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Az utóbbi pontosan húsz évben (2000–2020) a nemkonvencionális hadviselés 
és az egyes államok biztonságát és szuverenitását veszélyeztető fenyegetések 
számtalan új metódusa jelent meg: színes vagy „virágos” forradalmak, erőszak-
mentes ellenállás, Twitter-felkelések és Facebook-forradalmak, hálózati és hib-
rid háborúk,1 kulturális hadviselés, puha (soft power) és okos hatalom (smart 
power), jurisztokratikus diktatúra. Mindez a hírszerző aknamunka régebbi ge-
nerációjának folyománya, melynek részét képezi a lélektani hadviselés, a fekete 
propaganda, a kémkedés, valamint a befolyásolás és a fizetett ügynöktevékeny-
ség. Jelen írás tárgya mindenekelőtt az újabb kori nemkonvencionális biztonsági 
és (geo)politikai hadviselés egyik legjelentősebb formája, az ún. színes forra-
dalmak jelensége.

OPERATÍV TERVEK 

E műveletek lényege az, amit Szun-ce célként lefektetett: az ellenség legyőzése 
közvetlen harckontaktus nélkül, fegyverekkel vívott harc híján,2 vagyis morál-
jára, homogenitására, értékrendjének és politikai rendszerének megvédésére 
mért csapás által belülről történő elpusztítása, de még azelőtt, hogy a közvetlen 
konfliktus bekövetkezne. Ehhez azt szükséges elérni, hogy elbizonytalanítsuk 
az ellenséget abban, hogy ki is ő valójában és mit is védelmez. Ebből kifolyólag 
az ilyen akciók végrehajtásának bevett mechanizmusa és eszköze az áthatás és az 
ahhoz növekvő mértékben társuló, ideológiai és értékrendet célzó aknamunka. 
A francia és az orosz forradalomtól kezdve napjainkig a fennálló rendszerek 
megbuktatásában jelentős szerepet játszanak az uralkodó osztályok azon tag-
jai, akik divatból vagy fanatizmusuk okán olyan ideológiák híveivé szegődtek, 
amelyek közvetlenül elvezettek saját társadalmi osztályuk dominanciájának vé-
géhez (radical chic). Hasonló jelenségnek voltunk tanúi a nyugati világon George 
Floyd halálát követően végigsöprő ún. antirasszista hullám során. A nyugati 
országok baloldali fiataljai rászánták magukat, hogy Kolumbusz Kristóftól 
kezdve elpusztítsák az előző öt évszázad során a civilizációjuk domináns hely-
zetét biztosítóknak emléket állító szobrokat és nevezetességeket.

* A szöveg eredetileg angolul jelent meg: Colored Revolutions as a Part of the Hybrid War címmel (Zbornik 
Matice srpske za drustvene nauke [Beograd] 2020/175). (A Szerk.)

1 Igor Nikolajevič Panarin: Hibridni rat, teorija i praksa. Klub generala i admirala Srbije. Udruženje Milutin 
Milanković, Beograd, 2019.

2 Szun-ce: Umeće ratovanja. Riznica, Beograd, 2012. 28., 30., 33., 38. 
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Ebben az új hullámban kitüntetett szerep jut azoknak a közösségi olda-
laknak3 és a nagy kibervállalatoknak, amelyek mind-mind amerikai tulajdon-
ban vannak;4 és – amint az Edward Snowdentől is tudható – gyakorta az ameri-
kai hírszerző szolgálatok és katonai gépezet kinyújtott karjaként működnek. 
Az Egye sült Államok mintegy tíz éve a hadsereg különleges leágazásaként 
USCYBERCOM (United States Cyber Command) néven elsődlegesen defenzív, 
de offenzív jellegű hadviselésre is felkészült kiberparancsnokságot hozott létre.5 
Az arab tavasz során számos országban zajló, kormánybuktatást célzó művele-
tek során a biztonsági szolgálatok, a külügyi adminisztráció, különféle alapítvá-
nyok, kiberparancsnokságok, biztonságtechnikai cégek és aktivisták együttes 
helyszíni tevékenységét tapasztalhattuk, melynek célja a kormányokat a közös-
ségi oldalakon keresztül aláásó és megdöntő terepmunka összehangolása volt.  
Ugyanakkor egyesek szerint valójában az amerikai kül- és biztonságpolitika 
gyakran a vállalatok eszközévé válik, és számos beavatkozás során az amerikai 
külpolitikát nem az állam, hanem magáncégek érdekei vezérelték.6

Az internet számottevően növelte a célországok szellemi, értékrendbeli és 
médiaterére irányuló aláásásának, valamint a hajszálcsatornákon keresztül 
zajló beáramoltatásnak a lehetőségeit. Napjainkban az országok közötti titkos-
szolgálati és propagandacéllal történő penetráció jóval egyszerűbb, mint ko-

rábban, amikor konvencionális eszközökkel folytattak 
felforgató tevékenységet. Jó példa minderre a 2015-ben és 
2016-ban tapasztalt felhajtás a Pokémon Go okostelefo-
nos alkalmazás körül. Miközben a játék felhasználói vir-
tuális lények után kutattak, videóra vették és adatfelhőbe 
továbbították otthonuk, lakóhelyük és munkahelyük bel-
ső tereit. Vagyis az alkalmazást letöltő emberek immár 
önként ajánlották fel és küldték el azt, amit korábbi kor-

szakokban kémek és hírszerzőtisztek csak komoly nehézségek árán tudtak meg-
szerezni. Az internet és a mobilalkalmazások ebben az értelemben döbbenete-
sen kitágították a már Szun-ce által megfogalmazott stratégia megvalósításához 
rendelkezésre álló lehetőségek tárházát.

