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Sean Yom

A segítség néha ártalmas lehet

A külföldrQl támogatott diktátorok hatalma 
ingatagabb

A nagyhatalmak mindig is támogattak sötét 
diktatúrákat, ha ez olyan stratégiai elQnyökkel 
járt, mint a természeti erQforrások, a katonai 
biztonság vagy a pénzügyi nyereség. Egy ilyen 
viszony rendszerint hatásos ösztönzQk egész so-
rára épül, beleértve az olyan diplomáciai mézes-
madzagokat is, mint a nemzetközi egyezmények 
és a kétoldalú megállapodások; az anyagi és 
m_szaki támogatás formájában érkezQ gazda-
sági segítség; valamint a képzési programok, 
fegyverszállítás és csapatbevetés terén nyújtott 
katonai segítség.

Az alapvetQ cél általában a politikai sta-
bilitás megteremtése a támogatott zsarno-
kok hatalmának erQsítésével és a gazdaság 
fellendítésével. Az Egyesült Államokban az 
elmélet és a gyakorlat szakemberei között 
régóta heves vita folyik azokról az erkölcsi 
dilemmákról, amelyet az effajta patronálás 
rejt magában. A liberális oldal arra az el-
lentmondásra hívja fel a figyelmet, hogy az 
Egyesült Államok a demokrácia fegyvertárát 
felhasználva segít diktátorokat népük elnyo-
másában. A valóság talaján állók pedig inkább 
támogatják a már ismert zsarnokokat, sem-
mint hogy felvállalják esetleg még rosszabb 
ismeretlen önkényuralkodók kockázatát. Jobb 
egy Amerika-párti király, mondják, mint egy 
Nyugat-ellenes teokrácia.

Mindazonáltal a vita során elsikkad a kérdés, 
hogy vajon ténylegesen megtérül-e a diktatúrák 
támogatása. Másként fogalmazva: a diplomáci-
ai, gazdasági és katonai segítség elQsegíti-e a 
kiszolgáló rezsimek hosszú távú fennmaradását. 
A Közel-Keleten a történelem nem ezt bizonyít-
ja. Az elmúlt évtizedek alatt számos esetben épp 
a visszás helyzetet elQidézQ külsQ segítség vált a 
túlélés akadályává. 

Amikor a diktátorok egyszerre maguk mö-
gött tudták a nagyhatalmakat, gyakran elszi-
getelték magukat saját társadalmuktól, nem 

figyelvén annak igényeire, és szövetségek ki-
építése helyett az erQszakos elnyomást válasz-
tották. S mikor végül eljött a súlyos válságok 
idQszaka, a diktátorok hazai szövetségesek 
és a nép támogatása nélkül találták magu-
kat, mely ellensúlyozhatta volna az ellenzék 
fokozódó nyomását. A nyugati támogatók, 
mint például az Egyesült Királyság és az 
Egyesült Államok nem tudtak többet segíteni 
a távolból. Jó néhány példa akad arra, hogy 
kegyetlen diktatúrákat sodor el a forradalmak 
szele annak ellenére, hogy bQséges diplomá-
ciai, gazdasági és katonai támogatást kapnak 
a nyugati fQvárosokból. 

Irakban az 1958-as államcsíny vetett véget 
a Hásimita dinasztia uralmának, melyet a bri-
tek iktattak hatalomba, és jelentQs mértékben 
támogatták a megelQzQ négy évtizedben. Az 
1979-es iráni forradalom a Pahlavi-dinasztiát 
döntötte meg, annak ellenére, hogy az Egyesült 
Államok egyik legközelebbi szövetségesének 
számítottak, és mind katonai hatalmukat mind 
politikai öntudatukat, sQt még a gazdasági fej-
lQdést is amerikai segítségre alapozták. Itt van 
továbbá Egyiptom, ahol az „arab tavasz” 2011 
februárjában kiütötte a hatalomból az önkénye-
sen uralkodó Mubarakot, annak dacára, hogy 
az 1981 óta közel 67 milliárd dollárt kapott 
Washingtontól gazdasági és katonai segítség 
formájában. Ezekben az esetekben a nagyha-
talmak beavatkozása körülbelül egy évtizednyi 
kezdeti stabilitást hozott – majd bekövetkezett 
a széthullás.

