok az iraki háború igazi vesztese?

Az iraki háború, valamint a Bush-adminisztráció külpolitikájának megítélése még min-
dig nagy részben a 2001. szeptember 11-i támadások tükrében értelmezhető az Egyesült 
Államokban. A külpolitika 2004-ig nem játszo   lényeges szerepet az amerikai elnök- és 
kongresszusi választásokon. Ekkor azonban a szavazópolgárok csaknem egyötöde az 
első helyen jelölte meg a terrorizmus elleni háborút, illetve a nemzetbiztonsági kérdést 
azok közül az ügyek közül, amelyek alapján valamelyik jelöltet támoga  a. A republiká-
nusok ezen a téren jelentős előnyt élveztek, és élveznek még most is, az iraki kudarc el-
lenére, a demokratákkal szemben. George W. Bush megítélése történelmi mélyponton 
áll ugyan (még Richard M. Nixon tetszési indexe sem volt ilyen alacsony a Watergate-
botrány idején), de egyáltalán nem biztos, hogy a demokraták sokkal nagyobb eséllyel 
indulnak 2008-ben a Fehér Házért, mint a republikánusok. 

A demokrata választók döntő többsége hibának tartja az iraki beavatkozást, s ez arra 
készteti a párt jelöltjeit, hogy ők is háborúellenes álláspontot foglaljanak el, mert csak 
így nyerhetik el a párt elnökjelöltségét az előválasztások után a konvención. Ugyanak-
kor nem tűnhetnek nagyon pacifi stának sem, mert az biztosan az országos választás 
elvesztését jelentené. Így nagyon vékony kötélen kell egyensúlyozniuk. Általában az 
alábbi lehetőségek állnak elő  ük: egy úgyneveze   Bush-lite politika, ez a jelenlegi po-
litika folytatását jelentené George W. Bush nélkül, s amit a demokrata „héják”, mint 
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például Joseph Lieberman szenátor, pártolnak.21 Másodszor: elméletileg lehetséges egy 
„mcgoverni” álláspont: George McGovern szenátor 1972-ben háborúellenes platfor-
mot foglalt el Richard M. Nixonnal szemben, de súlyos választási vereséget szenvede  . 
Az ő esete arra fi gyelmeztet, hogy az amerikai választók még egy általuk elutasíto   há-
borúnál is jobban félnek egy pacifi sta színezetű politikustól, mert a győzelme gyakorla-
tilag az azonnali kivonulást jelentené Irakból, ami súlyos következményekkel járna egy-
részt Amerika közel- és közép-keleti pozícióira, másrészt „megfutamodásként” volna 
értelmezhető. Harmadszor a clintoni megoldás jöhet szóba: „felelős” kivonulás Irakból, 
ami technikailag nehezen kivitelezhető és még mindig nyito   marad a kérdés, hogy mi-
lyen jellegű és nagyságú lesz az amerikai katonai jelenlét a térségben. Negyedszer: a de-
mokrata külpolitikai establishment még mindig hisz az Egyesült Államok küldetésében: 
Washingtonnak a globális szabad piacot és a „jó kormányzatot” (good governance) kell 
biztosítani a „jótékony” hegemón szerepének vállalásával. A csoport tagjai a részleteket 
illetően különböznek, de olyan prominenseik, mint például Kenneth Pollack, Ivo Daalder 
(jelenleg) vagy Peter Beinart támogatják az iraki rezsimváltoztatást erőszakos eszközök-
kel, és kiállnak a humanitárius beavatkozások melle   is. A Demokrata Párt most esélyes-
nek tűnő jelöltjei az iraki háború befejezése melle   erős nemzetbiztonsági politikát hir-
detnek: paradox módon, ha párhuzamot kell keresni, akkor Richard M. Nixon 1968-as 
álláspontjához állnak a legközelebb, aki a vietnami háborút „becsületes békével” kívánta 
lezárni, miala   az amerikai érdekek elszánt védelmezőjeként lépe   fel. 