Bár a brit hagyományban bizonyos előzményei azonosíthatók, a nemkon-
vencionális katonai akciók rendszerét a két világháború között a szovjet NKVD 
és a Komintern hírszerzőapparátusa állította fel.7 Hasonlóan a náci Németország 
– és azt megelőzően az Osztrák–Magyar Monarchia – hírszerzési rendszeréhez, 
a Komintern hathatós munkával igyekezett instrumentalizálni a nemzetiségi 
és etnikai kérdést ellenfeleinek aláásása érdekében. A II. világháborút követően 
a klasszikus biztonsági struktúrákon alapuló erőszakmentes felforgatás ezen át-
fogó rendszerét az amerikai CIA a brit MI6-szel együttműködésben vette át és 
fejlesztette tovább.8

Egyes értelmezések szerint a hidegháborús győzelem egyenesen a popkul-
túrán keresztül – vagyis az értékek és ideológiák konfliktusának talaján – szüle-
tett. Érdemes figyelmet szentelni a neves amerikai stratéga, Zbigniew Brzezinski 
azon állításának, mely szerint az emberi jogok ideológiáját ő maga dolgozta ki 
a keleti blokk aláásását szolgáló fegyverként.9 A nagy sakktábla című híres geo-

3 A közösségi média színes forradalmakban és a fiatal nemzedék forrongásaiban betöltött szerepét bővebben 
lásd: Marko Parezanović: Politički prevrat, savremeni pristup. NSPM, Beograd, 2013. 337.

4 Ezen a téren az utóbbi öt évben jelentős változások zajlottak; napjainkban Nyugaton komoly biztonsági ag-
gályokat vetnek fel a Huaweihez hasonló kínai vállalatok, az általuk lérehozott 5G-hálózatok és applikációk.

5 Leonid Savin: Od šerifa do teroriste. Mir, Beograd, 2013. 50–59. Gregory Conti – John Surdu: Army, Navy, 
Air Force, and Cyber – Is it Time for a Cyberwarfare Branch of Military? Information Assurance News-
letter, 2009/január. 14–18.

6 Ez a vélekedés az 1954-es ún. banánintervenció – vagyis az United Fruit érdekében végrehajtott guatemalai 
puccs – óta terjedt el. Az egy évvel korábbi, iráni Ajax-hadművelet során az olajjal kapcsolatos stratégiai 
érdek mellett komoly szerepet játszottak az amerikai és brit olajvállalatok szempontjai is. 1973-ban pedig az 
ITT vállalat közvetlen finanszírozóként és felbújtóként vett részt Pinochet chilei államcsínyében. Azonban 
míg korábban a vállalati érdekek kéz a kézben jártak a birodalmi államérdekkel, ma már egyre inkább úgy 
tűnik, hogy a Rockefeller- és Soros-vállalatok az ún. deep state-en keresztül érvényesített súlya nagyobb, mint 
az állam biztonságának és geopolitikai érdekeinek jelentősége. 

7 Miša Đurković: Slučaj Kominterne: Kulturna politika i sistem tajne bezbednosti. Letopis Matice srpske, 
2015/január–február. 64–81. Miša Đurković: Kulturni radnik kao agent uticaja. Zbornik Matice srpske za 
društvene nauke, 2017/161. 1–12.

8 Frensis Stonor Saunders: Hladni rat u kulturi. Dosije, Beograd, 2014.
9 Vassilis Fouskas – Bülent Gökay: The New American Imperialism. Bush’s War on Terror and Blood for Oil. 

Praeger, Westport, 2005. 44.

számos országban zajló, 
kormánybuktatást  

célzó művelet„
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stratégiai értekezésének 1998-as párizsi népszerűsítő rendezvényén a szerző úgy 
fogalmazott, hogy a nyers erő geopolitikai alkalmazásától az emberi jogok 
képviseletének diskurzusáig ívelő állítólagos fejlődéstörténet két legtávoli pó-
lusa között nem feszül semmilyen ellentmondás. A ’70-es évek végén az em-
beri jogok melletti kiállás is a geopolitikai hadviselés részét képezte. Az emberi 
jogok, kiváltképp az EBESZ 1975-ös helsinki és 1977-es belgrádi értekezletét 
követően, s még intenzívebben 1990 után, az államok biztonsági rendszerébe 
történő beavatkozás, valamint propagandaháborúk, aknamunka és toborzás 
alapjául szolgált, a későbbiekben pedig az úgynevezett „humanitárius inter-
venciók” apropója lett. Amint arra Vassilis Fouskas és Bülent Gökay felhívják 
a figyelmet: a helsinki záróokmány megszövegezésének főtárgyalója az a Henry 
Kissinger volt, aki reálpolitikai szemléletű tanulmányaiban az emberi jogi dis-
kurzust a nagyhatalmak egymás közötti viszonya szempontjából következe-
tesen érdektelennek nevezte.10

