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Varga Gergely                                  A hagyományos biztonságpolitikai dimenzió

Bevezető

Az intervencionizmus, vagyis a hagyományos katonai erő alkalmazása az USA te-
rületén kívül zajló konfliktusba történő beavatkozás céljából, az Egyesült Államok 
külpolitikájának egyik védjegyévé vált a posztbipoláris korszakban. Amióta az 

Egyesült Államok (a II. világháború vége óta) globális biztonsági szerepet játszik, a katonai 
intervenció éppúgy az amerikai biztonságpolitika szerves részévé vált, a „hagyományos” 
amerikai biztonságpolitika része lett, mint a korábbi korok nagyhatalmai esetében. 
E tanulmány fókuszában a posztbipoláris korszak amerikai intervencionizmusának biz-
tonságpolitikai oldalról történő feltárása áll, a bevezetőben pedig a történeti előzmények 
vizsgálata mellett a „biztonság” fogalom elemzésére is kitérnünk.1

A tanulmány címében szereplő „hagyományos” jelző kétféle értelmezést is kap 
munkánkban. Egyrészről a biztonság hagyományos, államközpontú értelmezéséről van szó, 
amelynek központi vizsgálati tárgyai: az államok hatalmi versengése, a háború, a védelem, 
az elrettentés problematikái.2 Másrészről e hagyományos biztonságpolitikai kérdéseken 
belül a hagyományos – konvencionális – katonai képességekre is utal. A szakirodalom a 
nem konvencionális fegyverek alatt a tömegpusztító fegyvereket érti, mindenekelőtt az 
ezen belül a legnagyobb a jelentőséggel bíró nukleáris fegyvereket. Tanulmányunkban 
tehát a hagyományos amerikai katonai képességekre mint az intervenciók katonai 
eszközére kívánunk fókuszálni, amely magába foglalja a szárazföldi, tengeri és légi 
fegyvernemeket egyaránt – a mindezen fegyvernemekbe integrált nem hagyományos 
fegyverzetrendszerek kivételével. Természetesen nem tekinthetünk el teljesen a nem 
konvencionális fegyverektől, elsősorban a nukleáris fegyverek jelentőségéről, hiszen 
azok a második világháború vége óta kulcsfontosságú tényezői nemcsak az amerikai 
biztonság- és védelempolitikának, hanem a nemzetközi biztonsági rendszer egészének is. 
Jelen tanulmányban a hagyományos biztonságpolitika tehát alapvetően az államok közötti 
kapcsolatokra, konfliktusokra és ezekben a hagyományos katonai erők szerepére utal. 
Ez a kettős értelem ugyanakkor némileg ellentmondásokat rejt magában, ha mélyebben 
elmerülünk vizsgálatunk tárgyában.

A nukleáris fegyverek alapvető eszközei voltak a hidegháború bipoláris hatalmi 
rendszerének éppúgy, mint a posztbipoláris korszak amerikai hegemónián alapuló 
rendszerének. Szerepük elsősorban a rendszert stabilizáló funkciójukban jelentkezik, 
miszerint rendkívül hatékony katonai elrettentő eszköznek bizonyultak, illetve 
ezzel összefüggésben jelentősen csökkentették nemcsak a nukleáris fegyverekkel 
rendelkező államok közötti általános háború lehetőségét, hanem – a kiterjedt szövetségi 
rendszereknek köszönhetően – általában az államok közötti hagyományos háborúk 
számát is visszaszorították. Vagyis a jelenlegi nemzetközi biztonsági rendszer államközi 
kapcsolatait alapvetően határozza meg a nem konvencionális fegyverek léte; elég, ha 
arra utalunk, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsának állandó tagjai megegyeznek az 

1 A szerző a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem tudományos segédmunkatársa.
2 Gazdag Ferenc – Tálas Péter: „A biztonság fogalmának határairól”. Nemzet és Biztonság, No. 1. 

(2008). 4. o.
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atomsorompó-szerződés által elismert öt atomhatalommal. Ennek a nukleáris fegyverek 
biztosította hatalmi feltételrendszernek jelentős befolyása van az amerikai katonai 
intervenciós politikára.

A másik kvázi ellentmondás a hagyományos biztonságpolitika államközpontúsága, 
államközi konfliktus jellege és a posztbipoláris korszak katonai intervencióinak környeze-
te, iránya, célja között feszül. Az utóbbi húsz év amerikai katonai intervenciói rendszerint 
államon belüli, illetve a hatékony állam hiányából adódó konfliktusok feltartóztatására, 
beszüntetésére irányultak, a közvetlen hatalmi érdekek helyett pedig előtérbe kerültek az 
olyan új biztonságpolitikai tényezők, mint a humanitárius célok, az emberi jogok érvé-
nyesítése és a demokráciaépítés. A posztbipoláris korszakban a hagyományos katonai erő 
alkalmazásának elsődleges terepévé – az iraki háborút leszámítva – a válsághelyzetekbe 
való külső katonai intervenció vált. E fenti bevezető megjegyzésekkel a tanulmány célja 
alapvetően annak vizsgálata, hogy az amerikai intervencionizmusnak mik voltak a felté-
telei és korlátjai, valamint milyen hatással volt a nemzetközi rendszerre.

Az AmerikAi hAtAlmi politikA történeti gyökerei

Az Egyesült Államok különleges történelme, amely az elmúlt évszázadokban az 
amerikai nemzetet egyedi küldetéstudattal és morális célokkal töltötte meg, nem 
fedheti le azt a tényt, hogy a globális amerikai hatalom sem lenne elképzelhető 

hagyományos kemény hatalmi képességek, vagyis katonai erő és hatalmi politika alkal-
mazása nélkül. Habár erőteljesen él a kép, miszerint az Egyesült Államok történelme 
kezdetétől egészen a XIX. század végéig abban is különleges volt, hogy nem „fertőzte 
meg” magát az európai hatalmi politika ármányaival, a valóság ennél természetesen ár-
nyaltabb. A Mexikó vagy az indiánok ellen folytatott háborúk végső soron az amerikai 
katonai erő jelentőségét bizonyítják az Egyesült Államok mai területi formájának kiala-
kulásában, még akkor is, ha a korabeli európai háborúkhoz képest jóval kisebb méretű 
fegyveres erők összecsapásáról és gyengébb ellenfelekről volt is szó. Ami a külső ha-
talmakkal való szövetségeket illeti, a XIX. század amerikai külpolitikájának központi 
pillére, a Monroe-elv nem érvényesülhetett volna hallgatólagos brit jóváhagyás nélkül, 
vagyis az amerikai kontinens alapvető hatalmi térképe tekintetében az USA és a brit 
birodalom között a század nagy részében hallgatólagos konszenzus volt. Említhetnénk 
továbbá Perry kapitány 1853-as „ágyúnaszád diplomáciáját” a tokiói öbölben, amely az 
amerikai diplomácia és a katonai erő kéz a kézben járásának korai klasszikus példája.3 Az 
Egyesült Államok tehát kezdettől fogva sok tekintetben „normális” államként viselkedett 
a nemzetközi hatalmi porondon, a nemzetközi hatalmi politikába való bekapcsolódása 
nem a gyakran hivatkozott 1898-as, Kubáért vívott amerikai–spanyol háborúval, még ke-
vésbé az I. világháborúval vette kezdetét. Amennyiben mégis kevésbé „exponálta” magát 
korai történelmében, az legalább annyira volt köszönhető kedvező földrajzi fekvésének, 
mint politikai rendszerének.