Az iraki háború erodálta a republikánusok hagyományos előnyét politikai ellen-
feleikkel szemben a „terrorizmus elleni háborúban”. Kezdetben egyes republikánus 
stratégák még abban is hi  ek, hogy a nemzetközi terrorizmus elleni háború hasonló 
szerepet játszhat a belpolitikai csatározásokban, mint korábban évtizedekig a hideghá-
ború, amikor a demokratákat be tudták szorítani a „puhák a kommunizmussal szem-
ben” skatulyába. Ám ezek az elképzelések kudarcot vallo  ak; sőt az iraki háború a 
saját választóikat is megoszto  a. Ez elsősorban közvete   következménye volt az iraki 
beavatkozásnak, amelyet a republikánus érzelmű választók többsége még mindig tá-
mogat. Az iraki háború egyik „áldozata” ugyanis, a vietnami háborúhoz hasonlóan, 
az éppen a Fehér Házban lakó elnök belpolitikai programjának a kudarca. Az 1960-as 
évek második felében Lyndon B. Johnsonnak kelle   végül belátnia, hogy a Vietnam 
elleni, valamint a szegénység elleni háború egyszerre nem fi nanszírozható. Most gya-
korlatilag George W. Bush összes belpolitikai programja már az ötlet megszületésének 
pillanatában meghalt, így a társadalombiztosítás reformja, a bevándorlás szabályozása, 
az adórendszer egyszerűsítése vagy a gazdasági élet túlzo   szabályozásának csökken-
tése. A programok a kellő politikai támogatás hiányában haltak el, s ezzel Bush elnök 
széles republikánus választói rétegeket idegeníte   el, pedig az ő aktív részvételük a 
választásokon létfontosságú a párt számára. Sokatmondó tény, hogy a megkérdeze   
republikánusok közül mindössze három százalék vallo  a magát „Bush-republikánus-
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nak”, míg 79 százalék „Reagan-republikánusnak”.22 A republikánusoknak egy másik 
veszteséget is el kell könyvelniük: a demokratákkal szemben hagyományosan hatéko-
nyabbnak, kompetensebbnek tarto  a őket a választók többsége. Az iraki háború első 
három hete után viszont az egymást követő amerikai vezetők Irakban (különösen Paul 
Bremer) és washingtoni elöljáróik számos hibát köve  ek el, s ezzel ezt a mítoszt nagy 
részben eloszla  ák.23 Az Egyesült Államok második világháború utáni történelmében 
talán először még a fegyveres erőknél is csupán a kisebbség támogatja a republikánu-
sokat a demokratákkal szemben (46 százalék). 

Ha hihetünk a historia est magistra vitae közhelyének, akkor egyáltalán nem egyér-
telmű, hogy a háborút támogató republikánusok lesznek hosszabb távon a vesztesek 
azokkal a demokratákkal szemben, akik közül többen kezde  ől fogva ellenezték az ira-
ki beavatkozást. A háborúkban nyertes országokban a biztonság kérdése gyakran hát-
térbe szorul, és a kevésbé robusztus nemzetbiztonsági vagy védelmi politikát tenden-
ciaszerűen preferáló baloldali pártok kerülnek a hatalomba – így Nagy-Britan niában a 
második világháború után a Munkáspárt vagy a hidegháborút követően az Egyesült 
Államokban a Demokrata Párt. Ezen logika alapján viszont a háborúban kudarcot val-
lo   országokban a jobboldali erők törnek előre, mert a választók többsége jobban bízik 
bennük. A vietnami háború lezárása és a hidegháború befejeződése közö  i húsz évben 
a republikánus elnökök négy ciklust töltö  ek a Fehér Házban, szemben a demokraták 
egyetlen ciklusával. Az amerikai történelemre jellemző, hogy a háborút ellenző pártok 
a háború után többnyire visszaesnek: így a Föderalista Párt az 1812-es háborút köve-
tően vagy a Whig Párt az 1848-as amerikai–mexikói háború után. További párhuzamok 
is találhatók: mindkét említe   párt a keleti parti establishment pártja volt, ugyanúgy, 
mint részben a mai Demokrata Párt.24 

