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A hidegháború vége óta a külpolitikai szakértőket foglalkoztató egyik fő kérdés 
az, hogy a kétpólusú világrendet milyen új világrend váltja majd fel. Azok, 
akik az Egyesült Államok hegemóniája által fémjelzett „egypólusú korszak" 

eljövetelét hirdették, mint bebizonyosodott, győzelmet arattak azok felett, akik egy 
multipoláris világra tették voksukat.

Az Egyesült Államok hegemóniájának egyik alappillérét a katonai hatalom képezi: 
ez az ország többet költ hadi kiadásokra, mint a többi katonai nagyhatalom együttvéve. 
Ezenkívül az e téren felhasznált információs technológiákban jelentkező minőségi fölé
nye is elsöprő. A tanulmány szerzője először is ennek a hatalomnak az elemeit határoz
za meg, majd arra is kitér, hogy melyek azok a területek, amelyeken az Egyesült Álla
mok fölénye abszolút, és melyek azok, ahol ellenségei megkérdőjelezhetik ezt a fölényt.

A „közös terek" fölötti uralom
Az amerikai hadi gépezet ma a „közös terek": a tengerek, az ég és az űr fölötti globá
lis uralommal rendelkezik. Ezek a közös terek egyik ország tulajdonát sem képezik, el
vileg bárki által hozzáférhető közlekedési útvonalakat jelentenek. Az ég például legin
kább az alatta található országokhoz tartozik, ám kevés ország tudná megtiltani, hogy 
légterében 15 ezer láb felett amerikai gépek repüljenek át. Az amerikai uralom nem azt 
jelenti, hogy más ország nem férhet hozzá e zónákhoz, hanem azt, hogy az Egyesült 
Államok a többi országnál nagyobb mértékben tudja azokat katonai célokra felhasz
nálni és adott esetben mások hozzáférését megakadályozni. A terek fölötti uralom az 
Egyesült Államok globális hatalmának egyik kulcstényezője, olyan katonai potenciált 
nyújtva az országnak, amelyet az egy hegemonikus külpolitika szolgálatában messze 
jobban tud mobilizálni, mint bármelyik tengeri nagyhatalom tette a történelem során. 
A terek fölötti uralom alapját természetesen az ország gazdasági súlya jelenti: az Egye
sült Államok adja a világ bruttó termékének 23%-át. (A sorban következő Kína és Ja
pán csupán a 10%-át, illetve 7%-át adja). Ezenkívül az Egyesült Államok költségveté
sének 3,5 %-át fordítja védelmi célokra, ami jelentős katonai projektek végrehajtását te

256 Külügyi Szemle



Barry R. Posen: A  terek fölötti uralom

s z í  számára lehetővé. 2001-ben például annyi pénzt költött katonai kutatásra és fejlesz
tésre, mint Németország és Franciaország teljes védelmi kiadása.

A hadműveletekhez szükséges globális infrastruktúra jelentős részét a műholdak al
kotják, amelyek segítségével bármely terület részletesen feltérképezhető, a katonai cél
pontok pedig pontosan és gyorsan lokalizálhatok. Az Egyesült Államok mintegy 100 
katonai és 150 kereskedelmi műholddal rendelkezik, amely több mint a felét alkotja az 
űrben lévő műholdaknak; űrfegyverkezési kiadásai pedig majdnem 14 milliárd dollár
ra becsülhetők. Mivel az ország jelentős mértékben támaszkodik műholdjaira, azok 
vonzó célpontok lehetnek ellenségei számára, ezért az esetleges ellenséges „mikromű- 
holdak" elhárítása céljából műholdelhárító rendszerek kidolgozásába kezdett.

A tengeri közlekedési útvonalak ellenőrzése terén jelentkező fölény is fontos részét 
képezi az Egyesült Államok globális hatalmának; ez részben a U. S. Navy (amerikai ha
ditengerészet) tevékenységén, részben a haditengerészeti támaszpontok jól kidolgozott 
hálózatán nyugszik. A támadó atom-tengeralattjárók a tengerek fölötti uralom egyik 
kulcstényezőjét jelentik. Ezek gyártásában a Szovjetunió sokáig rivalizált az Egyesült Ál
lamokkal, de végül alulmaradt; a több mint egymilliárd dollárba kerülő tengeralattjárók 
gyártását (a legutóbbi amerikai modell gyártása már a kétmilliárd dollárt is meghalad
ta) valóban kevés ország engedheti meg magának. Az amerikai flotta jelenleg 55 atom
tengeralattjáróval rendelkezik, négy pedig gyártás alatt áll. Háromévenként kettőnek a 
gyártását tervezik, négy Ohio típusú atom-tengeralattjárót pedig földi célpontok eléré
sére alkalmas, nem atommeghajtású robotrepülőgépekkel akarnak ellátni. Ezenkívül az 
amerikai haditengerészet a 12 repülőgép-hordozó anyahajójával (ebből kilenc atommeg
hajtású) az óceánok felszínét is uralja. Franciaországtól eltekintve, (amelynek egy van), 
egy ország sem rendelkezik atommeghajtású anyahajóval. Ezeknek, valamint a kétéltű 
felszereléseknek a védelmére az Egyesült Államok 38 Arleigh Burke típusú, több mil
liárd dollár értékű, többfunkciós rombolóhajót szerzett be 1991 óta. Mivel ezek száraz
földi célpontok elérésére, légvédelmi feladatok végrehajtására és tengeralattjárók elleni 
bevetésekre is alkalmasak, a világ legfejlettebb hajóinak számítanak.