Két fQ oka van annak, hogy a segítség néha 
többet árt, mint használ. ElQször is, a diktátorok 
a többi politikushoz hasonlóan a túlélést érthetQ 
és mindent felülíró célnak tekintik. A demok-
ráciákban a választói többség törvényesít egy 
vezetQt, ezért a túlélés a következQ választás 
megnyerését jelenti. A legtöbb tekintélyelv_ 
államban azonban – választások nem lévén – a 
vezetQk döntik el, mekkora legyen a támogatói 
bázisuk annak alapján, hogy mit tartanak szük-
ségesnek hatalmuk megQrzéséhez.

Másodszor, a zsarnokok a legkevésbé sem 
keresnek szövetségeseket. Elméletben töme-
geket tudnak szövetségessé tenni azáltal, hogy 
az állampolgárokat érdekeltté teszik a rezsim 
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fennmaradásában: ezt szolgálhatják a munka-
helyek, a pártfogás és részrehajlás jelei, a jólét, 
a képviseleti rendszer, illetve egyéb javak. Az 
ilyenfajta törvényesség biztosítása azonban elég 
költséges és megerQltetQ; felemészti az állami 
erQforrásokat, a hatalmon levQket pedig elszá-
molásra kényszeríti a társadalommal szemben. 
Ezért optimális esetben a diktátorok a lehetQ 
legkisebb még életképes koalíciót építik ki, jól 
tudván, hogy olcsóbb és könnyebb elnyomni 
a társadalmi erQket, semmint fáradságos mun-
kával megnyerni h_ségüket alkudozások és 
tárgyalások útján.

A dolgok azonban sohasem alakulnak úgy, mint 
ahogy elképzeljük. Két szemléletes közel-keleti 
példa mutatja, hogy mi zajlik le akkor, amikor a 
diktatórikus politika alapigazságai összetalálkoz-
nak a romboló hatású nemzetközi segítséggel. 
1930-tól 1950-ig a térség sok nemzeti vezetQje 
tapasztalt szélesebb kör_ demokráciát és társa-
dalmi igazságosságot követelQ erQsödQ ellenzéki 
megmozdulásokat az egyetemisták, munkások, jo-
gászok, üzletemberek és tanárok körében. Vegyük 
Kuvaitot és Iránt: az elQbbiben az uralkodó Al-
Szabah dinasztia az 1930-as évek végén visz-
szahQkölt a nagyfokú kereskedQi ellenzéktQl; az 
utóbbiban pedig a sah hatalmát majdnem megdön-
tötte egy népi-nacionalista mozgalom. Ezeknek a 
válsághelyzeteknek a kezdetén a nagyhatalmak 
megjelenése, vagy távolmaradása igen különbözQ 
módon befolyásolta az eseményeket.

Kuvaitban az Al-Szabah rezsim hiába fo-
lyamodott a britekhez beavatkozásért, kérésük 
nem talált meghallgatásra, ugyanis London nem 
sok értelmét látta, hogy fegyvereket, csapatokat 
vagy pénzt küldjön az erejét vesztett uralkodó-
nak, hogy az elnyomhassa a lázadó demokra-
tákat. Abban az olaj elQtti korszakban, Kuvait 
csak egy eldugott kis sejkség volt a Perzsa-öböl 
mélyén, mely csekély kereskedelmi vagy kato-
nai jelentQséggel bírt. Számolván a csúfos bukás 
lehetQségével, a kuvaiti vezetés kénytelen volt 
egyezkedésbe bocsátkozni politikai riválisaival, 
és megtanulni nemcsak azt, hogyan vonjon be 
elégedetlen választókat, mint például a keres-
kedQket és az iparosokat, hanem hogy hogyan 
érjen el új csoportokat, mint például a síita 
kisebbséget további támogatásért.

Iránban azonban az angolok és az amerikai-
ak addig mesterkedtek, amíg 1953-ban helyre 
nem állították a sah hatalmát, és ezek után 
rezsimjét elárasztották az Egyesült Államokból 
érkezQ támogatással. Washington gazdasági 
segítsége fedezte az állami fizetéseket, továbbá 
kinevezte Iránt a nagy szovjetellenes szövetsé-
gesnek, újraszervezte a hadsereget és a hírszer-
zést. A javakban dúskáló Pahlavi-monarchia 
nem sokat tett azért, hogy saját társadalmá-
ból támogatókat gy_jtsön, és figyelmen kívül 
hagyta vagy éppen elnyomta a lehetséges szö-
vetségeseket, úgymint a síita papságot, a szak-
szervezeteket, boltosokat és a földtulajdonnal 
rendelkezQ gazdálkodókat.