3 Az Egyesült Államok 1853-ban, Matthew C. Perry kapitánynak a Tokiói-öbölbe történt behajózása és 
erődemonstrációja révén kényszerítette ki Japán kereskedelmi nyitását.
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Az Atlanti- és a Csendes-óceán az Egyesült Államok két partján, illetve a viszonylag 
gyengébb szomszédok északon és délen kezdettől fogva óriási geopolitikai előnyt jelentet-
tek, és jelentenek a mai napig az USA védelme szempontjából. E kedvező földrajzi fekvés 
következtében az állam területi integritásának és határainak védelme – kevés történeti 
kivételtől eltekintve – jelentős erőfeszítés nélkül is hosszú ideig megoldott volt. Az első 
közvetlen, valós veszélyt az USA területi integritása és sérthetetlensége szempontjából a 
Pearl Harbor elleni Japán támadás jelentette, a II. világháború elején, ezt követően pedig 
a szovjet rakétatechnológia fejlődése törte végleg át az USA sebezhetetlenségébe vetett 
hitet. A viszonylagos földrajzi elszigeteltség, amely a területvédelem oldaláról előny-
ként jelentkezik, az expanzió, a katonaierő-projekció szempontjából azonban kihívás. Az 
Egyesült Államok a XIX. század végén, a világpolitikai porondon elsőként, tengeri hata-
lomként jelent meg, a gyorsan fejlődő hadiflottája mellett egyedül a tengerészgyalogság 
jelentett számottevő állandó haderőt. Az első világháborúban milliós nagyságra felduz-
zasztott amerikai hadsereget a háború után, az izolacionista politika jegyében gyorsan 
leszerelték. Az állandó globális katonai szerepvállalás tekintetében a II. világháború vége 
és a kibontakozó hidegháború jelentett csak gyökeres fordulatot.

kAtonAi intervenciók A hidegháború idején

A második világháború végén az Egyesült Államok az eurázsiai földrész két végén 
több millió amerikai katonát állomásoztatott, Európában 3,5 milliót. Ebből 3,1 
millió 1946 tavaszáig kivonásra került, de 400.000 továbbra is itt maradt, és ez 

a létszám – kisebb változásoktól eltekintve – nem nagyon módosult a Szovjetunió ösz-
szeomlásáig.4 A kibontakozó hidegháborúban az Egyesült Államok a nukleáris védernyő 
mellett ezzel a jelentős katonai jelenléttel kívánta demonstrálni európai elkötelezettségét. 
Érdemes megjegyezni, hogy Nyugat-Európa stratégiai jelentőségét és elsőbbségét de-
monstrálta az a tény is, hogy Kelet-Ázsiában, főként Japánban és Dél-Koreában – a koreai 
és a vietnami háborúkat leszámítva – az európaihoz képest jóval kevesebb, összességében 
legfeljebb mintegy kb. 150.000 amerikai katona állomásozott állandó jelleggel.

Az Egyesült Államok tehát a hidegháború idején a feltartóztatási politika és az előre-
tolt védelem stratégiája alapján jelentős katonai erőket állomásoztatott a két világrendszer 
kulcsfontosságú eurázsiai határainál. Természetesen nem volt mindig nyilvánvaló, 
hogy hol is húzódnak ezek a határok, amint azt Amerikának a Koreai-félszigeten, majd 
Vietnamban is meg kellett tapasztalnia. A feltartóztatási politika 1947-es meghirdeté-
se után a kommunizmus elleni világméretű küzdelemben, a hidegháború fegyverkezési 
versenyében globális katonai stratégiára és képességekre volt szüksége. A nukleáris fegy-
verek fejlesztése mellett, amely a végső elrettentő eszközt biztosította Amerika és 
szövetségesei számára, a hagyományos katonai képességek jelentősége is megmaradt. 
A földrajzi távolságok miatt a nagy távolságú erőprojekcióra való képesség az amerikai 
haderő kulcsfontosságú elemévé vált, hiszen a Szovjetunió és a kommunizmus feltar-
tóztatására Amerikától távol, rendszerint az eurázsiai földrészen volt szükség. A fenti 

4 Nagy László: Az USA európai katonai jelenléte. Budapest: Zrínyi Kiadó, 1995. 55. o.
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földrajzi kényszerűségnek is köszönhetően, a haditengerészet és a légierő terén az Egyesült 
Államok mindvégig megőrizte minőségi fölényét a Szovjetunióval szemben, míg a szá-
razföldi haderő esetében a Szovjetunió látszott erősebbnek. Az amerikai hagyományos 
katonai erők azonban nemcsak a kulcsfontosságú stratégiai végeken, Nyugat-Európában, 
Japánban játszottak szerepet mint az elrettentés és védelem eszközei, hanem valós, a har-
madik világban zajló proxi háborúkban is alkalmazásra került, hol az Egyesült Államok 
közvetlen részvételével, hol helyi szövetségesek támogatása révén.

A hidegháború ideje alatt a katonai intervenciókat az amerikai kormányok a kom-
munizmus feltartóztatásának szükségességével, a szabad világ értékeinek védelmével 
kívánták belpolitikailag legitimálni. Az alapvető stratégiai célt pedig a Szovjetunió hatal-
mának feltartóztatása jelentette. Mivel az Amerika-ellenes, rendszerint baloldali politikai 
mozgalmak terjedése a dekolonizáció miatt is globális jelenség volt, és a Szovjetunió 
Amerikához hasonlóan igyekezett globálisan aktív lenni, szinte bármilyen államközi 
vagy államon belüli konfliktus esetében hivatkozni lehetett a fenti tételekre. A katonai 
intervenciókhoz szükséges nemzetközi jogi legitimáció megszerzésére – amely a II. vi-
lágháború vége óta az ENSZ BT felhatalmazását jelenti – esély sem volt a hidegháború 
évei alatt, Amerika többnyire egyoldalúan határozott a beavatkozás felől.

A koreai háború még nagyban hasonlított a korábbi, klasszikus katonai konfliktu-
sokra, vagyis alapvetően államközi jelleget öltött, jól meghatározható ellenséggel – a 
műveleti, taktikai szinteken is. Az amerikai haditechnikai fölény ennek köszönhetően 
elegendő volt arra, hogy az ellenség kezdeti – a számbeli fölényből és a földrajzi közel-
ségből adódó – sikereivel és előnyeivel dacolva, a konfliktust végül döntetlenre hozza ki. 
A vietnami háború esetében azonban az amerikai katonai technológiai fölény már nem 
bizonyult elegendőnek a győzelem vagy a döntetlen eléréséhez. A gerillaháború kihívá-
sai, a nemzetépítés komplex nehézségei és a tömegkommunikációs eszközök belpolitikai 
hatása összességében visszavonulásra késztette az Egyesült Államokat.

A vietnamihoz hasonlóan nagyarányú amerikai katonai intervencióra már csak a 
hidegháború után, 1991-ben, az Öböl-háborúban került sor; ugyanakkor számos kisebb 
méretű, hol nyílt, hol burkolt, hol közvetlen, hol közvetett amerikai beavatkozás tör-
tént más államok belügyeibe, konfliktusaiba a hidegháború kezdetétől a legvégéig: Irán 
(1953), Guatemala (1954), Libanon (1982), Panama (1989), hogy csak néhány jelentősebbet 
említsünk. Azokban az esetekben, amikor katonai akcióra is sor került, az amerikai ha-
gyományos katonai fölény megléte döntő tényező volt a beavatkozásról szóló döntésben, 
hiszen az amerikai vezetés, különösen Vietnam után, kerülni kívánta a nagy kockázatokat 
rejtő konfliktusokat. Azaz a közvetlen szovjet katonai kihívás mellett a harmadik világban 
zajló konfliktusok, hatalmi versengés és kihívások is állandó ösztönzőt adtak arra nézve, 
hogy Amerika a hagyományos fegyverzetek terén megőrizze előnyét. Ahogyan a vietna-
mi háború során a szovjet fegyverek jelentős szerepet játszottak Amerika kifárasztásában, 
úgy az 1980-as években, az afganisztáni szovjet megszállás során a legmodernebb ameri-
kai fegyverek is kulcsszerepet töltöttek be a konfliktus katonai kimenetelében. A szovjet 
haditechnika feletti amerikai katonai technológiai fölény azonban csak a hidegháború 
után, az Öböl-háborúban vált mindenki számára nyilvánvalóvá. A zömében szovjet tech-
nikára épülő iraki haderő nem volt ellenfele a többek között műholdas vezérlésű precíziós 
rakétákat, lopakodó technikát és hatalmas információs-technológiai fölényt felvonultató 
amerikai erőknek.
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A liberális intervencionizmus gyökerei

A hidegháború végével, a szovjet rivális felett aratott győzelemmel Amerika 
egyedülálló történelmi helyzetbe került. Az Egyesült Államok és a demokrácia 
kommunizmus feletti győzelme magában rejtette a történelem végének ígére-

tét. Az ideológiai győzelem mellett a hatalmi feltételei is megteremtődtek annak, hogy 
Amerika elősegítse a demokrácia világméretű elterjedését. A bipoláris világrendszer fel-
bomlása egyúttal a korábbi évtizedekhez képest nagyobb instabilitást eredményezett a 
nemzetközi rendszerben. A különböző válságok megfékezése és ellenőrzés alatt tartása 
a stabilitásban érdekelt hegemón számára nemzeti érdekként jelentkezett, amelyhez az 
amerikai küldetéstudatban rejlő ideológiai ösztönzők is párosultak.