Bár 1990 óta az Egyesült Államok több külföldi támaszpontját is  felszámolta, a hi
degháborúból megmaradt támaszpontrendszere még mindig jelentős. Sőt az öbölhá
ború óta a kulcsfontosságú régiókhoz való hozzáférése még javult is, mivel a Perzsa
öbölben fontos légitámaszpont-hálózatot és kikötőhálózatot hozott létre. Szerte a vilá
gon mintegy három és fél hadosztályt állomásoztat ezek védelmére.

Az Egyesült Államok légi fölényét az ellenséges légvédelem megsemmisítésére al
kalmas, támadásra, rádióvétel zavarására és hírszerzésre specializált repülő eszközök 
komoly fegyvertára biztosítja. Ezek a repülőgépek arra is alkalmasak, hogy 15 ezer láb 
fölött különösebb veszély nélkül használják az ellenséges légteret: ebben a magasság
ban már nem elérhetők a hagyományos légvédelmi eszközökkel, pilótáik viszont ebből 
a magasságból is meg tudnak semmisíteni akár kisebb célpontokat is.
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A közös terekből kilépve, a 15 ezer láb alatti magasságban azonban már kisebb az 
Egyesült Államok fölénye, sőt minél közelebb kerül egy ellenséges országhoz, ez a fö
lény általában annál inkább csökken. Sőt Irak, Szerbia, Szomália, Irán esete, valamint 
az Anaconda hadművelet alatt az Afganisztánban felállított csapdák példája azt mutat
ja, hogy fel lehet venni katonailag a harcot az Egyesült Államokkal. Igaz, csupán Szo
mália dicsekedhet valamiféle győzelemmel, ám a többi ország is súlyos árat fizettetett 
az amerikai hadsereggel. Pedig ezek az országok általában kicsik, szegények és kato
nailag elmaradottak. A szerző a továbbiakban e relatív hátrány tényezőit veszi sorra.

Először is, a helyi szereplők számára a háború megnyerése elsőrendű politikai érdek, 
sokkal fontosabb, mint az Egyesült Államok számára, ezért a megpróbáltatásokkal 
szembeni tűrőképességük is nagyobb. Másodszor, ezek az országok kis méretük ellené
re egy forrás tekintetében kompenzálják az Egyesült Államokat: a harcolni képes férfiak 
számában. Annak ellenére, hogy ez már nem döntő eleme a szárazföldi harcoknak, nagy 
jelentőséggel bír a városban, a dzsungelben és a hegyek között folyó összecsapásoknál. 
Harmadszor, a helybeliek nagy előnye, hogy „hazai pályán játszanak", ennélfogva jól is
merik a terepet, a klímát és a helyi adottságoknak legjobban megfelelő taktikákat és stra
tégiákat. Negyedszer, ezen államok katonai vezetőit nagy számban képezték ki a fejlett 
országokban: a hidegháború idején katonai kiképzésük a politikai befolyásolás egyik 
eszköze volt. Jól kitanulták tehát a nyugati hadviselést, a nyugati fegyverek használatát, 
és ezt a tudást könnyen az Egyesült Államok ellen tudják fordítani. Ötödször, a földi kö
zelharcokhoz, az alacsony magasságban folyó légi ütközetekhez és a territoriális vizeken 
vívott harcokhoz szükséges fegyverarzenál kevésbé költséges, mint a közös terekben 
folytatott háború. Mindezen tényezők összejátszása már komoly kihívást jelent az Egye
sült Államok számára, és ha vereséget nem is, de számos nehézséget okozhat.