E két ország sorsa nem is alakulhatott volna el-
térQbben. Az 1977–79-es iráni forradalom idején 
a hangos tiltakozások és a megbénult gazdasági 
helyzet hozzájárultak a sah uralmának megdön-
téséhez. Mivel a sah évtizedek óta elnyomásra és 
amerikai támogatásra alapozta rendszerét, akkora 
volt a szakadék közte és a társadalom között, 
hogy reformígéretei süket fülekre találtak. Végül 
iráni tiltakozók millióinak lemészárlásán vagy 
az amerikai csapatok behívásán kívül a Pahlavi-
diktatúrának nem maradt más eszköze vagy po-
litikai elképzelése, amivel békésen leszerelhette 
volna a tömeglázadásokat. Így 1979. február 
11-én megpecsételQdött a sorsa.

Ezzel szemben Kuvaitban az Al-Szabah-
uralomnak sikerült átvészelnie egy kíméletlen 
idQszakot, mely az 1980-as években kezdQdött, 
beleértve az olajárak összeomlását, az iráni–ira-
ki háború negatív hatásait, az irakiak invázióját 
és a dinasztia elmozdítására tett kísérleteiket. 
Az ezt megelQzQ évtizedekben a rezsim arra 
használta fel az olajkincsbQl származó bevétele-
it, hogy megszilárdítsa széleskör_ koalíciós tá-
mogatását, melyet a zavaros 1930-as évek után 
kezdett kiépíteni, mégpedig oly módon, hogy az 
öbölháború után a legtöbb kuvaiti üdvözölte az 
Al-Szabah dinasztia visszatérését, annak ellené-
re, hogy lehetQségük volt egy másfajta rendszer 
bevezetésére. Az állampolgárokra is számító, 
mérsékelt elnyomással jellemezhetQ államépítés 
egymástól kölcsönösen függQvé tette a rezsimet 
és a társadalmat, biztosítva ezáltal a stabilitást 
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nehezebb idQszakokban is. Az ilyen összetar-
tozás korántsem magától értetQdQ. Elvégre az 
„arab tavasz” csúcspontján líbiai, szíriai és 
bahreini tiltakozók nem egy esetben kérték fel a 
nyugati országokat beavatkozásra és arra, hogy 
segítsenek az országukat fojtogató rezsimek 
megdöntésében.

Az Al-Szabah dinasztiának soha nem volt 
elsQdleges célja a kuvaiti stratégia – azaz a 
nagy támogatottság kialakítása, a társadalom-
mal való szoros kapcsolatok kiépítése és az 
elnyomás korlátozása. Az 1930-as és 1940-es 
években szívesen eltiporta volna az ellenzé-
ket, és kinyilvánította volna vitán felül álló 
hatalmát, de a britek rendíthetetlensége ennek 
útját állta. Mivel az Al-Szabah dinasztia szeme 
elQtt mindenáron a túlélés célja lebegett, nem 
volt más választása, mint hogy kiegyezzen a 
kulcskérdésekben, például az adócsökkentés-
ben és némi politikai szerepvállalás engedélye-
zésében. Mindez hozzászoktatta a rezsimet a 
támogatókat is megnyerni képes „adok-kapok” 
jelleg_ politikához. Ez az akkoriban nem túl 
optimálisnak t_nQ megoldás évtizedekkel ké-
sQbb irigylésre méltó tartós állapotot teremtett. 
Az elsQ öbölháború alatti külföldi beavatkozás 
ellenére a múltban kötött alkuk hatása máig 
érezhetQ. A kuvaitiak kritizálhatják ugyan az 
Al-Szabah dinasztiát, hogy nem kormányoz 
demokratikusan, de csak kevesen vitatják a 
tényt, hogy kormányoz.