Az intervencionizmus, pontosabban a liberális intervencionizmus lehetősége általá-
nosan elfogadott tétellé vált az amerikai politikai vezetés számára. A katonai intervenciók 
legitimizálására való törekvés korántsem új jelenség a történelemben. A középkorban 
rendszerint vallási okokkal indokolták a háborúkat, a későbbi századokban a nemzetállam 
érdekeivel, a XX. század második felében a kommunizmus vagy a nyugati imperializ-
mus elleni harc ideológiai köntöse szolgált legitimációs eszközül. Az 1990-es években, 
a posztbipoláris korszakban pedig egyre inkább az emberi jogok védelme vált az első-
számú nemzetközi legitimációs eszközzé a katonai erő alkalmazása során. Ez utóbbit 
értelmezhetjük a liberális intervencionizmus lényegének. Azonban maga a liberális 
intervencionizmus sem új jelenség, már a XIX. század végi brit belpolitikai vitákban is 
felmerültek az ezzel kapcsolatos kérdések. A liberális Gladstone és a realista Disraeli 
évtizedes vitája arról, hogy Nagy-Britanniának be kell-e avatkoznia a keresztények jogait 
eltipró, hanyatló Török Birodalom mellett a brit érdekeket is sértő, terjeszkedő Orosz 
Birodalommal szemben, a mai intervenciókkal kapcsolatos viták hű előképe.

Az amerikai intervencionizmus vizsgálatánál fontos hangsúlyoznunk a „liberális” jelző 
jelentőségét. A liberalizmus alapvetően a wilsoni külpolitikai hagyományokból következik. 
A wilsonizmus, amint arra Walter Russel Mead az amerikai külpolitikai hagyományokról 
írott művében rámutatott,5 időben nem véletlenül csak Amerika nagyhatalommá válását 
követően jelent meg érett külpolitikai koncepcióként. Gyökerei azonban már az Egyesült 
Államok megalapítása előtti időkre visszanyúlnak, a XVII. századra, az első puritán 
telepesek érkezéséhez. A puritánok számára a szabadságjogok érvényesülése, a törvény 
előtti egyenlőség, a kormányzásban való részvétel, mindezek – átitatva mély keresztyén 
vallási színezettel – olyan értékekként fogalmazódtak meg, amelyeknek idővel a világon 
mindenütt érvényesülniük kell, ezért támogatni kell terjesztésüket. A wilsoni idealista 
világkép egy olyan nemzetközi rendszert hirdetett meg, amelyben a joguralom érvényesül, 
és amely a nemzetek közötti együttműködésre, a viták békés rendezésére épül. Mindez egy 
kollektív biztonsági rendszer formájában ölt testet, amelyben azonban a nagyhatalmaknak 
különös felelősségük van a béke és rend fenntartásában. Az Egyesült Államoknak 

5 Walter Russel Mead: Special Providence: American Foreign Policy and How It Changed the World. 
New York: Routledge, 2002.
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mint minden más hatalomtól eltérő, különleges országnak morális alapon kötelessége a 
liberális értékek világméretű védelme és terjesztése. Ennélfogva az erő alkalmazása e 
célok érdekében legitim. Az ideológiai töltet jelentőségét nehéz alábecsülni az elmúlt két 
évtized amerikai katonai intervencióiban, azonban még ilyen sajátos küldetéstudat mellett 
sem lett volna elképzelhető az amerikai intervencionizmus ilyen mértékű kibontakozása, 
ha a posztbipoláris korszak nem biztosított volna néhány alapvető feltételt.

Alapvetően három tényezőre volt szükség ahhoz, hogy az Egyesült Államok külpo-
litikájában a katonai intervenciók ilyen jelentős szerepet kapjanak6 a hidegháború utáni 
világban: az Egyesült Államok egyedülálló hatalmára, a korábbi nemzetközi rendszerhez 
képest az instabilitás növekedésére, valamint a nemzetközi terrorizmustól és tömegpusz-
tító fegyverek proliferációjától való félelemre.

Az intervencionizmus hAtAlmi háttere

Az amerikai intervencionizmus szempontjából értelemszerűen az amerikai katonai 
hatalom kitüntetett helyzetét, az „unipoláris pillanat”7 központi pillérét érdemes 
elsőként áttekinteni. A hidegháború vége óta az Egyesült Államok messze meg-

előzi az összes többi államot a katonai kiadások terén. A kilencvenes években az amerikai 
védelmi költségcsökkentésekkel a világ védelmi kiadásaiban való részesedése mintegy 
40% körül mozgott, azonban a 2001. szeptember 11-e utáni években, a 2000-es évek 
végére, a terrorizmus elleni háború jegyében közel 50%-ot tett ki ez az arány. Ami a 
katonai intervenciók szempontjából külön megjegyzendő, hogy a hagyományos katonai 
képességek terén megmutatkozó amerikai előny még jelentősebb volt ezen időszak alatt. 
A legjelentősebb potenciális ellenfelek, Oroszország és Kína csupán a stratégiai támadó 
fegyverek birtoklása révén tudta valamelyest kompenzálni az USA katonai előnyét. Habár 
Kína fejlődése kétségtelenül látványos ezen a téren is, előreláthatólag még a következő 
két évtizedben sem közelíti meg egészében az amerikai katonai képességeket. Amint az 
elmúlt húsz év katonai konfliktusai demonstrálták, hagyományos, szimmetrikus katonai 
küzdelemben az Egyesült Államok elsöprő fölénye vitathatatlan.

Az elmúlt két évtizedben a katonai intervenciók egyik alapfeltétele az Egyesült Államok 
elsöprő katonai fölénye volt, nemcsak az adott válságokban érdekelt, közvetlen ellenfe-
lekkel szemben, hanem a legjelentősebb nagyhatalommal szemben is. Mivel az amerikai 
vezetés tudatában volt katonai erejének, minden biztonsági probléma esetén értelemszerű-
en felmerült, hogy miért is ne használja azt. Ahogy Madeleine Albright külügyminiszter 
a 90-es években egyszer Colin Powellnek címzett kérdésében fogalmazott: „Mi értelme 
van ilyen remek hadsereget fenntartani, ha nem használhatjuk?”8 Az Albright–Powell 
vita a liberális intervencionisták és a mérsékelt realisták közötti polémiát jelenítette meg. 
A realistákhoz sorolt Colin Powell – aki az Öböl-háború idején az amerikai vezérkari 

6 Jon Western: „The Politics of US Military Interventions”. International Harvard Review, Vol. 26. No. 1. 
(2006). http://hir.harvard.edu/interventionism/doctrinal-divisions.