BÁRSONYOS ÁLLAMCSÍNYEK

Szerbia volt az az ország, ahol a hírhedt Otpor! (ellenállás) mozgalom meg-
alakult, s ahol 2000-ben az első színes forradalom lezajlott. Ezt nem sokkal 
megelőzően, 1999-ben a NATO az ENSZ jóváhagyása nélkül hajtott végre ka-
tonai agressziót az ország ellen. Azóta az Otpor! számos vezéralakja – mint 
például Srđa Popović és Slobodan Đinović, együttműködésben a Soros György-
féle nemzetközi hálózattal (Nyílt Társadalom Alapítványok, Open Society 
Founda tions, OSF) és az amerikai hírszerzéssel – mélyrehatóan kidolgozták 
az „erőszakmentes ellenállás” módszerét, amelyet szervezetük (CANVAS, 
Center for Applied Nonviolent Action and Strategy) révén világszerte terjesz-
tenek. Can vasopedia nevű portáljukon az érdeklődők többek között kéziköny-
veket, útmutatókat, partnereket, szponzorokat és videós anyagokat találhat-
nak.11 A CANVAS közreműködői között szerepel 
több mint harminc vezető nyugati egyetem, köztük 
amerikaiak (a légierő akadémiája, Columbia, Har-
vard, Notre Dame, Yale), németországiak (Berlin, 
Heidelberg) és nagy-britanniaiak (Essex, UCL), de 
természetesen a belgrádi egyetem is, ahol Popović 
és társai az erőszakmentes hadviselés taktikáját ta-
nítják. Hasonló szervezet még az Erőszakmentes 
Ellenállás Központja, ahol Ivan Marović mellett két 
másik egykori Otpor!-veterán, Stanko Lazendić és 
Aleksandar Marić is tevékenykedik.12

2000 óta a CANVAS több mint harmincöt  
– bizonyos becslések az ötvenet is elérik – ország-
ban tevékenykedett, képezett ki aktivistákat, vég-
zett terepmunkát és buktatott meg kormányokat. 
Működése négy térségre koncentrálódott: 1) a Bal-
kánra (2000-ben Jugoszlávia, 2008-ban Albánia, 
2016–17 között Macedónia), 2) a posztszovjet térre 
(2003-ban Grúzia, 2003–2004-ben és 2013–14-ben 
Ukrajna, 2005-ben Kirgizisztán, 2007-ben Üzbegisz-
tán), 4) Latin-Amerikára (2008-ban és 2018-ban Ve-
nezuela, 2014–16 között Brazília), valamint 5) Észak-Afrikára és a Közel-Keletre 
(az „arab tavasz” időszaka: 2001-ben főként Egyiptom, Líbia és Szíria). A moz-
galom Oroszországban, Belaruszban, Zimbabwéban, Palesztinában, Mian-
marban (Burmában), Nyugat-Szaharában és a Maldív-szigeteken is működött; 
utóbbi országban egy teljes kisebb szigetet kaptak fizetségként szolgálatukért 

10 Erre az információra elsőként a NIN nevű szerb magazin 2000. május 20-ai számában bukkantam. Predrag 
Simić tárcája, amely a The Road to Rambouillet című könyvön alapul, az ún. emberi jogi politika illusztrá-
ciója, lásd: Đurković: Kulturni… I.m. 17.

11 Lásd magyar nyelven: Szrgya Popovics: Útmutató a forradalomhoz [2015] ford. Gadó György Pál, Göncöl, 
Bp. 2017. (A Szerk.)

12 Slobodan Naumović: Otpor! kao postmoderni Faust. Filozofija i društvo, 2006/31. 147–194., 189.

Sikeres „színes forradalmak”

2000  Jugoszlávia  buldózer

2003  Grúzia rózsás 

2004  Ukrajna  narancsos 

2005  Kirgizisztán  tulipános 

2005  Libanon  cédrusos 

2010  Kirgizisztán  dinnye

2010–11  Tunézia  jázmin 

2011  Egyiptom  lótusz 

2011  Jemen  kávé 

2013–14  Ukrajna  Euromajdan/Majdan 

2016–17  Macedónia  színes/színpompás 

2018  Örményország  bársony 
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cserébe. Aktívak voltak az Egyesült Államokban az Occupy Wall Street-tün-
tetések során (2011), később a hongkongi ún. „esernyős forradalom” idején 
bukkantak fel (2014).

Aligha tarthatjuk ártalmatlan érdekességnek, hogy 2014 novemberének 
közepén az Egyesült Arab Emirátusok kormánya a belgrádi CANVAS-t terror-
szervezetnek nyilvánította. A 85 alakulatot felsoroló listán ezzel olyan szervezetek 
társaságába került, mint a nigériai Boko Haram vagy az al-Kaida. A CANVAS 
tagjai 1998 óta nem csupán a közismerten semmilyen szóba jöhető eszköz – ide-
értve a terrorizmust is (false flag-műveletek, fekete propaganda, merénylet) – be-
vetésétől vissza nem riadó amerikai hírszerzéssel, hanem az „arab tavasz” során 
a Muszlim Testvériség tagjaival, valamint a legitim és törvényes hatalom aláásása 
érdekében bármilyen eszközhöz nyúlni képes iszlamista terrorszervezetekkel is 
közvetlenül együttműködtek. Ennek eredményeként a CANVAS-t több ország-
ban potenciális felforgatóként tartják nyilván.

