
A geo po li ti kai/re a lis ta is ko la ame ri -
kai hí vei 1989 elõtt is alá ren del ték a
kö zép-eu ró pai kap cso la to kat a Moszk -
vá val fenn ál ló vi szony nak. Az õ szem lé -
le tük ben a glo bá lis, „nagy po li ti ka” szín -
pa dán a Szov jet unió fõ sze rep lõ volt,
míg a kö zép- és ke let-eu ró pai kom mu -
nis ta csat lós ál la mok mind össze epi -
zo dis ták. Rá adá sul 1985 után je len tõs
for du lat tör tént a szov jet bel- és kül po -
li ti ká ban. Mi ha il Gor ba csov, té ve sen,
azt hit te, hogy a kom mu nis ta rend szer
meg re for mál ha tó; a be ve ze tett re form -
in téz ke dé sek azon ban (köz tük a so kat
em le ge tett és sok szor fél re ér tel me zett
glasz noszty, pe reszt roj ka és uszkorenyije)
nem hoz ták meg a kí vánt ered ményt,
sõt az or to dox kom mu nis ta erõk 1991
au gusz tu sá ban még nyílt po li ti kai (és
rész ben ka to nai) puccsot is meg kí sé rel -
tek a szov jet el nök el len. Mind ezek 
el le né re szá mos ame ri kai po li ti kus és
biz ton ság po li ti kus Wa shing ton szá má -
ra a leg ked ve zõbb hely zet nek azt tar -
tot ta, hogy Mi ha il Gor ba csov ma rad jon
egy meg gyen gült és en nek kö vet kez té -
ben ru gal ma sabb part ner ként mû kö dõ
egy sé ges Szov jet unió élén. Eb bõl ki in -
dul va csak mér sé kelt lel ke se dés sel üd -
vö zöl ték a sza bad sá got és füg get len sé -
get túl sá go san „ra di ká li san” kö ve te lõ
el len zé ki moz gal ma kat a szov jet ér dek -
szfé rán be lül, és is mé tel ten fi gyel mez -
tet ték õket a „fon tol va ha la dás” eré nye -
i re – er re a leg em lé ke ze te sebb pél dát
Ge or ge H. W. Bush hí res sé vált, 1991.
au gusz tus 1-jén el mon dott „ki je vi csir -
ke” be szé de szol gál tat ja, ame lyik egyik
ol va sa tá ban óvott at tól, hogy az uk rá -
nok össze ke ver jék a „sza bad sá got” és 
a „függetlenséget”.1 Ugyan ak kor meg
kell je gyez ni, hogy a re ál po li ti kai is ko -

la egy má sik ágá hoz tar to zók, így töb -
bek közt Zbigniew Brzezinski, Uk raj nát
a geo po li ti kai „játsz má ban” az egyik
kulcs fon tos sá gú ál lam nak te kin tik; ér -
tel me zé sük ben – le egy sze rû sít ve – Orosz -
or szág Uk raj ná val együtt bi ro da lom,
nél kü le pe dig mind össze re gi o ná lis
ha ta lom. 

Az eu ró pai szov jet gyar mat bi ro da -
lom szét esé se, majd ma gá nak a Szov -
jet uni ó nak a vég ze tes meg gyen gü lé se
és vé gül szét hul lá sa az Egye sült Ál la -
mok szá má ra ter mé sze te sen óri á si si -
kert je len tett; Francis Fukuyama 1989
nya rán si e tett is ki je len te ni, hogy a
par la men ti de mok rá ci ák és a pi ac gaz -
da sá gok vég sõ gyõ zel met arat tak. (Ezt
az el ha mar ko dott meg ál la pí tást a szer -
zõ az óta visszavonta.2) A tri um fá lást
egyéb ként Ge or ge H. W. Bush el nök po -
li ti ka i lag és a men ta li tá sá ból adó dó an
sem tar tot ta he lyén va ló nak. Cél ja az
volt, hogy a szov je tek ne meg aláz ta tás -
nak él jék meg a bi ro dal muk bu ká sát, és
egyez ze nek be le az Egye sült Ál la mok
szá má ra az egész eu ró pai át ren de zõ dés
leg fon to sabb as pek tu sá ba, ti. ab ba, hogy
az egye sí tett Né met or szág a nyu ga ti in -
teg rá ci ós szer ve ze tek, min de nek elõtt 
a NA TO tag ja ma rad jon. Az el nök és 
ta nács adói he lye sen mér ték fel, hogy 
a „né met kér dés” nem csu pán a 20., ha -
nem a 21. szá zad egyik kulcs kér dé se is
lesz min de nek elõtt az at lan ti kö zös sé -
gen be lül, de tá gabb össze füg gés ben 
a vi lág po li ti ká ban is. A Szov jet unió
össze om lá sa ugyan ak kor már kö zép tá -
von is bi zo nyos geo po li ti kai gon do kat
oko zott az Egye sült Ál la mok nak. Moszk-
va egé szen az 1980-as évek vé gé ig úgy -
mond bi zo nyos „ren det tar tott” az 
ér dek szfé rá já ba ta golt or szá gok ban. világablak
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AZ AME RI KAI „NAGY STRA TÉ GI ÁK” 
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A szov jet csend õr sze rep meg szû né sé -
vel gya kor la ti lag egyet len „csend õr”
vagy stíl sze rû en „she riff” ma radt a po -
ron don. Füg get le nül a po li ti kai be ál lí -
tott ság tól, az eu ró pa i ak tól kezd ve az
ara bo kig és az af ri ka i a kig gya kor la ti lag
min den ki az Egye sült Ál la mok tól vár ta
a konf lik tu sok meg ol dá sát. 

Az Egye sült Ál la mo kon be lül el vi
vi tá kat vál tott ki a kö ve ten dõ kül- és
biz ton ság po li ti kai irány vo nal. Az „in -
ter na ci o na lis ta” re a lis ták a sze lek tív 
ér dek ér vé nye sí tést kö ve tel ték, a „kon -
zer va tív” re a lis ták egy vissza hú zó dó és
a bel po li ti kai kér dé sek meg ol dá sá ra
kon cent rá ló po li ti kát szor gal maz tak, 
a neokonzervatívok és a li be rá lis „in ter -
na ci o na lis ták” proaktív po li ti ka mel lett
tör tek lán dzsát, amely nek so rán Wa -
shing ton a ked ve zõ nem zet kö zi hely ze -
tet ki hasz nál va akár erõ szak kal is (neo-
konzervatívok) vagy in kább csak „pu -
ha” esz kö zök kel ter jesz ti a li be rá lis 
de mok rá ci át és a pi ac gaz da sá got szer te
a vi lá gon. (Idõn ként „ak tív” és „passzív”
li be ra liz mus ról is be szél nek az utób bi
két cso port tal kap cso lat ban.) Rö vi den:
az ame ri kai kül- és biz ton ság po li ti kai
gon dol ko dás ban el tûnt a hi deg há bo rú
alat ti alap ve tõ kon szen zus, ami kor a
stra té gi ai cé lok adot tak vol tak, s a vi ta
job bá ra csak a tak ti ká ról folyt.