7 Charles Krauthammer: „The Unipolar Moment”. Foreign Affairs, Vol. 70. No. 1. (1991). 23–33. o.
8 Michael Dobbs: „With Albright, Clinton Accepts New U.S. Role”. The Washinton Post, http://www.

washingtonpost.com/wp-srv/politics/govt/admin/stories/albright120896.htm, 1996. december 8.
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főnökök bizottságának vezetője volt – nevéhez fűződik az ún. „Powell-doktrína”. Ennek 
lényege, hogy az Egyesült Államoknak csak szigorú kritériumok megléte esetén szabad 
háborúba bocsátkoznia. Így akkor, ha: létfontosságú nemzetbiztonsági érdek áll fenn; vi-
lágos, elérhető célok vannak; minden más eszközt kimerítettek a konfliktus megoldására; 
létezik életképes kivonulási stratégia; és széles körű belpolitikai és nemzetközi támogatás 
övezi az akciót.9 Albright ezzel szemben a Clinton-korszak intervencionista külpoliti-
kájának elsőszámú megjelenítője volt. Gyakran idézett mondása szerint: „ha erőt kell 
alkalmaznunk, az azért van, mert mi vagyunk Amerika. Mi vagyunk a nélkülözhetetlen 
nemzet”.10 De természetesen nem csak a realisták részéről érték kritikák az amerikai ve-
zetést a katonai erő gyakori alkalmazása miatt. Az új baloldali irányzatok egyik vezető 
képviselője, Immanuel Wallerstein szerint az iraki háborút nem is hatalmi érdekek miatt 
indította el Washington, hanem magáért a háborúért. A háborúval kívánta demonstrálni 
a többi hatalom, mindenekelőtt Európa számára, hogy azért háborúzik, mert megteheti.11 
Wallerstein nézeteivel az európai politikusok és közvélemény jelentős többsége mellett a 
realista és liberális nézeteket valló szakértők tekintélyes része is (részben) egyetértett.

A hidegháború vége óta egyetlen másik hatalom sem volt képes arra, hogy az amerikai 
hegemóniát katonai téren megkérdőjelezze. Mi több, azok közül az államok közül, ame-
lyek egyáltalán szóba kerülhetnek nagyhatalmi ambíciók tekintetében – Nyugat-Európa 
hatalmai, Japán, Oroszország és Kína –, nemcsak az Egyesült Államokkal szövetséges 
európai országok és Japán, hanem bizonyos mértékig Kína is elfogadta a status quót. 
Mielőtt azonban Kínának és Oroszországnak az amerikai intervencionizmussal kapcso-
latos percepcióit részletesebben megvizsgálnánk, elsőként az európai szövetségesekre 
célszerű fókuszálnunk.

Az Egyesült Államok a NATO megalapításával intézményesen is az európai biztonsági 
rendszer részese lett. A transzatlanti biztonság oszthatatlanságához, Európa stabilitásához 
fűződő kölcsönös érdek a szövetség létrejötte óta változatlanul fennáll. Túl ezen általá-
nos alapvetéseken, célszerű elméleti aspektusból megvizsgálni a NATO-nak az Egyesült 
Államok külpolitikájában betöltött szerepét. Érdemes a nemzetközi kapcsolatok három 
elméleti iskoláján keresztül, a liberális, a realista és a konstruktivista iskola nézőpontjá-
ból megvizsgálni a kérdést. A liberális nézet szerint a NATO lényege és célja az Egyesült 
Államok számára a közös értékek és a stabilitás védelme. A szövetség alapvető haszna 
abban rejlik, hogy az egy olyan értékközösség, amelynek tagjai hasonló értékeket érvé-
nyesítenek, demokratikus intézményeken keresztül, a felmerülő vitákat pedig békés úton 
rendezik, és együttesen lépnek fel a szövetség tagjai által vallott értékek védelme érdeké-
ben. A realista, hatalmi megközelítés ezzel szemben az amerikai elsőség fenntartását mint 
stratégiai célt emeli ki a NATO tekintetében. Ennek értelmében a szövetség mindaddig 
hasznos Amerika számára, ameddig hozzájárul a regionális és globális amerikai érdekek 
érvényesítéséhez, illetve diplomáciai segítséget jelent számára az amerikai külpolitikai 
célok elérésében, így az intervenciók kivitelezése során. Konstruktivista nézőpontból 

  9 Christopher Preble: „Weinberger/Powell Doctrine”. Cato Institute, http://www.cato-at-liberty.org/
weinbergerpowell-doctrine-r-i-p/, 2011. március.

10 Dobbs: i. m.
11 Immanuel Wallerstein: „US Weakness and the Struggle for Hegemony”. Monthly Review, Vol. 55. 

No. 3. (2003). Elektronikus változat: http://monthlyreview.org/2003/07/01/u-s-weakness-and-the-
struggle-for-hegemony.
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a NATO értelmét a szövetség által képviselt értékközösség és az intézményrendszer 
adja. A NATO a szövetség tagjainak közös identitásából eredeztethető, amely a közös 
értékekben és intézményekben manifesztálódik, a közös identitásjegyek teszik lehetővé a 
multilaterális keretek között való egyre szorosabb együttműködést.

Amint azt az elmúlt húsz év amerikai és európai biztonságpolitikai dokumentumai, 
illetve a NATO stratégiai koncepciói mutatták, Észak-Amerika és Európa biztonságpoli-
tikai kihívásai és érdekei számos tekintetben fedik egymást. Azokat a biztonságpolitikai 
kihívásokat, amelyek az elmúlt két évtizedben amerikai katonai intervenciót indukáltak 
– az etnikai konfliktusok, a nemzetközi terrorizmus, az államkudarcok jelentette insta-
bilitás, a tömegpusztító fegyverek terjedésétől való félelem –, Európa hasonlóképpen 
biztonsági kihívásoknak tekintette. Gyakran hangoztatott érv, hogy Amerika és Európa 
között e biztonsági kihívásokra vonatkozó fenyegetettségi percepció és a kihívások ke-
zelésének módja tekintetében jelentős különbség van. Fontos azonban kiemelnünk annak 
jelentőségét, hogy az európai államok között is hasonló mértékű különbségek voltak ta-
pasztalhatók e téren. Nagy-Britannia a hagyományos különleges kapcsolatra alapozva a 
posztbipoláris korszakban is Washington legszorosabb szövetségese kívánt maradni, így 
rendszerint szinte erején felül részt vállalt az Amerika vezette katonai intervenciókban. 
Franciaország e tekintetben szintén a történeti hagyományaihoz hűen, jóval tartózkodóbb 
volt: olykor, mint Irak esetében, pedig nyíltan ellentmondott amerikai szövetségesé-
nek. Ugyanakkor az egyoldalú katonai akciók tekintetében Párizs sem volt kényesebb 
a nemzetközi normákra, ha fekete-afrikai érdekeiről volt szó. Németország, történelmi 
múltjából adódóan, még a kilencvenes évek elején nagy reményeket fűzött a civil hatalom 
koncepciójához, amellyel önmaga biztonságpolitikájának lényegét jellemezte, a dél-
szláv kudarcok azonban szertefoszlatták az ezzel kapcsolatos reményeket. Az egyesített 
Németország fokozatosan, de biztosan elindult a normális külpolitikát gyakorló államok 
útján, amely magába foglalta az Egyesült Államoktól való nagyobb távolságtartást is a 
biztonságpolitikai kérdésekben, ami az iraki háború ellenzésében öltött testet. Az ame-
rikai katonai intervenciókkal kapcsolatos szkepticizmusa azonban továbbra is inkább a 
fegyveres erők alkalmazásától való általános ódzkodásából fakad, semmint közvetlen ha-
talmi érdekellentétből.

A három legjelentősebb európai hatalom divergáló percepciói és érdekei mellett ér-
demes megemlíteni a keleti NATO-bővítés hatását. Az új közép- és kelet-európai tagok 
felvétele – Washingtonhoz fűződő elkötelezettségük miatt – növelte az amerikai befolyást 
Európában, ugyanakkor a növekvő taglétszám miatt gyengült a szövetség belső kohéziója. 
A NATO-bővítés, a George W. Bush elnök által gyakran hangoztatott „egész és egységes 
Európa” („Europa whole and free”) víziója nem volt elegendő legitimációs erő a szövet-
ség fenntartásához. A korábbi ellenség eltűnése következtében keletkezett űr betöltésére a 
területen kívüli katonai szerepvállalás mutatkozott kézenfekvő megoldásnak.