A sikertelen kormánybuktatási kísérletek egy különösen érdekes példáját 
nyújtják a 2009-es iráni események,13 amely mellett Moldovában, két alkalom-
mal Hongkongban, Oroszországban, Venezuelában és Törökországban is történ-
tek hasonló incidensek. Bár a legtöbb országban sikerrel cselekedtek és ezáltal 
hozzájárultak a rezsimváltáshoz, a stratégia számos helyen csődöt mondott,  
a kormányok ugyanis megvédték magukat. Egyre több – megérzésük szerint az 
angolszász hatalmi rendszerekkel ténylegesen vagy potenciálisan konfliktusban 
álló – ország és vezető fordít komoly energiákat a CANVAS-mechanizmus és 
az efféle fenyegetésekkel szembeni kémelhárítási módszerek tanulmányozására. 

13 Reza Mohajer: Social Movements in Iran and the Trends of Political Expressionism. University of Hawaii, 
Mānoa, 2018.

Operatív munka I.  
– Miheil Szaakasvili ellenzéki 
vezető a grúziai „rózsás  
forradalom” idején, Tbiliszi, 
Szabadság tér, 2003
(Wikimedia Commons)



 M Ű H E LY  |  9 9 BLOKKSZABÁLYTALAN HÁBORÚ
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Azért különösen fontos ez, mert a CANVAS-féle „erőszakmentes ellenállás” 
és a nyomában kialakuló színes forradalom gyakorta és nagyon könnyen erő-
szakos cselekményekbe, sőt polgárháborúba torkollik.

A legtöbb ilyen eseményt összekötő kapocs az először Szerbiában, az Otpor! 
által használt, fehér alapon fekete összeszorított öklöt ábrázoló szimbólum.  
A belgrádi eseményeket követően ezt a jelképet a helyi kultúrának megfelelően 
módosították – Iránban a zászló például zöld színű stb. Ennek megfelelően  
a teljes CANVAS-eszköztár alkalmazkodik azon ország egyedi kultúrájához, 
amelyben a tevékenységét kifejti, és veszélyes vírus módjára továbbfejlődik, 
mutálódik, így növelve károkozási képességét.

ERŐSZAKMENTES HADVISELÉS 

Az erőszakmentesség és az erőszakmentes ellenállás, sőt hadviselés koncep-
ciója az ortodox hagyományból (Tolsztoj) és mindenekelőtt a hindu tradícióból 
táplálkozik; utóbbi hatása alatt dolgozta ki Mahatma Gandhi muszlim társa-
ival együtt az ahimsa (erőszakmentesség) és a satyagraha (az igazsághoz való 
ragaszkodás, az igazság hatalma) fogalmait, vagyis az állhatatosságot, még-
pedig a brit gyarmati megszállókkal szembeni ellenállás egyik formájaként. 
Gandhi sikerrel űzte ki a gyarmatosítókat és hozta el a szabadságot népének, 
a stratégia tehát eredményes volt. Nyugaton az erőszakmentesség élén a 19. szá-
zad második fele óta kialakult pacifista mozgalmak és ligák állnak, de az efféle 
ellenállás Martin Luther King örökségére is hivatkozási pontként tekint.14

A helyzet paradoxonja, hogy mára a koncepció egészét elbitorolták és át-
dolgozták a nagyvállalatok által fizetett (poszt)modernkori stratégák és az im-
perialista hatalmak hírszerzési rendszerei, céljuk pedig nem más, mint a neo-
kolonializmus terjesztése, valamint az erőforrások és a geopolitikalag értékes 
terek feletti irányítás megszerzése, mégpedig befolyásoló ügynökök és közbül-
ső aktorok (proxyk, helyettesítők) által. Szembetűnő, hogy az „ellenállás” sem 
Szaúd-Arábiában, sem az Egyesült Államok más szövetségeseinek területén 
nem ütötte fel fejét, hanem rendre csak ott bukkan fel, ahol a hivatalban lévő 
kormány ellenzi az amerikai geopolitikai szándékokat.

A CIA gyakorlatát kutatók jól tudják azonban, hogy nincs olyan vetülete 
a spirituális és intellektuális tevékenységnek, nincs olyan értékrend vagy eszme-
rendszer, amelyet (geo)politikai célok érdekeben nem használtak és instrumen-
talizáltak volna. Az orosz bizton-
ságpolitikai szakértők szava járá-
sa szerint a britek és az amerikaiak 
kedvükre finanszíroztak liberáli-
sokat és monarchistákat, szélső-
jobboldaliakat és kommunistákat 
egyaránt, de csak akkor, ha az adott körülmények között cselekményeik az el-
lenfél destabilizálásához vezetnek. Ennélfogva az erőszakmentesség könnyen 
eszközzé tehető és a legkevésbé sem erőszakmentes és ártalmatlan célokat 
palástoló ideológiává alakítható át.

A pacifizmus és a békeharc eszméje Sztálin és a Komintern nemzetközi po-
litikájában is kiemelt szerephez jutott; már Willi Münzenberg, a KPD weimari 
agitprop titkára idején számos nemzetközi békekongresszust rendeztek, ame-
lyek valójában a kommunista rendszer nyilvánosságnak szóló propagandaese-
ményei voltak.15 Ez a gyakorlat folytatódott nagy erőkkel a II. világháború után, 
főként nyugat-európai és németországi, különös módon éppen a nukleáris rob-
banófejjel ellátott amerikai rakéták kivonásáért küzdő környezetvédő és egyéb 
békemozgalmak támogatásával. Az amerikaiak azonban még ezen a területen 

14 Az erőszakmentesség általános politikatörténetét és Norberto Bobbio passzív és aktív pacifizmust meg-
különböztető felosztását lásd: Angélica Rodríguez Rodríguez – Aitor Díaz Anabitarte: Revoluciones de 
color, noviolencia y movimientos sociales: Otpor en Serbia. Revista CIDOB d’Afers Internacionals, 2014/ 
105. 89–116. (Vö. magyar nyelven: Polgári engedetlenség és erőszakmentes ellenállás. szerk. Misetics Bálint, 
Napvilág, Bp. 2016. – a Szerk.)