A hi deg há bo rút kö ve tõ évek pa ra -
do xon ja ab ban rej lett az Egye sült Ál la -
mok szá má ra, hogy föld raj zi lag je len tõs
mér ték ben ki tá rult a tér az ame ri ka i ak
elõtt a vi lág kü lön bö zõ pont ja in ke let -
ke zõ ha tal mi vá kuu mok ré vén. Wa -
shing ton úgy dön tött, hogy a szá má ra
geo po li ti ka i lag elõ nyös hely ze tet a le -
he tõ leg na gyobb mér ték ben ki hasz nál -
ja, és meg pró bál ja be töl te ni eze ket az
ûrö ket. Az ame ri kai be fo lyás globalizá-
lására irá nyu ló tö rek vé sek el lent mon -
dá so sak ab ban az ér te lem ben is, hogy
az „amerikanizáció” ma gá ban rejt he ti 
a Pax Americana bu ká sá nak csí rá it. Így
az zal jár hat együtt, hogy a „ré gi” he ge -
món szfé rá já ban fek võ ál la mok nak –
vagy más szó val szö vet sé ge se i nek –
már nem tud annyi elõnyt nyúj ta ni,
mint ko ráb ban, mert az erõ for rá sa it
sok kal na gyobb kör ben kell meg osz ta -

nia, s no ha nem be szél he tünk egy sze rû
„nul la össze gû já ték ról” eb ben az ösz-
sze füg gés ben, az min den kép pen igaz,
hogy az ame ri ka i ak ren del ke zé sé re ál ló
erõ for rás ok és az új kö te le zett sé gek
nem áll tak egye nes arány ban egy más -
sal, és sok eset ben át kel lett cso por to sí -
ta ni õket. 

Egy má sik po ten ci á lis ve szélyt je -
len tett a kö zös vi lág kép kon túr ja i nak
el mo só dá sa az Egye sült Ál la mok és 
a leg szo ro sabb szö vet sé ge sei kö zöt ti. 
A (fel té te le zett vagy va lós) kül sõ eg -
zisz ten ci á lis fe nye ge tés meg szû né sé vel
több kulcs fon tos sá gú ál lam ve ze tõ i nek
a sze mé ben le ér té ke lõ dött az ame ri kai
sok ol da lú biz ton sá gi vé dõ há ló sze re pe.
To váb bá az eu ró pai szö vet sé ge sek
önál ló so dó kül po li ti kai el kép ze lé sei 
és ka to nai ké pes sé ge ik hi á nya mi att
egyes ame ri kai ve ze tõk meg kér dõ je lez -
ték a NA TO ko hé zi ós alap ját je len tõ 
el ve ket, és ar ról kezd tek el be szél ni,
hogy a „misszió ha tá roz za meg a ko a lí -
ci ót” (Do nald Rumsfeld).3 Po li ti kai sí kon
Richard Perle vagy John Bol ton ha son -
ló né ze te ket fej tett ki az ENSZ-szel
kap cso lat ban, amit egy faj ta „de mok rá -
ci ák ko a lí ci ó já val” kí ván tak fel vál ta ni.
Ame ri kai szem pont ból néz ve ez az 
at lan ti szö vet ség ún. minimalista fel fo -
gá sát je len ti, még ál ta lá no sab ban, a
nem zet kö zi kap cso la to kat te kint ve el -
moz du lás le het a „veszt fá li ai”, „ön se -
gé lye zõ” biz ton ság po li ti ka fe lé. Egy ben
az Egye sült Ál la mok ról a hi deg há bo rú -
ban ki ala kult „imázs” vagy per cep ció is
vál to zott. A he ge mó nia fenn tar tá sá hoz,
töb bek közt, szük sé ges a szö vet sé ge sek
(„alá ve tet tek”) egyet ér tõ tá mo ga tá sa, 
és az, hogy a he ge món ha ta lom a sa ját
ma ga al kot ta rend szer sza bá lya i val
össz hang ban cse le ked jen, ke rül ve az
unilateralista meg ol dá so kat. Az ame ri -
kai ad mi niszt rá ci ók azon ban, ami kor
az ér de kük úgy kí ván ta, meg szeg ték
eze ket az írat lan sza bá lyo kat, akár a
Milosevics-rezsim el le ni, ENSZ-fel ha -
tal ma zás nél kü li fegy ve res fel lé pés nél,
akár pe dig az Irak el le ni há bo rú nál
2003-ban. Össze fog lal va: az ame ri kai
he ge mó nia föld raj zi ki ter jesz té se együtt
járt a he ge mó nia „fel vi ze zõ dé sé vel”, s76
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kér dé ses, hogy ez a mennyi sé gi nö ve -
ke dés mi at ti mi nõ sé gi rom lás hosszabb
tá von nem lesz-e hát rá nyos az Egye sült
Ál la mok szá má ra.

A hi deg há bo rú vé gé vel el sõ sor ban
a kül sõ biz ton ság po li ti kai kör nye zet
vál to zott meg az Egye sült Ál la mok 
szá má ra. Az 1990-es évek ele jé tõl a ko -
ráb bi ak hoz ké pest még fo ko zot tabb
mér ték ben aszim met ri kus poszt hi deg -
há bo rús ve szély for rá sok az Egye sült
Ál la mok au to ri tá sa alatt nem lé võ te rü -
le te ken je lent kez tek. Ezek ke ze lé sé ben
egy ún. kon cep tu á lis sza ka dék ke let ke -
zett az ame ri ka i ak és több NA TO-be li
szö vet sé ge sük kö zött; az utób bi ak egy -
re ki sebb je len tõ sé get tu laj do ní tot tak 
a ka to nai esz kö zök nek (sok eset ben
szük ség bõl), és úgy vél ték, hogy a poszt -
hi deg há bo rús nem zet kö zi kör nye zet -
ben je lent ke zõ ki hí vá so kat nem le het
ha gyo má nyos biz ton ság po li ti kai esz kö -
zök kel ke zel ni. A prob lé ma el sõ sor ban
a nem zet kö zi ter ro riz must és a tö meg -
pusz tí tó fegy ve rek el ter je dé sé nek meg -
aka dá lyo zá sát érin ti – a négy éven ként
ki adott ame ri kai nem zet biz ton sá gi
stra té gi ák kö vet ke ze te sen eze ket, il let -
ve a szi ner gi á ju kat azo no sít ják a leg ve -
szé lye sebb ve szély for rás ként. 