A szövetség amerikai részről történő felhasználása a katonai intervenciók során, 
amint az Boszniában, Koszovóban, Afganisztánban történt, nem csupán magát az adott 
intervenció céljait szolgálta, legyen az tehermegosztás vagy a nemzetközi legitimáció biz-
tosítása, hanem egyben magának a NATO-nak az önmeghatározása, tartalommal való 
megtöltése szempontjából is jelentős lépés volt.
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Európa és az Egyesült Államok szövetségének fundamentumai az elmúlt két évtized-
ben, habár valamelyest gyengültek, de korántsem kérdőjeleződtek meg. Bár éppen a katonai 
intervenciók – elsősorban az iraki háború – tették próbára talán leginkább a szövetséget, 
ezek a politikai viták sem eredményeztek tartós törést a transzatlanti kapcsolatokban. 
Az ESDP lassú fejlődése, képességbeli hiányosságai, a tervureni kezdeményezés12 rövid 
élete azt mutatta meg, hogy Európa nem képes autonóm katonai hatalommá válni, és 
nem is lenne képes az amerikai katonai elsőséget megkérdőjelezni. Az alapvető bizton-
sági érdekazonosságot mutatja, hogy az elmúlt húsz év amerikai katonai intervencióinak 
nagy részét Európa támogatta, több esetben egységesen is, NATO- vagy EU-keretben 
részt vállalt a műveletekben, sőt maga is indított önállóan katonai akciót (pl. az Artemis-
hadműveletet 2003-ban), amelyet az Egyesült Államok támogatott. A jelentősebb katonai 
intervenciókkal kapcsolatos transzatlanti viták – az iraki háború kivételével – kevésbé az 
alapvető érdekellentétekkel, inkább az európai érdekeltség hiányával és a tehermegosz-
tással, Európa gyenge katonai teljesítményével voltak összefüggésben, akár Koszovóra, 
akár Afganisztánra utalunk.

Oroszország és Kína esetében Nyugat-Európa vezető hatalmaitól eltérő fundamentális 
stratégiai érdekek és percepciók vannak jelen. Mindkét hatalom nyíltan egy multipoláris 
világrendszerben, azaz az amerikai hegemónia visszaszorításában érdekelt. Fontos azon-
ban megjegyeznünk, hogy mindez elsősorban hosszú távon igaz. Katonai erő tekintetében 
a két állam nemcsak jelentősen elmaradt az Egyesült Államoktól, de a potenciális szövet-
ségi rendszerek kiépítése terén is jóval hátrányosabb helyzetben van. A 2000-es évek 
második felében tapasztalt, növekvő orosz és kínai hatalmi és katonai aktivitást mindkét 
esetben a környező regionális hatalmak gyanakvása és ellenlépései kísérték. Az e ré-
giókban ellenérdekelt országok hatalmi ellensúlyozás gyanánt pedig éppen az Egyesült 
Államokhoz fordultak segítségért. Az amerikai hegemónia által biztosított stabilitás azon-
ban számos előnnyel is jár e két nagyhatalom, különösen Kína számára, így érdekeltek 
abban, hogy a posztamerikai világ ne süllyedjen kezelhetetlen anarchiába.

A posztbipoláris korszak amerikai katonai intervencióit Oroszország és Kína – az alap-
vető stratégiai érdekellentétekből adódóan – gyanakvással figyelte, a velük kapcsolatos 
fenntartásaikat és ellenkezésüket rendszerint az ENSZ BT-ben is kifejezték. Az inter-
venciókkal kapcsolatos orosz és kínai ellenkezésnek elvi alapját az állami szuverenitás 
sérthetetlensége és az emberi jogi normák eltérő értelmezése adta. Túl az elvi megfonto-
lásokon, természetesen hatalmi érdekek is szerepet játszottak az amerikai katonai akciók 
elutasításában. Minden intervenciót az USA hatalmi érdekeinek megnyilvánulásaként, az 
amerikai befolyás kiterjesztéseként értelmeztek.13 Ugyanakkor, miközben nyilvánosan el-
lenezték az intervenciókat és Amerika visszavonulását szorgalmazták, az iraki háború és 
stabilizáció nehézségei láttán, a 2000-es évek közepétől az ellenkezés alábbhagyott, mi-
vel érdekeltek voltak abban, hogy az Egyesült Államokat minél tovább lekössék az USA 
számára szinte megnyerhetetlen, költséges, alacsony intenzitású konfliktusok. A líbiai 

12 Belgium, Franciaország, Luxemburg és Németország vezetői által 2003. április 29-én Tervurenben 
tartott találkozó, amelyben felvetették az ESDP keretében létrehozandó, a NATO-val konkuráló, 
önálló műveleti parancsnokság ötletét.

13 Robert Kagan: „End of Dreams, Return of History”. Policy Review, No. 144. (2007). Elektronikus 
változat: http://www.hoover.org/publications/policy-review/article/6136.
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intervencióról 2011 márciusában, az ENSZ BT-ben megtartott szavazás során az orosz és 
a kínai tartózkodás mögött nem kis részben az utóbbi megfontolás húzódott.14

intervenció és válságkezelés

A bipoláris világ vége a nemzetközi rendszert változékonyabbá, instabilabbá tette. 
A változás leginkább a vasfüggöny keleti oldalán volt érzékelhető, ahol a koráb-
ban a Szovjetunió által uralt blokk országai, illetve társadalmai fölül eltűnt az a 

kényszerburok, amelyet a kommunista diktatúrák biztosítottak. A Szovjetunió eltűnése, 
a demokratizálódási hullám és ezzel összefüggésben az önrendelkezési elv térnyerése 
azonban a világ minden részében éreztette hatását. Az instabilitás a kilencvenes években 
leginkább az euroatlanti térség peremvidékére, a Balkánra és a Kaukázusra, valamint a 
hagyományosan problémásnak tekintett Fekete-Afrikára volt jellemző. Megjegyzendő, 
hogy e térségek kívül esnek az amerikai biztonságpolitika számára hagyományosan 
kulcsfontosságú területeken. A nemzeti-etnikai konfliktusok az adott térségek számára 
valós biztonsági kockázatokat jelentettek, a konfliktus eszkalációja és továbbterjedése, 
a menekülthullám, a gazdasági visszaesés és az illegális kereskedelem fellendülése ré-
vén. E kockázatok azonban a földrajzi távolság miatt csekély mértékben érintették az 
Egyesült Államok biztonságát, s még a délszláv válsághoz vagy akár Afrikához közelebb 
eső Nyugat- és Közép-Európáét is csak korlátozott mértékben és közvetett módon.

A kilencvenes évek amerikai katonai intervencióit tehát valóban nem a közvetlen 
nemzetbiztonsági fenyegetettség, hanem egyrészről a humanitárius célok, az embe-
ri jogok védelme, másrészről a tágabb amerikai érdekként meghatározható általános 
stabilitás iránti igény mozgatta. Az előbbi okok esetében érdemes kiemelni a tömegkom-
munikációs eszközök szerepét. A sajtó közvélemény-formáló szerepe korántsem új az 
amerikai történelemben: már az 1898-as spanyol–amerikai háború kirobbantásában is 
jelentős szerepet játszottak William Hearst és Joseph Pulitzer napilapjai, amelyek – mai 
fogalmainkkal – humanitárius intervencióként” adták el az amerikaiak kubai beavatko-
zásának szükségességét. A kilencvenes években a „CNN-effektus” kiterjedése, majd az 
internetkorszak beköszönte egyre kifinomultabb eszközökkel befolyásolta az amerikai 
és nyugat-európai közvélemény gondolkodását a különböző válságokról, humanitárius 
válsághelyzetekről. Bár a harmadik világban zajló fegyveres konfliktusok száma és ki-
terjedése nem nőtt exponenciálisan a kilencvenes években, de azon ténynél fogva, hogy 
sokkal gyorsabban, könnyebben eljutott a képi információ a válságjelenségekről, emberi 
szenvedésekről a fejlett világ otthonaiba, ezek a kérdések jelentősebb szerepet kaptak a 
politikai életben.