15 Sean McMeekin: The Red Millionaire. A Political Biography of Willi Münzenberg, Moscow’s Secret Propa-
ganda Tsar in the West, 1917–1940. Yale U. P., New Haven, 2004.
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is elkezdték átvenni és a maguk céljaira alakítani a tudásanyagot, beépítve azt 
harci arzenáljukba.16

 Így érkezünk meg a fő teoretikus, Gene Sharp (1928–2018) nevéhez, akit jog-
gal neveznek az erőszakmentes hadviselés Clausewitzének. A Gandhi-követő, 
gyakran zárkózott, magának való, jelentéktelen emberként jellemzett, az elmúlt 
húsz év során mégis hihetetlen ismertséget szerző Sharp az amerikai hideghá-
borús biztonságpolitikai–nagyvállalati elit egyik legjelentősebb „oldalhajtása”. 
Alternatív körökben ugyan számos kutatási anyag és utalás foglalkozott Sharp 
és az amerikai védelmi szektor kapcsolatával,17 ezek közül vélhetően Marcie 
Smith18 rekonstruálta legjobban egyrészt Gene Sharp hátterét, másrészt az erő-
szakmentes cselekvés általa kidolgozott elméletét és annak helyét az amerikai 
külpolitika és a puha intervenciók átfogó rendszerében.

Sharpot 1965-ben nem kisebb jelentőségű személy toborozta és vezette be 
az amerikai hidegháborús stratégia kialakításának legfontosabb intellektuális 
műhelyébe, mint Thomas C. Schelling közgazdász, külügyi elemző. Gyakorta 
figyelmen kívül hagyott tény, hogy pártfogóként Schelling írta az előszót Sharp 
összefoglaló művéhez, a Politics of Nonviolent Action című háromkötetes dok-
tori disszertációjához, amelyet a szerző 1968-ban Oxfordban védett meg és 

1973-ban meg is jelentetett.19 A mű szüle-
tésének ideje alatt Sharp a Harvard Egye-
tem híres, a bennfentes körökben csak 
„harvardi CIA-ként” emlegetett Nemzet-
közi Kapcsolatok Központjában dolgo-
zott. A Nobel-díjas közgazdász Schelling, 

aki általánosságban véve a game theory és a stratégiaalkotás vezető egyénisége 
volt, kimondottan az amerikai hidegháborús nukleáris stratégia részét képező 
játékelméleti modellek kifejlesztésével foglalkozott. Sharp erőszakmentesség-
re épülő stratégiája valójában a stratégiai cselekvés átfogó csomagjának részét 
képezi, amelyet ebben a kutatóközpontban dolgoztak ki, Sharp részvételével. 
A már említett, Sharp művéhez írott bevezetésében Schelling le is írja, hogy  
a hadviselés különféle stratégiáin dolgozik.

Sharp kutatásainak finanszírozója ebben az időszakban nem más volt, mint 
a DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency), vagyis az amerikai 
védelmi minisztérium újgenerációs katonai technológiák fejlesztéséért felelős 
ügynöksége. A központ kötelékében dolgozott még Henry Kissinger, William 
Bundy, Samuel P. Huntington, Robert R. Bowie, Brzezinski és Seymour Martin 
Lipset, Dean Rusk későbbi külügyminiszter pedig egyenesen a megalapításá-
ban vett részt. A szervezet egyesítette magában a legjelentősebb alapítványokat 
(Car negie, Dillon, Ford, Rockefeller), a Pentagont és a CIA-t. A DARPA-csapat 
több más tagjához hasonlóan Schelling évtizedeket töltött a RAND Corpora-
tion alkalmazásában. 1965 és 1970 között Sharp is részt vett a közeli Massa-
chusettsi Műszaki Egyetemen (MIT), a két intézmény által közösen szervezett 
híres fegyverzetellenőrzési szemináriumon, amelynek alkalmain jelen volt 
Kissinger, Bundy, Schelling, Bowie, Ithiel de Sola Pool, Lincoln T. Bloomfield 
és Walt Rostow is.

Sharp kutatómunkája kezdetben a Schelling által vezetett, hírhedt Camelot- 
projekt keretében zajlott. A kísérleti pszichológia és stratégia kombinációján 
alapuló tervezetet csak azután „csomagolták újra” és folytatták más név alatt, 
miután a sajtóhoz kiszivárgott. Sharp a következő harminc évben ennél az ame-
rikai hírszerzést és stratégiai cselekvést vizsgáló intézetnél dolgozott, majd 
1983-ban megalapította saját, Albert Einstein Intézet (AAI) nevű szervezetét, 
amelynek tevékenységét 2004-ig az establishment már szóba hozott alapítványai 

16 Vö. Joel Kotek: Az ifjú gárda. A világ ifjúsága a KGB és a CIA között 1917–1989. ford. Vajda Lőrinc, Nagy-
világ, Bp. 2015. (A Szerk.)