Az eb ben a kér dés ben Wa shing ton -
nal egyet nem ér tõ szö vet sé ge sek ál lás -
pont ja sze rint az ame ri ka i ak túl sá go -
san sta ti ku san („hi deg há bo rús men ta li -
tás sal”) gon dol kod nak, ami kor elõ tér be
he lye zik a ka to nai vá lasz adást, vagy
leg alább is nem zár ják ki azt. Sze rin tük
ugyan is ezek a kér dé sek gaz da sá gi, tár -
sa dal mi, sõt val lá si és kul tu rá lis gyö ke -
rek re ve zet he tõk vissza, s azo kat ka to -
na i lag le he tet len ke zel ni. A Clin ton-ad -
mi niszt rá ció kez det ben haj lott is ar ra,
hogy a geo po li ti kát geoökonómiával
vált sa fel. Ám vég sõ so ron a he ge mó nia
ún. stra té gi ai hár mas sá gát (triádját)
pró bál ták mi nél tel je seb ben meg va ló sí -
ta ni. A „le be szé lés” (dissuasion) lé nye -
gé ben az el ret ten tés po li ti ka i lag kor rek -
tebb el ne ve zé se volt: az Egye sült Ál la -
mok a vi lág ka to nai ha tal má nak mi nél
na gyobb ré szét mo no po li zál ja. Ez a tö -
rek vés már ön ma gá ban unilateralista
volt, il let ve ket tõs mér cét ál lí tott, ameny-

nyi ben má so kat fegy ver zet csök ken tés -
re pró bált rá ven ni a wa shing to ni veze -
tés. A „biz to sí tás” (reassurance) azt az
ígé re tet hor doz ta, hogy ha nem pró bál -
ják az Egye sült Ál la mok glo bá lis he ge -
mó ni á ját ve szé lyez tet ni, ak kor Ame ri ka
cse ré be ga ran tál ja a biz ton sá got. Vé gül 
a tö meg pusz tí tó fegy ve rek el ter je dé sé -
nek meg aka dá lyo zá sa (non-proliferation)
ma gá ba fog lal ta a fen ti két elem lé nye -
gét: egy ol da lú ka to nai elõny az Egye sült
Ál la mok nak és biz ton sá gi ga ran ci ák
azok nak, akik ezt a hely ze tet el fo gad -
ják. Ez a stra té gi ai triád vég sõ so ron
egy pa ra dig ma vál tás le he tõ sé gét is ma -
gá ban hor doz ta: a hi deg há bo rús ún.
ko a lí ci ós he ge mó ni á tól az olyan egyé ni
(singular) he ge mó nia fe lé, ami a Brit
Bi ro dal mat jel le mez te a 19. szá zad
nagy ré szé ben.

A stra té gia meg ha tá ro zá sát meg ne -
he zí tet te a ha ta lom fragmentációja is 
a vi lág ban. A ha ta lom szó ró dá sát glo -
bá lis szin ten azon ban nem csu pán az
új ál lam ala ku la tok lét re jöt tét kö ve tõ
gya ko ri zûr za var idéz te elõ, ha nem a
globalizációnak ne ve zett je len ség is. 

A „nagy stra té gia” („grand strategy”),
amely egyik meg ha tá ro zá sa sze rint
alap ve tõ en egy or szág összes erõ for rá -
sa i nak moz gó sí tá sa az adott ál lam biz -
ton sá gá nak ga ran tá lá sá ra, egyes ele mei
ha gyo má nyos nak te kint he tõk: ezek kö -
zé tar to zik egy li be rá lis vi lág rend ki ala -
kí tá sa de mok ra ti kus in téz mé nyek kel és
pi ac gaz da ság gal, az or szág te rü le té nek
és la kos sá gá nak vé del me, va la mint az
Egye sült Ál la mok ra ve szé lyes nagy ha -
tal mak el len sú lyo zá sa. A hi deg há bo rú
utá ni idõ szak ban ez a „nagy stra té gia”
ki e gé szült, il let ve né mi leg mó do sult.
Ki e gé szült ab ban az ér te lem ben, hogy 
a „ha ra mia/ku dar cot val ló/ku dar cot val -
lott ál la mok” el len a fe nye ge té sek és ki -
hí vá sok egy ré szé nek meg elõ zé se cél já -
ból fel kel lett lép ni ük az egy mást vál tó
ad mi niszt rá ci ók nak, füg get le nül ide o ló -
gi ai in dít ta tá suk tól, s mó do sult ab ban
az ér te lem ben, hogy az or szág vé del me
a ko ráb bi ak nál is na gyobb fi gyel met 
ka pott 2011. szep tem ber 11-e után a po -
ten ci á lis fe nye ge té sek mennyi sé gi és
mi nõ sé gi nö ve ke dé se mi att. világablak
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Ge or ge H. W. Bush ame ri kai el nök
prag ma ti ku san kö ze lí tet te meg a hi deg -
há bo rú utá ni „új vi lág rend” kér dé sét.
Ki nem mon dott „ví zi ó já ban” a vi lág -
ban az erõ sza kot a tör vény ural má nak
kell fel vál ta nia a nem zet kö zi kap cso la -
tok ban, az amerikai–szovjet kap cso la -
to kat az együtt mû kö dés nek kell do mi -
nál nia, a Szov jet uni ót in teg rál ni kell 
a nem zet kö zi kö zös ség be, és a nem zet -
kö zi kap cso la tok ból szám ûz ni kell az
ide o ló gi át. A bushi vi lág kép ben jól fel is -
mer he tõk egy részt a wilsoni el kép ze lé -
sek, más részt a roose vel ti „prag ma ti kus
vagy re a lis ta ide a liz mus”, ilyen for mán
újabb kí sér le tet je len tett az ame ri kai
kül po li ti kai ha gyo má nyok ide a lis ta és
re a lis ta vo nu la ta i nak össze egyez te té sé -
re. A wilsoni el kép ze lést a ha tal mi po -
li ti ka tor pe dóz ta meg; a roose vel ti vi -
lág kép ku dar cát a nem zet kö zi kap cso -
la tok rész ben még min dig erõ po li ti kai,
rész ben ide o ló gi ai fel fo gá sa idéz te elõ.
Ge or ge H. W. Bush erõ sen haj lott a re a -
lis ta/prag ma ti kus meg kö ze lí tés fe lé;
ahogy a Brent Scowcrofttal együtt írt
em lék ira ta i ban (A World Transformed)
meg em lí ti: min dig meg pró bál ta gon do -
san el ke rül ni a kül föl di ve ze tõk kel va ló
érint ke zé se so rán az il le tõ or szág bel po -
li ti kai vi szo nya i nak tag la lá sát és az ame -
ri kai „ér té kek” uni ver zá lis érvényességét.4