Az amerikai belpolitika elsősorban nem pártpolitikai szempontból lehet az iraki hábo-
rú egyik „áldozata”. Miközben az egymást váltó demokrata és republikánus adminisztrá-
ciók egyik deklarált külpolitikai célja a demokrácia és a szabadság terjesztése a világban 
(George W. Bush második beiktatási beszédében a „szabadság” szó majdnem ötvenszer 
szerepelt), addig az Egyesült Államokban a szabadságjogok fokozatos eróziójáról beszél-
hetünk. Az Egyesült Államok, némi túlzással, 1917 óta (a két világháború közti időszakot 
leszámítva) permanens háborúban áll. Az ország nemzetbiztonsági fenyegete  sége mia   
az eredeti szabadságjogok folyamatos szűkítéséről beszélhetünk. A kezdőpontot talán 
az Abrams vs U. S. (1919) esetben hozo   döntés jelente  e, amikor a Legfelsőbb Bíróság 
beveze  e az „egyértelmű és jelen lévő veszély” (clear and present danger) elvét, amely lé-
nyegében lehetővé teszi a szabadságjogok kurtítását szükséghelyzetekben. A hideghábo-
rú kitörésével, 1947-ben elkezdődö   az úgyneveze   nemzetbiztonsági állam kiépítése, 
melynek egyik fontos alkotóeleme a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) létrehozása 
volt. Ezzel párhuzamosan a belső elhárításra szakosodó Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) 
illegális eszközöket kezde   használni politikai megbízatások teljesítésére. A legújabb 
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fordulópontot a 2001. szeptember 11-i támadás után elfogado   USA Patriot Act jelenti, 
amely a korábbiaknál sokkal tágabb jogköröket biztosít a végrehajtó hatalomnak az ál-
lampolgárok ellenőrzésére.25 Míg az Egyesült Államok megszületésekor és azt követően 
hosszú ideig az állampolgárok a szabadságot részesíte  ék előnybe a biztonsággal szem-
ben, a New York és Washington elleni támadások után a megkérdeze  ek háromnegyede 
már az utóbbi melle   te  e le a voksát az előbbivel szemben.

Az iraki háború amelle  , hogy arra készte  e a Bush-adminisztrációt, hogy még na-
gyobb mértékben csökkentse a szabadságjogokat az Egyesült Államokban a nemzet-
biztonság érdekében, a nemzetközi jog tekintetében is a jelek szerint előnybe részesíti 
az amerikai biztonsági érdekeket. Így a Bush-doktrína egyik alapeleme, a megelőző 
háború vagy csapás (preemptive vagy preventive war/strike)26 az ENSZ-alapokmány 
51. cikkelyének a hatályát vonja kétségbe; a guantánamói támaszponton és egyéb titkos 
helyeken fogvatarto  aknak a jogi helyzete távolról sem tisztázo  , de Washington egy-
értelműen vitatja a hadifoglyokra vonatkozó genfi  konvenciók érvényességét ezekben 
az esetekben, a szuverén államok belügyeibe való beavatkozás is fennálló nemzetközi 
jogokat sért (még akkor is, ha, például, humanitárius alapon lehet érvelni melle  e). 