17 Thierry Meyssan: The Albert Einstein Institution: non-violence according to the CIA. Voltaire Network, 
2005. január 4. <https://www.voltairenet.org/article30032.html> Vö. Gene Sharp: Corrections. Voltaire 
Network, 2007. június 12. <https://www.voltairenet.org/IMG/pdf/CORRECTIONS-2.pdf>

18 Marcie Smith: Change Agent: Gene Sharp’s Neoliberal Nonviolence. Nonsite.org, 2019. május 10. <https://
nonsite.org/article/change-agent-gene-sharps-neoliberal-nonviolence-part-one>

19 Gene Sharp: The Politics of Nonviolent Action. 3. Harvard University’s Center for International Affairs, 
Boston, 1973. 
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és főként a Nemzeti Demokrácia Alapon (National Endowment for Democracy, 
NED) keresztül érkező állami források finanszíroztak.

Ebből az időszakból származó legfontosabb műve a Making Europe Incon-
querable (1985), melynek utánnyomott kiadásához George F. Kennan írt elő-
szót. Sharp ekkor az erőszakmentes hadviselésről szóló elméletét a nyugati 
világ védelmi stratégiája részének tekintette, de egy esetleges szovjet megszál-
lással szembeni társadalmi ellenállás állandósítása útmutatójának is tartotta. 
(Említést érdemel, hogy a Gladio-hadművelet mögötti indíték és narratíva is 
nagyon hasonló, sőt közel azonos volt ezzel, bár utóbbi a megszállókkal és szö-
vetségeseikkel szembeni terrorakciókkal és ellenállással kapcsolatos katonai 
mozgósítást és szervezést célozta.)

Mindebből következően Gene Sharp nem a globális béke, szabadság és 
demokrácia megnyeréséről álmodó független hippiaktivista volt, hanem egy 
vezető hidegháborús stratéga, akinek tanai közvetlenül a hidegháború végén s 
annak lezárultát követően az amerikai intervencionizmus fő módszereként tel-
jesedtek ki. Amint azt a továbbiakban látni fogjuk, az erőszakmentes ellenállás 
a nemkívánatos rezsimekkel szembeni, többszintű hibrid hadviselés stratégia 
alapjává vált – utóbbi az erőszakmentes akciótól a közvetlen katonai beavatko-
zásig számos módszert ölel fel.

A Sharpot és a nevével fémjelzett módszert népszerűsítő átfogó stratégiá-
nak természetesen fontos részét képezte katonai-védelmi hátterének elleplezése 
a főáramú médiában és az egyetemeken. 2011-ben az al-Dzsazírának adott in-
terjújában Sharp azon töprengett, hogy miért értik meg tanait jobban a katonai 
elit emberei, mint a pacifista aktivisták: „Ez elsőre meglepetésként ért. Időnként 
meghívtak pacifista csoportoknak szónokolni, és ők mindig megizzasztottak, 

Operatív munka II.  
– Miheil Szaakasvili a kijevi 
Majdanon (Függetlenség tere), 
2013. december 17-én,  
a háttérben ukrán és grúz lobogók
(Wikimedia Commons)
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mert míg én a pragmatikus erőszakmentes küzdelemről beszéltem, ők az erő-
szakmentességben való hitre mint etikai alapvetésre hivatkoztak. Azonban ami-
kor katonai hallgatóság előtt beszéltem, ők stratégiai és taktikai ismereteik 
birtokában megértették mondandómat. A katonaemberek valójában sokkal 
komolyabban vettek. Ez történt számos országban is, ahol katonai személyekkel 
találkoztam, és ma is igaz: a The Politics of Nonviolent Action című 1973-as köny-
vemről több ország katonai folyóirataiban nagyon kedvező bírálatok jelentek 
meg. Az ember nem erre számítana.”20

Sharp mellett az ő legfőbb operatív ügynökeként tett szert hírnévre Ro-
bert Helvey, az amerikai hadsereg komoly katonai hírszerzési gyakorlattal bíró 
ezredese is. Amint azt önmaga kifejti, harmincéves katonai karrierje során 
először politikatudományi tanulmányok elvégzésére kapott utasítást, majd  
a már említett harvardi – másként CIA-s – nemzetközi kapcsolatokat kutató 
központba helyezték át 1987–88-ban. Itt tevékenykedett akkor Huntington is, 
de ennél is nagyobb jelentőséggel bír, hogy itt találkozott Sharppal. Egyebek 
mellett Helvey később a katonai hírszerzés (DIA) ügynökeit is kiképző, neves 
Nemzetbiztonsági Egyetem dékánjaként is szolgált. Harvardi működését 
megelőzően több évet töltött Burmában katonai attaséként. Az erőszakmentes 
cselekvés egész kérdéskörét a vezérkari tiszt szemszögéből megközelítő Helvey 
beszélt Sharpnak a hadsereg által alkalmazott eszközökről, másképpen mondva 
a konkrét feladatokról: „Az ember mérlegeli a konfliktusnak helyt adó kör-
nyezetet. A bevetés szabályait. A problémamegoldás metodikáját. Az operatív 
tervezést.”21 Helvey a gyakorlatban is hozzálátott Sharp felismeréseinek és aján-
lásainak átdolgozásához, az eredmény pedig a hatalom aláásását és megszerzé-
sét taglaló egyfajta operatív sorvezető lett. Ezáltal az Albert Einstein Intézet-
projekt az amerikai kormányzat és elitcsoportok, majd a deep state veszedelmes 
és szofisztikált eszközévé vált mindenhol, ahol velük nem együttműködő veze-
tőket azonosítanak (a történet egy ponton azonban korunkban végül magára 
Amerikára hullott vissza).22

Helvey először az általa jól ismert Burmában ültette át munkásságát a gya-
korlatba. 1992 és 1998 között nem kevesebb mint tizenöt alkalommal utazott 
az országba, ahol az erőszakmentes hadviselés stratégiájáról tartott kurzusokat 
a helyi ellenzékből verbuválódó, rendkívül sokrétű – bizonyos esetekben terro-
rista tevékenységben is részt vevő – hallgatóságának. 1992-ben maga Sharp is 
Burmába látogatott Helvey munkája minőségének és eredményességének ér-
tékelése céljából. 