A Közel-Keleten – Tunéziától Egyiptomon és 
Jordánián át Bahreinig – hasonló esetek egész sora 
mutatja, hogyan befolyásolja az önkényuralom 
alakulását a nemzetközi segítség. A diktátorok 
nemigen kedvelik nagy tömegek mozgósítását, 
szemben az elnyomás olcsóbb és könnyebb mód-
szerével, de az elQbbit fogják választani, ha a má-
sik alternatíva a bukás. BelülrQl nézve ez érthetQ: 
az önkényuralom üdvözli a kormányzó elit és az 
átlagpolgárok közötti egyenlQtlenséget, ezért igen 
sanyarú állapotoknak kellene elQállniuk, hogy a 
hatalmon levQk arra kényszerüljenek, hogy a tö-
megekkel tárgyalásokba bocsátkozzanak.

Továbbá fontos az idQzítés. Az új államok 
válságos perceket élnek át születésükkor, ami-
kor az uralkodók baklövéseket követnek el, 

forrong az ellenzék, és eluralkodik a bizony-
talanság. Ennél a pontnál a külsQ támogatás 
befolyással lehet az intézményi politikák tí-
pusaira, s ez évtizedekre meghatározhatja a 
jövQbeni fejlQdés útját: milyen pártok vagy 
testületek jönnek majd létre, milyen ipar-
fejlesztési programok indulnak el, mekkora 
létszámú lesz a hadsereg, és így tovább. Minél 
inkább bevonják a nagyhatalmakat a dön-
tésekbe, annál valószín_bb, hogy a politika 
nagyfokú elnyomásra fog épülni, elszakad a 
társadalom széles rétegeitQl, amely végül a 
vezetQi ellen fordul. Például sok közel-keleti 
ország földreformokat hajtott végre az 1960-
as években, de igen különbözQ okokból: míg 
a függetlenségét elnyert marokkói állam azért 
akarta újra felosztani a földeket, hogy egy 
vidéki támogatókból álló új bázist hozzon 
létre az 1960-as években, addig az amerikai 
segítséget élvezQ Pahlavi-rezsim elsQdleges 
célja az arisztokrata nagybirtokos elit szétve-
rése volt, melyben veszélyforrást látott. Ezzel 
szemben az évtizedekkel késQbb bekövetkezQ 
válság idején jóval kevesebb befolyással bír-
tak a háttérben álló nagyhatalmak. 1979-ben a 
sah rezsimje nem az amerikai, hanem az iráni 
támogatás hiánya miatt ért véget. A nagyha-
talmak nem tudják megvédeni csatlósaikat a 
bukástól.

A döntéshozók számára szintén fontos ta-
nulságokkal szolgál a külföldi segítség és 
az önkényuralmi rendszerek fenntarthatósága 
közti összefüggés. A diplomáciai, gazdasági 
és katonai segítség életben tarthat egy rezsi-
met, azonban romboló következményként – 
megszilárdítás helyett – annak ingatagságát is 
eredményezheti. Ki kell emelni a megszállás 
utáni Irakot és Afganisztánt, ahol az új kor-
mányok idQlegesen leverték a lázadásokat – a 
jelentQs amerikai támogatásnak köszönhetQen 
– de mivel felülkerekedtek, nem érezték szük-
ségét, hogy a zavargásokat gerjesztQ vallási 
és etnikai csoportok felé lépéseket tegyenek 
és tárgyalásokba bocsátkozzanak velük. Az 
eredmény: Irak és Afganisztán széthullott 
államokká váltak, ahol a belsQ szétesettség 
miatt az ország élén állóknak csak nevetséges 
látszathatalmuk van.
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A nagyhatalmak még napjainkban is tá-
mogatnak bábállamokat, ha azok stabilitása 
létfontosságú stratégiai érdekeket szolgál. Az 
Egyesült Államok nagykövetségei továbbra 
is nagy befolyással bírnak olyan országok-
ban, mint Irak, Jordánia és Kuvait. A franciák 
beleszólással vannak Algéria, Marokkó és a 
legtöbb nyugat-afrikai állam belügyeibe. Kína 
új szövetségeseket szerez Kelet-Afrikában, to-
vábbá olyan ázsiai önkényuralmi rendszerek 
mögött áll, mint Észak-Korea, Türkmenisztán 
és Vietnam. Oroszország régi új csatlósaira 
– Fehéroroszországra, Szíriára és Ukrajnára 
– egy nyugtalan Moszkva árnyéka borul. 
Ezekben a kapcsolatokban mindkét fél jobban 
járna, ha nem felejtené el, amit a történelem 
tanít: a segítség néha ártalmas is lehet.