A félhivatalos amerikai álláspont a megváltozo   biztonsági környezetre hívja fel a 
fi gyelmet. E szerint az Egyesült Államok nem fogadhat el multilaterális korlátokat ak-
kor, amikor egy minden törvényt és jogot felrúgó ellenféllel áll szemben, amely olyan 
méretű anyagi és emberi pusztítást képes elméletileg végezni, amely minden államnak 
elfogadhatatlan. Továbbá, hangzik a nemzetbiztonsági „héják” érvelése, a nemzetközi 
jog, mint olyan, veszélyes illúzió. A nemzetközi viszonyok anarchikus természetéből 
adódóan egyetlen szuverén állam sem vonhatja ki magát a rendszerből, és a fennál-
ló szervezetek, elsősorban az ENSZ BT, ismételten bebizonyíto  ák, hogy képtelenek 
hatékonyan kezelni a nemzetközi békére és biztonságra leselkedő veszélyeket. Elvi-
leg logikus a gondolatmenet, ellenben látni kell azt is, hogy ezek az érvek egy olyan 
hipotetikus helyzetre érvényesek, amely jelen pillanatban egyszerűen nem létezik. 
A nemzetközi terrorizmus vagy akár egyes azonosítható csoportjai nem jelentenek eg-
zisztenciális fenyegetést az Egyesült Államokra. Ebből adódóan nehezen védhető az 
álláspont, hogy miért van szükség a belső szabadságjogok nagyobb mértékű korláto-
zására, valamint a nemzetközi jog nagyobb mértékű fi gyelmen kívül hagyására, mint 
a hidegháború idején, amikor valódi egzisztenciális fenyegetéssel kelle   az Egyesült 
Államoknak szembenéznie. A jelek szerint egyre erősödik a felismerés az amerikai po-
litikai vezetők és a lakosság körében is, hogy a Bush-adminisztráció túlreagálta egy-
részt a terrorizmus elleni küzdelem dimenzióit: háború helye   inkább bűnüldözésről 
kellene beszélni. Másrészt Irak nem a terrorizmus elleni küzdelem fő színtere, hanem 
egy nem megfelelően végiggondolt demokratizálási és államépítési kísérlet terepe, 
ahol Szaddám Huszeinnek és rezsimjének az Egyesült Államokra és közel-keleti szö-
vetségeseire jelente   veszélyét jelentős mértékben eltúlozták a saját politikai agendá-
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jukat megvalósítani kívánó amerikai (elsősorban neokonzervatív és liberális) és iraki 
(emigráns) erők. Az Egyesült Államok kül- és belpolitikai téren nem szenvede   hely-
rehozhatatlan károkat (ez Irak jelentőségének túlbecsülése lenne). Megfelelő korrekci-
óval mindkét területen helyre lehet hozni vagy legalábbis jelentősen csökkenteni lehet 
a károkat, ám ehhez arra is szükség lenne, hogy a nemzetközi terrorizmus és az iraki 
háború által felszínre hozo   kérdéseket a nemzetközi jog, a harcoló felekre vonatkozó 
jogok, a szuverenitás és a legitimitás területén, amelyeket Washington esetenként hely-
telenül válaszolt meg, a nemzetközi közösség napirenden tartsa, és az utóbbi években 
szerze   tapasztalatokat felhasználva találjon megoldást rájuk.
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Tamás Magyarics: An Iraqi Spoke in America’s Wheel

It is obvious now that the American intervention in Iraq has not produced the results 
which the Bush Administration expected in 2003. Though it is premature to draw a 
balance sheet of the American occupation of Iraq, it seems that its benefi ciaries and 
’victims’ are not the ones the planners in Washington had in mind when they made 
preparations for destroying Saddam Hussein’s regime and building democracies in 
the (wider) Middle East. The unintended consequences of the war against Iraq and 
the subsequent occupation of the country include the improved geopolitical positions 
of Iran, the potential nuclear proliferation in the region, the undisturbed growth of 
the power of potential global rivals such as China and Russia in international politics. 
Moreover, the intervention in Iraq has posed serious challenge to the Bush-doctrine 
in general, and the promotion of democracy and the doctrine of pre-emptive action 
and unilateralism in particular. Washington seems to be edging toward back to a more 
Realpolitik approach to international aff airs, in which stability is given priority. Besides 
the Bush-doctrine, the stature and prestige of the U.S. in the world have also been a 
victim of Iraq to some extent. In a broader context, it is exactly the world order the U.S. 
built a  er World War II that has been sha  ered. One way of correcting the course and 
a return to the successful post-war U.S. foreign policy may be applying again coopera-
tion and persuasion instead of coercion and pressure. Paradoxically, while the Bush 
Administration was busy promoting democracy abroad, some pillars of the American 
democracy have come under a  ack; specifi cally, the so-called ’due process of law’ was 
hurt with the unauthorized wire-tapping, detention, etc. practices. However, as the title 
of the essay suggests, Iraq is not likely to cause an irreperable damage to the U.S. either 
domestically or internationally; the proponents of ’declinism’ do not take the fact into 
account that the core values in the U.S. still prevail and there is no credible threat to the 
global positions of the U.S. at the moment either. 