A nemzetközi emberi jogi normák, a humanitárius jog és a nemzetközi büntetőbíráskodás 
területén elért eredmények (a volt jugoszláviai háborús bűncselekményeket vizsgáló 
törvényszék, a ruandai törvényszék, a Nemzetközi Büntetőbíróság római statútuma) 

14 Türke András, Varga Gergely, Gazdik Gyula, Tálas Péter, Csiki Tamás, Molnár Ferenc: „A líbiai 
beavatkozás motivációi és nemzetközi megítélése”. SVKI Elemzések, No. 4. (2011). Elektronikus vál-
tozat: http://193.224.76.4/download/svki/Elemzesek/2011/SVKI_Elemzesek_2011_4.pdf.
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jelentős mértékben a közvélemény, illetve az állandó médiafigyelem nyomásának volt 
köszönhető. A humanitárius joggal összefüggő nemzetközi jogi kodifikáció pedig 
erőteljesen visszahatott a nemzetközi politikára. Az ENSZ keretén belül a kanadai 
kormány kezdeményezésére alakult különbizottság 2001-ben készítette el a „Felelősség a 
védelemre” („Responsibility to Protect”)15 című tanulmányt. A dokumentumot az ENSZ 
2005. évi világkonferenciája fogadta el, 2006-ban pedig az ENSZ BT 1674-es számú 
határozatában támogatásáról biztosította a benne foglaltakat.16 A klauzula a humanitárius 
intervenciót nem az ahhoz való jogosultság oldaláról közelíti meg, hanem fordítva, 
minden állam kötelességének nevezi az alapvető emberi jogok betartását és biztosítását, 
és a tömeges atrocitásokat jelentő nemzetközi bűncselekmények17 megakadályozását tűzi 
ki célul. Amennyiben egy állam nem képes e kötelezettségének eleget tenni, a nemzetközi 
közösségnek kötelessége, hogy e célból segítséget, támogatást nyújtson, adott esetben 
beavatkozzon, legvégső esetben katonai erő alkalmazásával is. A „felelősség a védelemre” 
természetesen nem érinti a Biztonsági Tanács elsődleges felelősségét a nemzetközi béke és 
biztonság fenntartásában. Ugyanakkor a dokumentumot készítő bizottság nyitva hagyta 
azt a kérdést, hogy szélsőséges körülmények között és az ENSZ BT tétlensége esetén joga 
van-e egy államnak egyoldalúan beavatkozni.18 Mindez tárgyunk szempontjából azért 
lényeges, mert mutatja, hogy a humanitárius szempontok milyen jelentős jogi és politikai 
eszközzé váltak az utóbbi húsz évben a nemzetközi rendszerben. Ebben feltétlenül 
meghatározó szerepet játszottak az Egyesült Államok humanitárius célzatú intervenciói, 
még abban az esetben is, ha megállapítható, hogy meglehetősen szelektív módon és nem 
minden önérdek nélkül történtek a beavatkozások.

Ha az 1990 óta tartó időszakot tekintjük, megállapítható, hogy a 90-es években az 
Egyesült Államok többnyire „klasszikus” humanitárius intervenciós jellegű katonai 
beavatkozásokat hajtott végre, a 2000-es években viszont a terrorizmus elleni háború 
örve alatt a saját nemzetbiztonsági érdekei, illetve ennek percepciója, a demokratizálás 
jegyében történő rezsimváltás kikényszerítése volt a fő mozgatórugója a katonai 
akcióknak. A kilencvenes évek elejének optimizmusát az amerikai haderő globális 
lehetőségei tekintetében a Kuvait felszabadítására indított Sivatagi Vihar hadművelet 
sikere alapozta meg. Az optimizmus azonban hamar alábbhagyott; az 1992-ben elindított 
szomáliai humanitárius művelet során, 1993 októberében számos amerikai katona esett 
el egy balul sikerült műveletben. Ennek következtében Clinton elnök hamarosan kivonta 
az amerikai erőket Szomáliából, és a kudarc erőteljes nyomott hagyott az adminisztráció 
külpolitikáján. Szerepe volt a boszniai beavatkozásra vonatkozó tétovázásban éppúgy, 
mint az 1994-es ruandai mészárlás alatt tanúsított amerikai – és európai – passzivitásban. 

15 „The Responsibility to Protect – Report of the International Commission on Intervention and State 
Sovereignity”. International Development Research Centre, http://www.iciss.ca/pdf/Commission-
Report.pdf, 2001.

16 „United Nations Security Council Resolution 1674 (2006)”. DDS, http://daccess-dds-ny.un.org/doc/
UNDOC/GEN/N06/331/99/PDF/N0633199.pdf?OpenElement, 2006. április 28.

17 A dokumentum négy bűncselekményt emel ki: népirtás, háborús bűncselekmények, emberiesség el-
leni bűncselekmények, etnikai tisztogatás.

18 Alicia L. Bannon: „The Responsibility to Protect: The U.N. World Summit and the Question of 
Unilateralism”. The Yale Law Journal, Vol. 115. No. 5. (2006). Elektronikus változat: http://www.
yalelawjournal.org/pdf/115-5/Bannon.pdf.
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Ennek ellenére, a kilencvenes évek folyamán számos esetben avatkozott be az Egyesült 
Államok katonai erőkkel, a jelentősebbek ezek közül: Sierra Leone (1992), Szomália 
(1992–93), Macedónia (1993), Haiti (1994–95), Bosznia (1995), Koszovó–Jugoszlávia 
(1999-), Kelet-Timor (1999–2001). Ezek mellett többször indított katonai evakuációs 
műveleteket válság sújtotta afrikai országokban, többnyire saját állampolgárai védelme és 
kimenekítése céljából. A 90-es évek amerikai intervencióinak közös jellemzője volt, hogy 
– a Balkán kivételével – nem indított átfogó, hosszú időtartamra szóló „nemzetépítési” 
műveleteket, csupán az akut válságkezelésre szorítkoztak az akciók. A Balkán esetében 
ez utóbbi tevékenységet javarészt az európai szövetségesekre, Kelet-Timorban pedig 
Ausztráliára bízta.

A Clinton-kormányzat külpolitikájának multilateralizmusa a katonai intervenciók ki-
vitelezése során is sokkal inkább érvényesült, mint az azt követő Bush-adminisztráció 
idején. Ez azonban nemcsak a két kormányzat közötti ideológiai különbségekből eredt, ha-
nem a megváltozott biztonsági kihívásokból is. A 90-es évek katonai intervenciói, amint 
rámutattunk, az Egyesült Államok alapvető nemzetbiztonsági érdekei szempontjából 
másodlagos térségekben – és ami még lényeges –, a következő évtizedhez képest „béke-
időben” zajlottak, nem volt olyan jelentős fenyegetettségi percepció, mint amilyent 2001. 
szeptember 11-e eredményezett az amerikai politikai vezetésben és társadalomban.

A terrorizmus elleni háború és Az unilAterAlizmus

A 2000-es évek meghatározó eseménye az amerikai biztonságpolitika szempont-
jából a 2001. szeptember 11-i terrortámadás volt. Amint korábban utaltunk rá, a 
posztbipoláris korszakban az amerikai katonai intervenciók harmadik feltételét 

a nemzetközi terrorizmus és a tömegpusztító fegyverek proliferációjától való félelem je-
lentette. E félelmet a szeptember 11-i támadás jelenítette meg és katalizálta. A támadások 
nyomán megfogalmazott Bush-doktrína, valamint annak adaptációja – az afganisztáni és 
az iraki háború – állt a globális amerikai katonai szerepvállalás középpontjában a követ-
kező évtizedben. A két háború közül tulajdonképpen csak az afganisztánit lehet részben 
intervenciónak tekinteni, hiszen a közép-ázsiai országban már a 2001. szeptember 11-e 
előtt is meglévő, belső fegyveres konfliktusba avatkozott be Amerika: a hatalmon lévő 
tálibok ellen, az északi szövetség oldalán, illetve a nemzetközi közösség számára koc-
kázatokat rejtő belső afgán politikai-hatalmi helyzetet kívánta felszámolni. Ugyanakkor 
extrém humanitárius válsághelyzet – legalábbis a korábbi évtizedek afgán mércéjét tekint-
ve – nem állt fenn. Az iraki háború esetében az Egyesült Államok maga kezdeményezte 
a katonai konfliktust, akut humanitárius válsághelyzet vagy közvetlen katonai fenyegetés 
nem állt fenn, aminek megszüntetése érdekében például a korábban említett „felelősség a 
védelemre” klauzula alapján kellő jogalap lett volna a beavatkozásra. Az afganisztáni, de 
még inkább az iraki háború tehát kevésbé az intervenció problematikáját veti fel, sokkal 
inkább az unilateralizmus kérdése kerül előtérbe.
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A Bush-doktrína, amit a 2002. évi amerikai nemzetbiztonsági stratégiában kodifikál-
tak, három pillérre épült.19 Az első pillér értelmében a doktrína a demokráciát magasabb 
rendű kormányzati formának tartja az autokratikus rezsimeknél, amelyeket a Bush-
adminisztráció rendre zsarnokságként aposztrofált, és mint ilyet, ab ovo veszélyesnek 
tartotta a nemzetközi rendre nézve. A második pillér a terrorizmus jelenségének fókuszba 
helyezése, az amerikai nemzetbiztonság szempontjából: az a fasizmushoz és a kommu-
nizmushoz hasonlóan alapvetően egy ideológiai harc, amelynek gyökerei a közel-keleti 
elnyomó rendszerekben és az onnan származó szélsőséges, agresszív mozgalmakban ke-
resendők. A doktrína harmadik eleme szerint az új, nemzetközi terrorizmus és a lator 
államok jelentette fenyegetés árnyékában, valamint a tömegpusztító fegyverek jelentette 
kockázatok idején a régi, elrettentésen és védelmen alapuló katonai doktrínák idejétmúl-
tak. Az Egyesült Államok ennélfogva fenn tartja magának a jogot, hogy szükség esetén 
preventív háborút indítson, ha fenyegetve érzi magát.