Utód ja, Bill Clin ton ko rai kül po li ti -
kai stra té gi ai el kép ze lé se it egy tisz tán
wilsoniánus elv, a „de mok rá cia el ter -
jesz té se” kö ré épí tet te. Ez, töb bek közt,
a bushi prag ma tiz mus fel adá sát is je -
len tet te, és kon zer va tív re a lis ta kri ti ku -
sai is mét lõ dõ en a sze mé re ve tet ték hi -
va ta li ide jé nek el sõ négy évé ben, hogy
dokt ri ner mó don al kal maz za a de mok -
rá cia ter jesz tést, és olyan he lye ken
avat ko zik be akár fegy ve re sen is, ahol
az Egye sült Ál la mok nak sem mi lyen 
ér de ke sincs – pél dá ul Ha i tin és Szo -
má li á ban. Ezek a kri ti ku sok egy he ge -
mo ni kus és nem egy „új” vi lág rend ben
gon dol kod tak. A „hegemonisták” ere -
de te 1950-ig kö vet he tõ vissza, ami kor
lét re jött a Committee on Present Danger
(CPD) ne vû la za együtt mû kö dé si szer -
ve zet az ame ri kai nem zet biz ton sá gi kö -
zös ség „hé já i nak” rész vé te lé vel. A CPD

kö vet ke ze te sen kö ve tel te a vé del mi 
ki adá sok nö ve lé sét, a fegy ve res erõk
mo der ni zá lá sát, és éle sen tá mad ta a
détente-ot, mi vel az, tag jai vé le mé nye
sze rint, a Szov jet unió bi ro dal mi igé nye -
it is me ri el, és így Moszk vá nak ked vez.
Ge or ge H. W. Bush óva tos prag ma tiz -
mu sát egy részt ide o ló gi ai ala pon bí rál -
ták: túl sá go san re a lis tá nak tar tot ták, aki
nem kép vi se li kel lõ eréllyel az ame ri kai
ér té kek vi lág mé re tû el ter jesz té sé nek a
kül de té sét, más részt re a lis ta ala pon úgy
vél ték, hogy az el nök nem hasz nál ja ki 
a kí nál ko zó nagy sze rû al kal mat, az „egy -
pó lu sú pil la na tot” (Charles Krautham-
mer) ar ra, hogy vég képp az Egye sült
Ál la mok ké pé re for mál ja a vi lá got.
(Erõ sen kér dé ses, hogy egy ilyen „egy -
pó lu sú vi lág” egy ál ta lán lé te zett-e, az az
az Egye sült Ál la mok volt-e va la ha ab -
ban a ka to nai, po li ti kai, gaz da sá gi és
kul tu rá lis hely zet ben, hogy az egész 
vi lág „Ame ri ka” le gyen.) 

Bill Clin ton a a bel po li ti kát ál lí tot ta
az el nök vá lasz tás fó ku szá ba. Eb ben
egy részt se gít sé gé re volt a kül po li ti kai
kér dé sek sza bály sze rû nek mond ha tó
má sod la gos sze re pe az el nök vá lasz tá -
sok nál, más részt a fukuyamai „tör té ne -
lem vé ge” han gu lat az ame ri kai vá lasz -
tók kül po li ti ka iránt ér dek lõ dõ, amúgy
sem né pes tá bo rá nak egyik fe lé nél. 
A Clin ton-ad mi niszt rá ció az „It’s the
economy, stu pid” szlo gent kez det ben
meg kí sé rel te a kül kap cso lat ok ra is vo -
nat koz tat ni: a geo po li ti kát geoökonó-
miával pró bál ta fel vál ta ni. Az ad mi -
niszt rá ció éle sebb nyel vû bí rá lói pe dig
a Clinton–Gore-páros „glo bá lis blab lá -
ját” („globaloney”) em le get ték mint a
geostratégia pót lé kát a ko ra be li Wa -
shing ton ban. Az el nök és al el nö ke va -
ló ban glo bá lis ví zi ó val ren del ke zett,
amennyi ben egy egész vi lá got át fo gó 
li be rá lis gaz da sá gi rend szert igye kez -
tek ki épí te ni. Ab ból in dul tak ki, hogy 
a globalizációval az Egye sült Ál la mo -
kat a vi lág min den ré szén tör tén tek va -
la mi lyen mó don érin tik, így jobb olyan
struk tú rá kat ki épí te ni, ame lye ken ke -
resz tül Wa shing ton bi zo nyos mér té kû
be fo lyást és el len õr zést gya ko rol hat
ezek re a fo lya ma tok ra. Az ad mi niszt rá -



ció kül po li ti kai hit val lá sát a leg át fo -
góbb mó don Anthony Lake nem zet biz -
ton sá gi ta nács adó vá zol ta fel a Johns
Hopkins Egye te men 1993. szep tem ber
21-én el mon dott be szé dé ben. Lake a
(de mok rá cia) „ki ter jesz té sé nek” a stra -
té gi á ját az aláb bi ak sze rint kép zel te 
el: 1) a je len tõ sebb pi ac gaz da ság ra ala -
pu ló de mok rá ci ák erõ sí té se (be le ért ve
az Egye sült Ál la mo kat is); 2) új de mok -
rá ci ák és pi ac gaz da sá gok lét re ho zá sá -
nak és meg erõ sí té sé nek se gí té se; 3) a
de mok rá ci ák kal és pi a cok kal el len sé -
ges ál la mok ag resszi ó já nak meg fé ke zé -
se; és 4) egy hu ma ni tá ri us „na pi rend”
kö ve té se, töb bek közt úgy, hogy ahol
hu ma ni tá ri us vál ság van, ott de mok rá -
ci á val és pi ac gaz da ság gal le het a hely -
ze ten ja ví ta ni. A gaz da sá gi globalizmus
pri má tu sát po li ti kai sí kon egy faj ta neo-
wilsoniánus elv egé szí tet te ki. A Clin -
ton-ad mi niszt rá ció 1995 feb ru ár já ban
köz zé tett – és az Anthony Lake em lí tett
be szé dé ben sze rep lõ el vek re épí tõ –
nem zet biz ton sá gi stra té gi á já nak (Natio-
nal Security Strategy of Engagement
and Enlargement) egyik leg fon to sabb
ele me a de mok rá cia ter jesz té se volt
ame ri kai ve ze tés sel. Ez az idõn ként
kri ti kai fel hang gal em le ge tett ún. nem -
zet épí tés a Clin ton-ad mi niszt rá ció kül-
és biz ton ság po li ti ká já nak egyik leg vi ta -
tot tabb as pek tu sá vá vált. Az egyik visz-
sza té rõ bí rá lat az volt, hogy a de mok ra ta
kor mány zat nem „sú lyo zott” az ame ri -
kai ér de kek kö zött: a globalista szem lé -
let be be le fe led kez ve nem tett kü lönb -
sé get a hu ma ni tá ri us be avat ko zás és a
nem zet biz ton sá gi ér de kek kö zött. 