Sharp már néhány évvel ezt megelőzően is elégedetten szemlélte elképze-
léseinek megvalósítását különféle, utólag igen érdekes helyszíneken. Saját be-
vallása szerint jelen volt a pekingi Tienanmen téren a közismert, meglehető-

sen brutális katonai beavatkozással elfojtott tüntetések idején. 
Stratégiái azonban sikeresebbek voltak a Szovjetunió balti 
tagállamai ban, ahol 1991-ben, a függetlenségi küzdelmek so-
rán tömegesen vetették be őket. E három állam valósította 
meg 1987–91-ben az ún. éneklő forradalmat egy szovjet kato-
nai puccs megakadályozása és ezáltal függetlenségük békés 
úton történő újbóli megszerzése érdekében.23 Ezt megelőzően 
a vezetőknek, aktivistáknak és szervezőknek Gene Sharp tar-
tott képzést az erőszakmentes hadviselésről, a témában írt 

könyveit pedig lefordították észtre, lettre és litvánra (erről az 1994-es Human 
Rights and Coup d’État című, Sharp és szerzőtársai által jegyzett pamfletben 
is olvasni). Nem véletlen egybeesés, hogy az ellenfelek stratégiai célú szétda-

20 Lásd: Q&A with Gene Sharp. Al Jazeera, 2011. december 6. <https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/ 
2011/12/201112113179492201.html> Ebből a rendkívül érdekes 2011-es interjúból megtudjuk, hogy Gene 
Sharp 1983-ban a jugoszláviai Dubrovnikban részt vett egy erőszakmentességről szóló nemzetközi kon fe-
recián. Sharp kritikával illette a Gandhi és King nevéhez köthető szemléletet, amely az erőszakmentességre 
morális és spirituális küzdelemként tekint, és ehelyett taktikai és stratégiai kontextusban beszélt róla. 

21 Metta Spencer: Training Pro-Democracy Movements. A Conversation with Colonel Robert Helvey. 
Peace Magazine, 2008/1. 12. 

22 A csoport hagiográfiai műbe illő történeteket mesélt el magáról a How to Start a Revolution (2011) című 
dokumentumfilmben.

23 Walter C. Clemens Jr.: The Baltic Transformed. Complexity Theory and European Security. Rowman & 
Littlefield Publishers, Lanham, 2001. 126.
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rabolására és a fontos balti-tengeri  ki kötők Oroszországról való leválasztására 
egy hidegháborús stratégiát al kalmaztak.

Sharp részben korábbi kutatásai, részben a már említett gyakorlati szerep-
vállalásai eredményeként adta ki 1993–94-ben a Diktatúrából demokráciába 
című, pragmatikus szemléletmódú rövid könyvét.24 A később operatív, de 
facto hadistratégiai kézikönyv formájában lefordított kötet csatolmányában 
az erőszakmentes hadviselés 198 módszerét sorolja 
fel. A negyedik kiadás második függelékében Sharp 
kifejti,25 hogy e destruktív kézikönyv a burmai el-
lenállási mozgalom kérésére és igényeire szabva ké-
szült. Az erőszakmentes ellenállás doktrínáját nép-
szerűsítő kézikönyv először burmai és angol nyelven 
jelent meg 1994-ben Thaiföldön, majd onnét csem-
pészték be a célországba. Egészen a jugoszláv kalandig az AAI fókuszában 
Burma állt, tevékenységének nem voltak jelentős globális utóhatásai. A belg-
rádi vállalkozás mind Sharp, Helvey és az AAI, mind pedig az erőszakmentes 
hadviselés átfogó rendszere számára lényegi fordulópontot jelentett.26

Egy bizonyos Marek Kazakijević NGO-aktivista a könyv burmai kiadá-
sának egy példányát Belgrádba vitte, ahol a Civic Initiative nevű nemkor-
mányzati szervezet lefordíttatta és 4500 példányban meg is jelentette.27 Még 
inkább figyelemreméltó, hogy Robert Helvey a CIA és az amerikai kormányzat 
más részlegeinek szervezésében Budapesten megkezdte mintegy húsz Otpor-
aktivista kiképzését, akik az eljövendő globális „ifjúkommunisták” első egy-
ségévé álltak össze. Srđa Popović és társai, Helvey irányítása alatt és mintegy 
25 millió dollárral felvértezve jelentősen hozzájártak a Milošević-rezsim legiti-
mációjának szétporladásához és politikai bukásához. Megjegyzendő azonban, 
hogy sokan közülük néhány évvel korábban részt vettek a belgrádi diákság és 
a civil lakosság jelentős, erőszakmentes tüntetésein is. Ezeket a megmozduláso-
kat példátlan leleményesség, szellemesség, türelem és önmeg tartóztató maga-
tartás jellemezte. Bár a tüntetésekről jelentős mennyiségű forrás látott napvilá-
got, ez idáig nem találtam információt a Sharp és az AAI kapcsolatára ezekkel 
az eseményekkel, és arra vonatkozóan sem, hogy a Sharp-féle tapasztalatokat 
felhasználták-e saját módszereik kidolgozására.28