Érdemes megjegyezni, hogy mind a Bush-, mind az Obama-kormány úgy lépett 
hivatalba, hogy a megelőző választási kampányban elődje túlzott globális katonai 
szerepvállalását bírálta. Condoleezza Rice 2000 tavaszán, a Foreign Affairsben20 írt 
cikkében a Clinton-kormányzatot azért bírálta, mert annak külpolitikájában túl nagy 
szerepet kaptak a stratégiailag jelentéktelen régiókban a nemzetépítési és stabilizációs 
műveletek, nem lépett fel elég határozottan Oroszország és Kína ambícióival szemben, 
és nem járult kellően hozzá az amerikai nagyhatalmi elsőség biztosításához szükséges 
katonai fejlesztésekhez. A terrortámadások után az amerikai külpolitikai vezetésben 
a realista megfontolások háttérbe szorultak, és előtérbe került a neokonzervatív 
agenda – anélkül, hogy személycserék jelezték volna a váltást, bár a „héják” (Donald 
Rumsfeld, Paul Wolfowitz, Dick Cheney) befolyása kétségtelenül felértékelődött. 
„A misszió határozza meg a koalíciót, nem a koalíció a missziót”21 politikája nyíltan 
érvényesült a NATO segítségnyújtásának visszautasításában – előbb a kezdeti afganisztáni 
hadműveletek során, később, látványosabb formában, az iraki háborúban. A NATO 
bővítéséről szóló, 2002. évi prágai döntésre az amerikai adminisztráció a szövetségnek a 
kollektív biztonsági rendszer felé történő elmozdulásaként tekintett – ahogy azt Kissinger 
korábban megjósolta22 –, hiszen Amerikának amúgy is ad hoc koalíciókra volt szüksége, 
nem feltétlenül egységes kollektív védelmi rendszerre.23 Összehasonlítva a neokonzervatív 
és a liberális intervencionista nézeteket, a katonai erő alkalmazását mint az amerikai 
külpolitika legitim eszközét, mindkettő egyaránt támogatja.24 A liberálisok szerint azonban 

19 Mackubin Thomas Owen: „The Bush Doctrine: The Foreign Policy of a Republican Empire”. ORBIS – 
A Journal of World Affairs, (2009 tél). Elektronikus változat: http://www.fpri.org/orbis/5301/owens.
bushdoctrine.pdf.

20 Condoleezza Rice: „Campaign 2000: Promoting the National Interest”. Foreign Affairs, Vol. 79. No. 1. 
(2000).

21 Donald H. Rumsfeld: „A New Kind of War”. The New York Times, http://www.nytimes.com/2001/09/27/
opinion/27RUMS.html, 2001. szeptember 27.

22 Henry Kissinger: Korszakváltás az amerikai külpolitikában? Budapest: Panem–Grafo, 2002.
23 Kiss J László: „Német külpolitika és az iraki válság: változás a folytonosság útján?” Külügyi Szemle, 

Vol. 6. No. 2. (2007).
24 John J. Mersheimet: „Imperial by Design”. The National Interest, No. 1. (2011). Elektronikus változat: 

http://nationalinterest.org/article/imperial-by-design-4576?page=1.
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szükség van szövetségesekre, nemzetközi támogatásra és megfelelő intézményekre, a 
konfliktus utáni helyzet konszolidálására. A neokonzervatívok ezzel szemben a 2000-
es évek elején, az amerikai primátus nyílt vállalásával azt képviselték, hogy a lényeg az 
amerikai politikai-hatalmi célok elérése, a katonai konfliktus utáni konszolidáció 
– beleértve a demokrácia kifejlődését – magától megvalósul.

A neokonzervatív Bush-kormányzat első ciklusának külpolitikája állt a legközelebb a 
globális dominancia stratégiájához, amely az amerikai primátus nyílt elérését és fenntar-
tását célozta meg. Ennek legfőbb eszközének pedig a katonai erő alkalmazását tekintette. 
A Bush-doktrína lényege az volt, hogy az akut biztonsági fenyegetést, a nemzetközi terro-
rizmust, illetve az ellene való küzdelmet összekapcsolta az amerikai geopolitikai hatalmi 
érdekekkel. Ez az összekapcsolás – mára bebizonyosodott – az adminisztráció részéről 
nemcsak félreértéseken, hanem tudatos manipuláción is alapult. A gonosz tengelye, az 
al-Káida és a tömegpusztító fegyverek hármasának összemosása tudatos stratégia volt, 
amely azonban az elsőszámú célpont, Irak esetében valótlannak bizonyult. Az iraki és 
afganisztáni háború és a stabilizációs erőfeszítések legfőbb mozgatórugója azonban nem 
a hagyományos stratégiai előnyök – például terület, erőforrások, katonai bázisok – meg-
szerzése, hanem ideológiai megfontolások,25 a közel-keleti autoriter rezsimek felszámolása 
és a demokráciaexport volt. Az állam- és demokráciaépítés nehézségi azonban hamar 
nyilvánvalóvá váltak, a Bush-kormány a második elnöki ciklus idejére korrekciókat volt 
kénytelen végrehajtani külpolitikájában, ami Afganisztánra és Irakra lebontva, az ambí-
ciók visszafogását és az erőforrások megemelését jelentette. A katonai intervenciókra és 
stabilizációs műveletekre vonatkozó, növekvő amerikai szkepticizmus és óvatosság jelei 
a 2011. évi arab tavasz folyamán világosan látszódtak. Az amerikai kormányzat a Közel-
Keleten – a politikailag kedvező klímában, nemzetközi támogatás mellett is – kezdetben 
rendkívül óvatosan viszonyult a politikai változásokhoz; a líbiai intervencióban való el-
kötelezettségének képlékenységét mutatja, hogy a hadsereg vezetése mellett egyre több 
kormánypárti és ellenzéki kongresszusi képviselő is inkább ellenzi a katonai részvételt.

Az intervencionizmus korlátjAi

Az intervencionizmusnak, még ha az unilateralizmus hatalmi feltételei adottak 
is, komoly korlátai vannak. Ezeket alapvetően három csoportba sorolhatjuk: 
belpolitikai, a nemzetközi politikára vonatkozó, illetve a rendszerszintű korlátok, 

amelyet a hegemónia paradoxonjaként írhatunk le.26 A belpolitikai korlátot természetesen 
a kormány támogatottsága, a politikai szereplők és a közvélemény támogatása jelenti. 
A politikai szereplőkön gyakran nemcsak a politikusokat kell érteni, hanem azokat a 
speciális érdekcsoportokat, lobbikat is, amelyek az amerikai külpolitika formálásában 
meghatározó szerepet játszanak. Ezeknek komoly lehetőségük van arra, hogy a szélesebb 

25 Karl K. Schonberg: „Identity and Policy in the U.S. War in Iraq and War on Terror: A 
Constructivist Analysis”. European Consortium for Political Research, http://turin.sgir.eu/uploads/
SchonbergSchonberg_SGIR_Discourses_of_War_and_Terror_Paper.pdf, 2007. szeptember 12–15.