Bill Clin ton má so dik ad mi niszt rá -
ci ó ja alatt a kül- és biz ton ság po li ti kai
fó kusz szû kült bi zo nyos mér ték ben,
no ha a re a lis ták és neokonzervatívok
szá má ra nem elég gé. Az elõb bi ek vé le -
mé nye sze rint a de mok ra ta ad mi niszt -
rá ció még min dig „túl vál lal ta” ma gát,
és el kö vet te azt a re a lis ták sze mé ben
alap ve tõ hi bát, hogy az Egye sült Ál la -
mok cél ja it és le he tõ sé ge it nem hoz ta
meg fe le lõ mér ték ben össz hang ba. A re -
a lis ták (és neo re a lis ták) töb bek kö zött
éle sen bí rál ták a NA TO bõ ví té sé nek
po li ti ká ját, rész ben azért, mert fel fo gá -

suk sze rint a Clin ton-ad mi niszt rá ció 
a de mok rá cia ter jesz tés stra té gi á já nak
ré sze ként ke zel te az alap já ban vé ve ka -
to nai szö vet ség bõ ví té sét. Ugyan ak kor
az új eu ró pai ta gok fel vé te le a „biz ton -
ság zó ná já nak” ki ter jesz té sét is je len tet -
te, s mint ilyen klasszi kus re ál po li ti kai
lé pés volt. A re a lis ták azon ban szó vá
tet ték, hogy ez a bõ ví tés ka to na i lag és
po li ti ka i lag nem so kat je lent az Egye -
sült Ál la mok nak, mi köz ben szük ség te -
le nül antagonizálja az oro szo kat. A neo-
konzervatívok a re a lis ták kal szem ben
ép pen a Clin ton-ad mi niszt rá ció „visz-
sza fo gott sá gát” bí rál ták: úgy vél ték,
hogy Wa shing ton nak ki kel le ne hasz -
nál nia a szá má ra pá rat la nul ked ve zõ
nem zet kö zi hely ze tet, és erõ for rá sai
moz gó sí tá sá val a sa ját ké pé re kel le ne
for mál nia a vi lá got, ahe lyett hogy el sõ -
sor ban csak re a gál a nem zet kö zi élet ben
tör tént ese mé nyek re. Ahogy azon ban
ar ról már ko ráb ban szó volt, bár mi lyen
bá mu lat ra mél tó an na gyok vol tak az
ame ri kai erõ for rás ok, és bár mi lyen óri -
á si elõnnyel ren del ke zett is az Egye sült
Ál la mok ka to nai té ren a töb bi ek kel
szem ben, a 2000-es évek ele jén ki de -
rült, hogy még Af ga nisz tán és/vagy Irak
ame ri kai ér té kek sze rin ti át ala kí tá sa 
is meg ha lad ja a „hiperhatalom” vagy
„glo bá lis he ge món” le he tõ sé ge it, ké -
pes sé ge it és aka rat ere jét.

Irak kal kap cso lat ban már az 1991-es
Öböl-há bo rú ide jén is fel me rült, hogy
az Egye sült Ál la mok nak (vagy fi no mab -
ban fo gal maz va a „ko a lí ci ós erõk nek”)
nem kel le ne meg áll nia az iraki–kuvaiti
ha tá ron, ha nem a len dü le tet ki hasz nál -
va egé szen Bag da dig kel le ne elõ re tör -
ni ük a csa pa tok nak, és meg kel le ne
buk tat ni uk Szaddám Huszein dik ta tú -
rá ját. Ge or ge H. W. Bush és re a lis ta
szem lé le tû kül- és biz ton ság po li ti kai
ta nács adói azon ban nem kí ván tak (li -
be rá lis) nem zet épí té si ka lan dok ba bo -
csát koz ni, ezért egy részt erõ egyen sú lyi
meg gon do lás ból a „ket tõs fel tar tóz ta -
tás” mel lett dön töt tek (Irak és Irán egy -
mást egyen sú lyoz ta), más részt az „új
vi lág rend” hang súlyt he lye zett a multi-
lateralizmusra és a le gi ti mi tás ra is,
már pe dig a meg fe le lõ ENSZ BT-ha tá ro - világablak
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zat ar ra jo go sí tot ta fel a nem zet kö zi erõ -
ket, hogy ál lít sák hely re az 1990. au gusz -
tus el se je elõt ti sta tus quót. Az 1990-es
évek ben Wa shing ton azu tán szank ci -
ók kal, re pü lé si zó nák ki je lö lé sé vel és
azok akár erõ szak kal tör té nõ tisz te let -
ben tar tá sá val igye ke zett „kor dá ban”
tar ta ni a kö zép ha tal mi ál mo kat dé del -
ge tõ Szaddám Huszeint, aki szá mos 
te kin tet ben el vesz tet te a kap cso la tot a
va ló ság gal, és egy re in kább az ame ri kai
„hé ják” ke zé re ját szott. Így elõ ször is 
le be csül te a Ku va it el le ni ak ci ó ja ál tal
ki vál tott re ak ci ó kat a nem zet kö zi kö -
zös ség ben. Más részt el kezd te ugyan 
a va ló ság ban meg sem mi sí te ni a tö meg -
pusz tí tó fegy ve re it, de a kül vi lá got
mind vé gig bi zony ta lan ság ban tar tot ta
a tö meg pusz tí tó fegy ve re ket il le tõ en,
hi szen kö zel -ke le ti am bí ci ó it rész ben
azok lé te zé se mi att ítél ték plauzibilis-
nak a tér ség ben és azon túl is. 

A 2001. ja nu ár 20-án hi va tal ba lé põ
Ge or ge W. Bush-ad mi niszt rá ció az el -
nök vá lasz tá si kam pány so rán még
vissza fo gott sá got hir de tett. Az el nök je -
lölt egyik leg bi zal ma sabb kül po li ti kai
ta nács adó ja és ké sõb bi nem zet biz ton -
sá gi ta nács adó ja, il let ve kül ügy mi nisz -
te re, Condoleezza Rice 2000 ta va szán a
Foreign Affairs ha sáb ja in bí rál ta a Clin -
ton-kor mány zat de mok rá cia ter jesz té si
és nem zet épí té si politikáját,5 el sõ sor -
ban azt, hogy mind ezt sok szor a fegy -
ve res erõk kel pró bál ja meg va ló sí ta ni,
míg Richard Haass, a Bush-ad mi niszt -
rá ció egyik szó vi võ je „à la car te multi-
lateralizmusként” jel le mez te az elõ zõ
kor mány zat kül po li ti ká ját. A Bush-ad -
mi niszt rá ció kez det ben va ló ban nagy
kö rül te kin tés sel moz gott a nem zet kö zi
po ron don. A 2001. szep tem ber 11-én 
a New York-i Vi lág ke res ke del mi Köz -
pont, va la mint a Pen ta gon el len el kö -
ve tett tá ma dá sok nyo mán száz nyolc -
van fo kos for du lat állt be a Bush-ad mi -
niszt rá ció kül- és biz ton ság po li ti ká já -
ban, ugyan ak kor meg kell je gyez ni, hogy
stra té gi ai szin ten a „9/11” nem volt vá -
lasz tó vo nal. A drá mai vál to zás hoz
min den kép pen meg kell ér te nünk az
ame ri kai kor mány za tot és köz vé le -
ményt ért óri á si sok kot is: az Egye sült