A hidegháború vége óta a tengeri összecsapások helyett egyre inkább a szárazföldi had
műveletek kerültek előtérbe. Ezért az 1990-es évek elejétől az amerikai haditengerészet 
nagy figyelmet fordított a part menti hadműveletekre, amiről több doktrína is tanúskodik 
(From the Sea, Forward from the Sea, Sea Power 21). A part menti harcok nagyrészt az ere
detitől eltérő feladatokat rónak az amerikai haditengerészetre, amelynek eddig nem sikerült 
kimagasló eredményeket elérnie e téren. Apart menti harcokra felállított haderő különböző 
eszközök kombinációját tartalmazza: aknák, hajóelhárító rakéták, dízel-tengeralattjárók, 
gyorsnaszádok, radarok, hosszú hatótávolságú föld-levegő rakéták, repülőgépek és heli
kopterek. Ezek az ellenség számára sem túlságosan drágák, és együtt alkalmazva kemény 
ellenállást fejthetnek ki, mint ahogy tették a Perzsa-öbölben, amelynek zárt területe különö
sen alkalmas a védekezésre. Az amerikai flotta kétségtelenül képes szétrombolni egy jól mű
ködő, part menti védelmet is, ám csak jelentős anyagi és emberveszteség árán.

Ugyanúgy kevéssé érvényesül a haditechnikai fölény a 15 ezer láb alatti magasság
ban is. Az ilyen magasságban repülő drága és kifinomult, harcászati célokra létrehozott 
repülőgépek rendkívül sebezhetőek az olyan viszonylag olcsó eszközökkel szemben,
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mint az automata légvédelmi tüzérség, a föld-levegő rakéták és főleg az olyan infravö
rös, hordozható rendszerekkel szemben, mint a Stinger amerikai rakéták. A nyugati lé
gierők repülőgépei ezért általában 15 ezer láb fölött maradva próbálják elkerülni az em
lített fegyvereket, ám ebben a magasságban már nehezebb az ellenséges erők lokalizálá
sa, amelyek ráadásul gyakran folyamodnak az álcázás fortélyaihoz. Ezenkívül az integ
rált légvédelmi rendszerek létrehozása is fokozta a támadó repülőgépek elleni védelem 
hatékonyságát. Ez a különböző rövid, közép- és nagy hatótávolságú eszközök, valamint 
radarok és kommunikációs rendszerek összehangolt működését jelenti. Ezért ahhoz, 
hogy veszély nélkül teljesíthessék küldetésüket, a nyugati légierőknek először hatástala
nítaniuk kell az ellenséges légvédelmet. Ez utóbbiak azonban az elektronikus hírszerzés 
eszközeivel könnyen fel tudják deríteni az ellenük irányuló hadműveleteket, ez pedig 
nyilvánvalóan rontja a támadás hatékonyságát. 1999-ben a szerb hadsereg is jól működő 
integrált légvédelmi rendszerrel volt felszerelve, így a NATO támadó repülőgépei nem 
okoztak túlságosan jelentős kárt a Koszovóban állomásozó szerb csapatoknak.

Utolsóként említve, a könnyűgyalogság is felvet néhány problémát. A Sivatagi Vihar 
hadművelet azt sugallja, hogy kevés szárazföldi haderő vehetné fel a versenyt az ame
rikai hadsereggel nyílt terepen, valamint technikailag magas színvonalú ütközetben. 
A szárazföldi harcok azonban folyhatnak városban, hegyvidéken, dzsungelben és mo
csaras területeken is, ahol az amerikai csapatok bizony nehézségekkel találhatják magu
kat szemben, hiszen a jó helyismerettel rendelkező, gyakran jó kiképzésben részesült 
helyi harcosok helyzeti előnyben vannak velük szemben. A helybeliek létszámbeli fölé
nye is gondot jelenthet. A „gonosz tengelyéhez" tartozó három ország: Eszak-Korea, 
Irak és Irán sorozással toborozza hadseregét; összességében 16 millió 18 és 32 év közöt
ti férfit tud felmutatni, és ez a szám a jövőben várhatóan csak emelkedni fog, mivel 
a Föld népességszaporulata főként a fejlődő országokat érinti. Ezekben az országok
ban tehát a katonaképes korú férfiak nagy száma fontos forrást jelent a hadseregeknek. 
A legyőzött ország nagy lélekszáma másfelől nagy létszámú hadsereg állomásoztatását 
tenné szükségessé: például Irak politikai átszervezéséhez és a rend fenntartásához a 
22 milliós lélekszámú lakosságra vetítve ideálisan 50 ezer amerikai katonára lenne 
szükség, amely mintegy 10%-át képviseli az amerikai hadsereg aktív állományának.

Szomália és Afganisztán esete pedig azt példázza, hogy a városokban vagy a hegyek 
között harcoló bátor és ügyes harcosok egyszerű, olcsó, gyakran szovjet gyártmányú 
fegyverekkel felszerelkezve nem egy alkalommal okoztak kellemetlen meglepetést az 
amerikai erőknek. Egyszóval, a katonaképes férfiak nagy száma, a kedvező terep, a jó 
kiképzés és a nagy mennyiségű olcsó fegyver a megtámadott országok részéről nagy 
kihívást intézhet az amerikai katonai erők számára, így a terek fölötti uralom nem je
lent mindenképpen ugyanolyan fölényt más körülmények között is.

Füsti Molnár Zsuzsa
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