(Foreign Affairs)

Michael Fontaine

Mit adtak nekünk a rómaiak?

Ókori tanulságok a jelenkori politika számára

Mary Beard: SPQR: az ókori Róma története 
(SPQR: A History of Ancient Rome) cím_ köny-
vének recenziója

Az ókori Róma egy falu volt, amely világbiro-
dalommá nQtte ki magát. Kr. e. 117-ben, területi 
kiterjedésének csúcspontján a Brit-szigetektQl 
Mezopotámiáig, a Rajnától a Szaharáig terjed-
tek a határai. Története több mint ezer éven 
át ível. MielQtt a Nyugatrómai Birodalom az 
ötödik század végén összeomlott, a római-
ak olyan életszínvonalon éltek, amilyet leg-
közelebb csak a tizenkilencedik század köze-
pén látott újra a nyugati világ. Beltéri f_tés, 
vízöblítéses vécék, gránit fQzQpultok álltak 
rendelkezésükre, sQt még esztétikai fogászat is 
létezett. A kormányzat, mely ezt az életformát 
biztosította, a Senatus Populusque Romanus, 
azaz „a Szenátus és a római nép” névvel illette 
magát. A Róma polgárai és választott vezetQi 

közti kapcsolatot mindenütt büszkén hirdette az 
„SPQR” rövidítés. 

Róma történelmének klasszikus korszaka a 
Krisztus elQtti utolsó kettQ és a Krisztus utáni 
elsQ két évszázadot öleli át. A korszak kezde-
tén Róma már jókora birodalmat kormányzott 
demokratikus módszerekkel. A végére a kor-
mányzás egyre inkább tekintélyelv_vé vált, de 
a birodalmon belül még mindig béke uralko-
dott. Virágzott a városépítészet, az irodalom, a 
színház és a m_vészetek; a rómaiak feszítették 
keresztre Jézust, és rombolták le a Második 
Templomot Jeruzsálemben4 – mindezek ma-
radandó következményekkel jártak. A római 
történelem legemlékezetesebb eseményei és 
leghíresebb személyiségei ehhez a korszakhoz 
kötQdnek.

A történészek rendszerint azzal indokolják 
elhatározásukat jól ismert eseményekrQl írott 
új m_veik esetén, hogy fontos, az elfogadott 
nézeteket megkérdQjelezQ vagy éppen tisz-
tázó forrásokat fedeztek fel. Más a helyzet 
a SQPR-ral, melyben Mary Beard5 mondja 
el újra a római történelmet a kezdetektQl 
a klasszikus korszak végéig. Mindazonáltal 
még ellenállhatatlanabb olvasmánnyá teszi 
munkáját az a modern, politikai töltés_ nyel-
vezet, melybe a cambridge-i professzor – 
„don” – egy régi történetet öltöztet. Az SPQR 
a római történelmet ülteti át a mai angliai 
viszonyok közé – azokba a kifejezésekbe és 
gondolati sémákba, melyek a tömegtájékoz-
tatásból áramlanak felénk, és melyek életünk 
rendjét és értelmét adják – Beard zsenialitása 
épp abban rejlik, hogy csak ezt a nyelvezetet 
használja, semmint a nyílt összehasonlítás 
módszerét, hogy ókori párhuzamokat sejtes-
sen a huszonegyedik század politikájával és 

4 Heródes halála után tíz évvel (Kr. e. 4) Júdea 
közvetlen római fennhatóság alá került. A növekvQ 
római elnyomás ellen egyre erQsödött a harag és 
ellenállás… A legfelsQbb római haderQk Titus ve-
zetésével végül gyQzedelmeskedtek, és Kr. u. 70-
ben a földig rombolták Jeruzsálemet. Jeruzsálem 
és a Második Templom lerombolása katasztrofális 
volt a zsidó nép számára. A korabeli történetíró, 
Josephus Flavius szerint zsidók százezrei vesztet-
ték életüket Jeruzsálem ostromában és az ország 
más részein, illetve ezreket adtak el rabszolgának.

5 A Cambridge-i Egyetem klasszikafilológusa.