Ál la mok kon ti nen tá lis te rü le tét 1814
óta elõ ször most ér te tá ma dás, még hoz -
zá az ame ri kai gaz da sá gi élet egyik leg -
is mer tebb jel kép ének szá mí tó Vi lág ke -
res ke del mi Köz pont iker to rony há zát,
va la mint az ame ri kai ka to nai ha ta lom
szim bó lu mát, a Vé del mi Mi nisz té ri u -
mot. A szep tem ber 11-i tá ma dá sok után
a Kong resszus a fel fo ko zott köz han gu -
lat ban a tes tü let tör té ne té ben szin te pél -
dát lan gyor sa ság gal már ok tó ber 26-án
el fo gad ta az USA PATRIOT tör vényt
(Unit ing and Strengthening America by
Providing Appropriate Tools Required to
Intercept and Obstruct Terrorism Act),
amely – töb bek kö zött – a ko ráb bi nál
sok kal könnyeb bé tet te a szö vet sé gi ha -
tó sá gok nak az ál lam pol gár ok meg fi gye -
lé sét. Benjamin Frank lin bõ két száz 
év vel ko ráb ban még azt mond ta, hogy
ha vá lasz ta nia kel le ne a sza bad ság és a
biz ton ság kö zött, az elõb bit vá lasz ta ná;
2011-ben a köz vé le mény dön tõ több sé -
gé nek a he lyes lé sé vel ta lál ko zott az
USA PATRIOT Act. A kö vet ke zõ egy-
más fél év ben az tán meg fo gal ma zó dott
és a gya kor lat ban is meg va ló sult a Bush-
dokt rí ná nak el ne ve zett kül- és biz ton -
ság po li ti ka, no ha az ad mi niszt rá ció
csak a leg rit kább ese tek ben hasz nál ta
ezt a ki fe je zést. Az egyes ele me it vagy
a dokt rí ná nak tu laj do ní tott egyes ele -
me ket ma ga az el nök kü lön bö zõ idõ -
ben és he lye ken el mon dott be szé de i -
ben fej tet te ki: így az Unió hely ze té rõl
(State of the Union) mon dott 2002-es 
és 2003-as ér té ke lé sé ben, va la mint a
2002. jú ni us 1-jén az Egye sült Ál la mok
ka to nai aka dé mi á ján, a West Pointban
el mon dott be szé dé ben. 

Az el nök fun da men ta lis ta ke resz -
tény el ve i bõl, va la mint a vi lág ügye i -
ben szer zett (vagy in kább nem szer zett)
„jár tas sá gá ból” kö vet ke zõ en elõ ször
„ke resz tes had já ra tot” hir de tett a tá ma -
dá so kat el kö ve tõ szél sõ sé ges iszlamisták
el len, ami vel a kí vánt nem zet kö zi
össze fo gást rész ben alá ás ta. A ke resz -
tes had já rat em le ge té se rossz em lé ke -
ket éb resz tett a muszlimok kö ré ben,
füg get le nül at tól, hogy tá mo gat ták vagy
(a több sé gük) el ítél ték-e a ter ro ris ta tá -
ma dá so kat, va la mint – ál ta lá ban – a ter -80
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ro riz must mint „a po li ti ka foly ta tá sát
más esz kö zök kel”. Az ame ri kai el nök
gyor san kor ri gált, de a hi ba meg tör tént.
Ezt kö ve tõ en a glo bá lis há bo rú a ter ro -
riz mus el len (Global War on Ter ror,
GWOT) ki fe je zés nyert pol gár jo got a Fe -
hér Ház ban, amely csak ár nya la tok kal
volt sze ren csé sebb a ke resz tes had já -
rat nál. A Ge or ge Bush el sõ State of the
Union be szé dé ben em le ge tett „Go nosz
ten ge lye” pe dig az ame ri kai köz gon dol -
ko dás ban kez det tõl fog va vál to zó erõ vel
je len lé võ manicheus vi lág szem lé le tet
és re to ri kát idéz te az em be rek tu da tá ba,
is mé tel ten hang sú lyoz va az Egye sült
Ál la mok „egye di sé gét” és azt a „jo gát”,
hogy sza ba don meg ítél jen má so kat.
Igaz, a meg ne ve zett ál la mok – Irán, Irak
és Észak-Ko rea – sok szem pont ból rá -
szol gál tak a bí rá lat ra, de a kri ti ka fun da -
men ta lis ta val lá si kön tös be öl töz te té se
sok he lyütt vissza tet szést vál tott ki.

A Bush-dokt rí ná nak ne ve zett kül-
és biz ton ság po li ti ka fõbb ele me it az
aláb bi ak ban le het össze fog lal ni. Unila-
teralizmus, az az a nem zet kö zi kö zös -
ség tõl és akár a nem zet kö zi jog tól füg -
get len cse lek vés a szi go rú an ame ri kai
vélt vagy va lós ér de kek vé del mé ben. 
A Bush-ad mi niszt rá ció kül- és biz ton -
ság po li ti ká ját egy re erõ seb ben ura ló
neokonzervatívok már rég óta bi zal mat -
la nok vol tak a nem zet kö zi szer ve ze tek -
kel, kü lö nö sen az ENSZ-szel szem ben.
En nek a bi zal mat lan ság nak egyik oka
ide o ló gi ai jel le gû volt: a szer ve zet ben
nem csak de mok rá ci ák kép vi sel tet ték
ma gu kat, ha nem te kin tély ural mi rend -
sze rek és dik ta tú rák is. A neokonzerva-
tívok fel fo gá sa sze rint fe le lõs ség tel jes
és le gi tim dön té se ket ki zá ró lag le gi tim
ala po kon ál ló kor mány za tok hoz hat -
nak, le gi ti mi tást pe dig ki zá ró lag de -
mok ra ti kus úton, a nép tõl le het nyer ni.
Ahol az ural ko dó ha ta lom nem ilyen
mó don gya ko rol ja a ha tal mát, a dön té -
sei nem te kint he tõk le gi tim nek a nem -
zet kö zi élet ben sem. (Ez a fel fo gás kö -
zel állt a neo re a lis ták és a li be rá li sok
vi lág né zet éhez: az elõb bi ek már a bel -
po li ti kai té nye zõ ket is fi gye lem be vet -
ték, szem ben a re a lis ták „bi li árd el mé -
le té vel”, amely vi szont nem.) Más fe lõl