26 Caitlin Talmadge: „The Restrained Hegemon”. Harvard International Review, http://hir.harvard.edu/
intelligence/the-restrained-hegemon, 2006. május 6.
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közvéleményben tematizálják a diskurzust a számukra fontos kérdésekről. Habár az 
állampolgárok számára a belpolitikai, rendszerint a gazdasági és a szociális kérdések 
az elsődleges fontosságúak a választásokon, az amerikai politikának – különösen a 
„Vietnam-szindróma” óta – nem lehet figyelmen kívül hagynia a háborúk politikai 
kockázatait. Az elmúlt két évtized amerikai katonai intervencióit tekintve, általánosságban 
megállapítható, hogy a beavatkozások kezdetén az elnök élvezte a közvélemény 
támogatását, a konfliktusok elhúzódásával viszont e támogatottság értelemszerűen 
csökkent. Így az iraki és az afganisztáni háborúkba az amerikai polgárok zöme mára 
egyértelműen belefáradt; 2011 eleje óta a közvélemény mintegy 60%-a az afganisztáni 
kivonulást szorgalmazza. A nemzetbiztonsági kérdésekben rendszerint keményebb 
álláspontot képviselő republikánus szavazók körében is nőtt a kivonulást szorgalmazók 
száma, amit a republikánus politikusok is érzékelnek, és várhatóan ennek megfelelően 
alakítják választási kampánystratégiájukat.

A nemzetközi politikai környezet alatt a többi államnak az adott katonai intervenci-
óhoz való viszonyát értjük, vagyis azt, hogy támogatják vagy ellenzik az adott amerikai 
politikát. A posztbipoláris korszak elmúlt két évtizedét áttekintve megállapítható, hogy a 
katonai intervencióról való döntés tekintetében az amerikai vezetés számára másodlagos 
volt más államok véleménye, ám azok hosszú távú eredményét jelentősen befolyásolta, 
hogy milyen nemzetközi támogatás vagy éppen ellenszél övezte őket. Mindez egyrész-
ről tükrözi a katonai dimenzió terén meglévő, egyértelmű amerikai fölényt; másrészről 
azt is, hogy a hegemónia nem jelent omnipotenciát. Bár a katonai mellett kisebb mérté-
kű volt Amerika politikai-gazdasági-kulturális elsősége, a katonai intervenciókat övező 
válságjelenségek kezelése mindig széles körű nemzetközi és helyi, lokális és regionális 
együttműködést is igényel, amit demokratikus eszközökkel egyetlen külső hatalom sem 
tud önállóan kezelni. Habár a balkáni, különösen a boszniai konfliktust nem lehet végle-
gesen megoldottnak tekinteni, a fegyveres konfliktusok tartós felszámolásához szükség 
volt az európai szövetségesek közreműködésére, elsősorban a stabilizációs műveletekben, 
a NATO és az EU keretében egyaránt. A balkáni intervenciókhoz kapcsolódó politikai 
legitimáció biztosítása mellett a stabilizációs műveletek gazdasági-rendészeti-igazgatási 
és katonai terheinek döntő hányadát is Európára tudta bízni az Egyesült Államok. 
Mindemellett természetesen nem szabad figyelmen kívül hagyni a helyi társadalmak 
– a horvátok, bosnyákok és albánok – egy részének és a környező államoknak a nyugati 
beavatkozást illető támogatását, még akkor is, ha az a közvetlenül érdekelt etnikumok 
tekintetében nem teljes körű és feltétlen. Amint korábban utaltunk rá, a 90-es évekbeli 
afrikai intervencióinak nagy részében az Egyesült Államok a szomáliai kudarc után meg 
sem kísérelt tartós rendezésbe fogni, így sem a helyi, sem a nemzetközi politikai támo-
gatás megszerzése nem merült fel komoly tényezőként – amihez hozzá kell tenni, hogy 
általában a releváns nagyhatalmak érdektelensége (részben Franciaország kivételével) ez 
utóbbit szükségtelenné is tette.

A geopolitikai szempontból jóval jelentősebb közel-keleti és közép-ázsiai térség 
esetében természetesen más volt a helyzet. Mind az iraki, mind az afganisztáni sta-
bilizációs nehézségek egyik fontos pillére a regionális hatalmi versengés, nemcsak 
az amerikai, hanem egymás politikai céljai és erőfeszítései tekintetében is. Az iraki 
és az afganisztáni intervencióval kapcsolatos nagyhatalmi (orosz, kínai) ellenkezés a 
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konfliktusok kimenetele szempontjából – a köztük és az USA között lévő hatalmi kü-
lönbségek miatt – nem volt számottevően releváns, a helyi és regionális politikai feltételek 
annál inkább számítottak. A francia–német kritika Irak esetében még ennyire sem volt 
jelentős, hiszen később, ha csekély mértékben is, de hozzájárultak a stabilizációs erőfeszí-
tésekhez. Afganisztán kapcsán más jellegű problémák léptek fel. Az ISAF műveleteiben 
a nemzetközi támogatás korlátja vonatkozásában elsősorban az európai képességbeli hi-
ányosságok kerültek előtérbe, kevésbé a politikai akarat hiánya, bár természetesen ott is 
komoly feszültségek adódtak. A jövőre nézve – amint azt a leköszönt Robert Gates védel-
mi miniszter egyik utolsó hivatalos beszédében kifejtette27 – e képességbeli korlát lehet 
a NATO kohéziójának és létalapjának legfontosabb próbaköve. A líbiai intervenció, ame-
lyet alapvetően európai hatalmak kezdeményeztek, és amelyhez megkapták az amerikai 
támogatást, világosan jelzi azokat a képességbeli hiányosságokat, amelyek a zsugorodó 
európai katonai költségvetések miatt csak súlyosbodni fognak az elkövetkező években.

Végül szükséges kitérnünk arra a hatalmi korlátra, amelyet a „hegemónia paradoxonja” 
jelenít meg.28 Ennek lényege, hogy miközben az Egyesült Államok hegemón hatalomként 
képes a saját maga alkotta szabályokat is egyoldalúan átlépni, e normák és intézmények 
aláásása hosszú távon saját hatalmi pozícióit rendítheti meg. A mai nemzetközi rendszert, 
amely az ENSZ-en alapul, az Egyesült Államok hozta létre, és jelentős mértékben ő mű-
ködtette az elmúlt évtizedekben. A nemzetközi hatalmi viszonyok a második világháború 
vége óta folyamatosan, olykor radikálisan változtak. Mára a nemzetközi intézményrend-
szer, sőt olykor a normák sem tükrözik a tényleges hatalmi viszonyokat, ami az elmúlt 
két évtized amerikai hegemonikus rendszerére különösen igaz volt; ugyanakkor a mai 
hatalmi viszonyoknak megfelelő nemzetközi rendszerben valószínűleg jóval kevésbé 
érvényesülnének az amerikai érdekek és a nyugati normák. Ahogy Robert Kagan fo-
galmazott, a posztamerikai világ vezetői nem Brüsszelben fognak összeülni – és tegyük 
hozzá, nem is New Yorkban –, hanem Moszkvában, Pekingben és Washingtonban. A jövő 
nagy kérdése, hogy egy változatlanul Amerika vezette, ám kiegyenlítettebb erőviszonyok-
kal bíró világrendben a katonai intervenciókra továbbra is leginkább képes és hajlamos 
Amerika a növekvő belső kihívások miatt mérsékli-e nemzetközi aktivitását, avagy a 
konkurenciával való növekvő versenyében az előző évtizedekhez hasonlóan hatékony ér-
dekérvényesítő eszközként tekint-e katonai erejére.

A tanulmány az OTKA 76153 K számú kutatási projektjének keretében készült.

27 „Gates Parting Shot Warns NATO Risks Irrelevance”. Reuters, http://www.reuters.com/
article/2011/06/10/us-usa-nato-idUSTRE7591JK20110610, 2011. június 10.

28 Talmadge: i. m.
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