az unilateralizmusnak gya kor la ti hát te -
re is volt: a neokonzervatívok sze rint 
a meg vál to zott nem zet kö zi biz ton sá gi
kör nye zet ben a ré gi, ún. veszt fá li ai
rend re épí tett nem zet kö zi szer ve ze tek
nem tud nak min dig adek vát mó don re -
a gál ni. Ezért az Egye sült Ál la mok nak
adott eset ben egye dül kell a sa ját biz ton -
sá gá ról gon dos kod nia. Vé gül az unila-
teralizmusnak az Egye sült Ál la mok
szö vet sé ges rend sze re i re korrozív ha tá -
sa volt. A neokonzervatívok a NA TO égi -
sze alatt zaj ló ko szo vói had mû ve le tek bõl
egye bek kö zött azt a kö vet kez te tést von -
ták le, hogy nem le het „bi zott sá gok kal”
had mû ve le te ket foly tat ni. A de mok ra ta
ad mi niszt rá ci ók ban köz szol gá la ti sze re -
pet vál la ló Richard Holbrooke úgy jel le -
mez te az if jabb Bush ad mi niszt rá ci ó já -
nak kül po li ti ká ját, hogy „unilateralista,
ami kor tud, multilateralista, ami kor
nem”. Az ame ri kai unilateralizmusnak
ha di tech ni kai és ki kép zé si té ren rész -
ben meg volt a jo go sult sá ga: a vé del mi
ki adá sok te rén meg lé võ év ti ze des eu ró -
pai le ma ra dás még mar kán sab bá vált 
a hi deg há bo rú után, így meg fe le lõ part -
ne rek hi á nyá ban az unilateralizmus
rész ben kény sze rû vá lasz tás volt. A tech-
 no ló gi ai „sza ka dék hoz” já rult még a
szem lé let be li „sza ka dék” is: az eu ró pa -
i ak ve szély per cep ci ó ja és stra té gi ai pri -
o ri tá sai egy re gyak rab ban nem es tek
egy be az ame ri ka i a ké i val, és a stra té gi -
ai kü lönb sé gek mel lett a tak ti kák meg -
íté lé sé ben is el len té tek lép tek fel. 

A fen ti gon do lat me ne tet ki egé szí ti
a meg elõ zõ há bo rú vagy ak ció el ve. 
A Bush-ad mi niszt rá ció sze rint egy tö -
meg pusz tí tó fegy ver rel vég re haj tott tá -
ma dás ese tén a po ten ci á lis vesz te ség
már el fo gad ha tat lan len ne; más sza vak -
kal egy „Maginot-vonal”-mentalitás a 21.
szá zad ele jén még in kább idõ sze rût len
és hasz na ve he tet len, mint ami lyen a
má so dik vi lág há bo rú elõt ti Fran ci a or -
szág ban volt. Ugyan csak idõ sze rût len -
nek ítél ték meg a Bush-ad mi niszt rá ció
han ga dó stra té gái a hi deg há bo rú ban
vég sõ so ron si ke re sen al kal ma zott „fel -
tar tóz ta tá si” po li ti kát, amely egy ál lam
vagy tömb el len mû köd he tett, de a job -
bá ra nem ál la mi sze rep lõk bõl ál ló mo - világablak
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dern el len ség gel szem ben nem. Igaz, a
ter ro riz must el sõ sor ban nem ka to nai
ki hí vás nak te kin tõk vé le mé nye sze rint
a je len ség po li ti kai, tár sa dal mi és gaz -
da sá gi oka it kel le ne or vo sol ni; egyéb -
ként Ge or ge F. Kennan ere de ti „fel tar -
tóz ta tá si” po li ti ká ja sem a ka to nai esz -
kö zök re fek tet te a súlyt. A meg elõ zõ
csa pás vi szont ter mé sze te sen azt is je -
len ti, hogy az Egye sült Ál la mok nak 
a vi lág bár mely pont ján ké szen kell áll -
nia, hogy fegy ve res ere je ak ci ó ba len -
dül jön; a há bo rút „az el len ség hez kell
vin ni”. Ez vi szont az ál la mok szu ve re -
ni tá sán ala pu ló „veszt fá li ai ren det”
kér dõ je lez te meg. A ter ro ris ták több sé -
ge azon ban olyan ál la mok ból szer ve -
zett ak ci ó kat, ahol a köz pon ti ha ta lom
gyen ge sé ge mi att él het tek, vagy azért,
mert az adott or szág ve ze té se nyíl tan
vagy ti tok ban tá mo gat ta õket. Az elõb -
bi eset ben az ún. ku dar cot val lott vagy
val ló ál la mok ról, míg az utób bi ak ese -
té ben „ha ra mia ál la mok ról” volt szó (a
ki fe je zés még a Clin ton-ad mi niszt rá ció
ide jén szü le tett). A Bush-ad mi niszt rá -
ció mind két eset ben jo got for mált ar ra,
hogy az adott ál lam szu ve re ni tá sá nak
fi gyel men kí vül ha gyá sá val fel lép jen 
a ter ro ris ták el len. A fen ti két el vet
szer ve sen egé szí ti ki a har ma dik: a ka -
to nai erõ hasz ná la ta nem mint vég sõ
le he tõ ség, ha nem mint az egyik el sõ
szó ba jö he tõ meg ol dás. Az Egye sült Ál -
la mok a ha ta lom egyes ele me i nek (gaz -
da sá gi, po li ti kai, kul tu rá lis) szó ró dá sa
mi att re la tí ve vesz tett a po zí ci ó i ból,
bár még min dig a vi lág vi tán felül el sõ
szá mú ha tal ma volt, ha a „hiperhata-
lom” ki fe je zés né mi leg túl zott is. Ka to -
nai té ren azon ban az Egye sült Ál la mok
va ló di „hiperhatalom” volt, egye dül ál -
ló a ka te gó ri á já ban: sem tech no ló gi a i -
lag, sem erõ be ve té si és fenn tar tá si ké -
pes ség ben egyet len más ál lam sem fér -
kõz he tett a kö ze lé be. 2006-ban pél dá ul
az Egye sült Ál la mok vé del mi ki adá sai
528 mil li árd dol lárt tet tek ki, ami a vi -
lág összes or szá ga ál tal ilyen cél ra for -
dí tott összeg 46 szá za lé ka, mi köz ben
az utá na kö vet ke zõ két nagy ha ta lom
49,5, il let ve 34,7 mil li árd dol lárt köl -
tött vé del mi cé lok ra. Igaz, a lét szá mot

te kint ve az ame ri kai fegy ve res erõk is
ki seb bek let tek, mint a hi deg há bo rú -
ban vol tak, de a lét szám csök ke nést Wa -
shing ton a tech no ló gi ai for ra da lom mal
(Revolution in Military Affairs, RMA)
kom pen zál ta, amely biz to sí tot ta Ame -
ri ka szá má ra a do mi nan ci át a ka to nai
erõ min den ka te gó ri á já ban („full spec-
trum dominance”). Eb bõl kö vet ke zõ en
egy re in kább elõ tér be ke rült az egyes
prob lé mák erõ vel tör té nõ meg ol dá sa:
ahogy Madeleine K. Albright fo gal ma -
zott a ko szo vói vál ság kap csán: „Mi ért
van ilyen nagy sze rû had se re günk, Colin
[Powell], ha nem használhatjuk?”6 Az
ame ri kai had erõ a mo dern há bo rú kat
könnye dén nyer te: a tálibok és Szad-
dám Huszein rend sze re he tek alatt
össze om lott az ame ri kai high-tech had -
vi se lés nyo mán. A vi lág leg erõ sebb had-
se re ge azon ban már je len tõs anya gi és
em ber vesz te sé ge ket volt kény te len 
el köny vel ni ak kor, ami kor az el len ség
Af ga nisz tán ban és Irak ban meg pró bál ta
– meg le he tõs si ker rel – a le he tõ leg ala -
cso nyabb ra le vin ni az össze csa pá sok
tech no ló gi ai szint jét, ahol a ha gyo má -
nyos had vi se lés ben meg le võ ame ri kai
ha di fö lény már nem – vagy leg alább is
nem olyan mér ték ben – ér vé nye sült.
(En nek az aszim met ri kus had vi se lés -
nek a leg lát vá nyo sabb si ke re ma ga a
2001. szep tem ber 11-én vég re haj tott tá -
ma dás so ro zat volt.) Az ame ri kai har co -
ló fegy ve res erõk meg je le né se a tá gabb
Kö zel -Ke le ten egy ben sza kí tást je len tett
az zal az év ti ze des gya kor lat tal, hogy az
Egye sült Ál la mok meg pró bál ja „kí vül -
rõl” egyen sú lyoz ni a re gi o ná lis erõ ket
(„offshore balancing”). A ko ráb bi ame -
ri kai ka to nai kon tin gen sek bé ke fenn -
tar tó misszi ó kat lát tak el a tér ség ben,
mint pél dá ul Li ba non ban az 1950-es
évek vé gén és az 1980-as évek ele jén,
de nem vet tek részt har ci fel ada tok ban.
Az Öböl-há bo rú 1991-ben át me ne ti
sza kí tást je len tett ez zel a stra té gi á val,
de a szá raz föl di csa pa tok gyors ki vo ná -
sa hely re ál lí tot ta az ad dig foly ta tott
ame ri kai biz ton ság po li ti kát a ré gi ó ban. 

A ne gye dik elem – a Bush-ad mi -
niszt rá ció Bill Clin ton kül po li ti ká ját 
il le tõ ko rai bí rá la tá nak fé nyé ben meg -82
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le põ mó don – a nem zet épí tés volt. Az
Af ga nisz tán és az Irak el le ni há bo rúk
stra té gi ai jel le gét rész ben az az el kép -
ze lés szol gál tat ta, hogy a tá gabb Kö zel -
Ke le ten egy faj ta do mi nó ef fek tust kell
sín re ten nie az ame ri kai ad mi niszt rá ci ó -
nak. Az el gon do lás sze rint a két meg hó -
dí tott ál lam ban de mok ra ti kus át ala kí -
tást hajt vég re Wa shing ton, és a pél dá ju -
kat kö ve ti majd a tér ség töb bi ál la ma
is, Li ba non, Egyip tom és így to vább. 
A biz ta tó nak in dult „sza bad ság agen -
da” Af ga nisz tán ban azon ban ha mar
meg fe nek lett; no ha 2004-ben az af gá nok
elõ ször vet tek részt „de mok ra ti kus” vá -
lasz tá so kon, 2006-ra már kezd tek szét -
es ni a „szö vet sé ge sek” ál tal al ko tott ke -
re tek, és az utá na kö vet ke zõ évek ben 
a nem zet épí tés pro jekt je gya kor la ti lag
ku darc ba ful ladt. A Bush-ad mi niszt rá -
ció Kö zel -Ke let tel kap cso la tos po li ti ká -
ját az is mert stra té gi ai ma te ri á lis okok
mel lett (olaj, stra té gi ai fon tos sá gú ví zi
utak stb.) az ide o ló gi ai-val lá si meg fon -
to lá sok is rend kí vü li mér ték ben be fo -
lyá sol ták, s azt le het mon da ni, hogy
idõn ként az ér de ke ket hát tér be szo rí -
tot ták (és szo rít ják) az ér té kek, jól le het
az ame ri kai kül- és biz ton ság po li ti ká -
ban az ese tek dön tõ több sé gé ben en nek

a for dí tott ja jel lem zõ. Bi zo nyos szem -
pont ból ha son ló fo lya ma tot fi gyel he -
tünk meg Bill Clin ton és Ge or ge W.
Bush kül- és bel po li ti kai pá lya ké pé ben:
a de mok ra ta el nök mar kán san li be rá lis
prog ram mal ér ke zett a Fe hér Ház ba, és
„kö zép utas” po li ti kus ként tá vo zott on -
nan; a re pub li ká nus el nök pe dig mar -
kán san kon zer va tív prog ram mal kezd te
el el nö ki te vé keny sé gét, de el nök sé gé -
nek má so dik cik lu sá ban õ is „kö zép re
hú zó dott”; kül po li ti ka i lag ez mind ket -
tõ jük ese té ben egy prag ma ti kus, re a liz -
mus hoz kö ze lí tõ irány za tot je len tett.
Mind ez an nak hall ga tó la gos be is me ré -
se volt, hogy az Egye sült Ál la mok nem
ké pes vi lág mé re tek ben el fo gad tat ni a
sa ját ér ték rend szer ét, hi szen a Clin ton-
és a Bush-ad mi niszt rá ci ók ugyan er re 
a cél ra tö re ked tek, ha más esz kö zök kel
is. Az Obama-adminisztráció pe dig
már a kez de tek tõl fog va szkep ti ku san
vi szo nyult az Egye sült Ál la mok „kül -
de té ses” fo gan ta tá sú kül po li ti ká já hoz,
és tar tóz ko dott a mes si a nisz ti kus cé lok
ki tû zé sé tõl. Mind ez akár egy pa ra dig -
ma vál tás elõ je le is le het az ame ri kai
kül- és biz ton ság po li ti ká ban: el moz du -
lás az ön ér té ke lés ben a „ki vé te les ség -
tõl” a „normalitás” fe lé.
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