A 2000-es belgrádi események után Popović, Đinović, Marojević és mások 
hivatásos forradalmárokká léptek elő, Helvey-vel együttműködve intézménye-
sítették tapasztalataikat a CANVAS-projekt és a Canvasopedia portál által,29 
és modern trockisták módjára hozzáláttak a forradalom exportjához. Az ezt 
követő, mára a történelem részét képező események jobbára ismertek, külö-
nösen a szabadságvágyó reményeiket a CANVAS szirénhangjára hangszerelő 
és ezt megszenvedő népek körében.30

24 Gene Sharp: Od diktature do demokratije, Građanske inicijative. Građanske inicijative, Beograd, 1999.
25 Gene Sharp: From Dictatorship to Democracy. Albert Einstein Institute, New York, 2010. 87. (Magyarul 

lásd: Gene Sharp: Diktatúrából demokráciába [1994] ford. Dettre Gábor, Kossuth, Bp. 2020. – a Szerk.)
26 Ebben az interjúban Sharp utal egy 1997-es, de jelentős következményeket csak később eredményező epi-

zódra. Az egyik diák a könyv egyik Bangkokban vásárolt példányát Indonéziába vitte, ahol Abdulrrahman 
Wahid későbbi indonéz elnök előszavával egy vezető kiadó gondozásában meg is jelent. Wahid ekkor a világ 
legnagyobb, Nadlahim Ulama nevű muszlim szervezetének vezetője volt, amely mintegy 35 millió tagot 
számlált. Ezzel kezdetét vette a könyv terjedése számos muszlim országban.

27 Naumović: Optor!... I.m. 162.
28 Például:  Noise in fashion, selection of the most beautiful slogans, banners, graffiti. Beograd, 1997; About 

students and other demons: ethnography of student protest 1996–97. (szerk. Gordana Gorunović) Utóbbi 
a belgrádi Filozófiai Kar etnológus és antropológus hallgatói munkáinak gyűjteménye. A tüntetések ak-
kori vezetői azt állítják, hogy nem volt közöttük kapcsolat, és csupán a hírhedt Béke Intézetet képviselő 
Daniel Serwer volt az egyetlen, CIA-val összefonódó struktúrákban érintett személy. Sharp és Helvey 1998 
óta, vagyis az új egytetemi törvény elfogadása miatti kudarcos diáküntetések óta bukkantak fel, melyek 
során az Otpor! is feltűnt.

29 Az Otpor! egy része először megpróbált politikai párttá alakulni és megméretette magát az első valóban 
szabad szerbiai választásokon, 2003-ban. Nevetségesen csekély számú szavazatot (63 000, azaz 1,6%) sike-
rült szerezniük, s ezzel a mozgalom politikai kalandja véget ért. Tisztségviselőik egy része elmerült az egyik 
legnagyobb főáramú tömörülésben, a Demokrata Pártban. A vállalkozás egészének hibrid természetét 
mutatja, hogy a modellt más helyeken – így például 2004-et követően Ukrajnában – is megismételték. A szí-
nes forradalmat végrehajtó struktúrák szerepe egy adott feladatra korlátozódik, a puccsot követő hatalom-
gyakorlás más aktorok feladata.

30 A Sharp-tanítvány Peter Ackerman és Popović „arab tavaszban” játszott szerepére lásd: Slobodan M. 
Janković: Bliskoistočna kriza. Rat bez mira. Katena mundi, Beograd, 2020. 153–155.; a tunéziai eseményeket 
lásd: Savin: Od šerifa… I.m. 64.; a posztszovjet térben zajló cselekményeket lásd: Oranževje seti. Ot Belgrada 
do Biškeka. szerk. Natalia Narochnitskaya, Aleteya, Sankt-Peterburg, 2008.; az Ukrajnában végrehajtott 

modern trockisták  
módjára láttak hozzá 
a forradalom exportjához

„
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A PUCCSFORGATÓKÖNYV 

Sharp stratégiájának hidegháborús eredete jól látható a színes 
forradalmak folyamatának ideológiai talapzatán. A rezsimváltást 
előre hajtó lendület fókuszában mindig az emberi jogokért, a de-
mokráciáért és a szabad választásokért való kiállás és az autokra-
tákkal és diktátorokkal való szembehelyezkedés áll. A szabad világ 
és a totalitárius rendszerek közötti konfliktus narratívája átkerült 
a tekintélyelvű/diktatórikus rendszerek megbuktatásáért vívott 
harc keretezésébe, célja pedig ennek velejárójaként a beavatkozás-
nak kitett valamennyi államban egy (állítólagos) liberális, plurális 
választási demokrácia létrehozása.

Számos példa bizonyítja, hogy az együttműködést visszauta-
sító politikai vezetők diktátornak vagy autokratának bélyegzésével 
(Slobodan Milošević, Szaddám Husszein, Eduard Sevardnadze, 
Hoszni Mubarak, Nikola Gruevszki) a nyugati sajtó későbbi poli-
tikai eseményeket készített elő. Gyakran előfordul az is, hogy az 
Egyesült Államokkal korábban szívélyesen együttműködőkből,  
a Nyugaton magasztalt reformerekből és a stabilitás letéteménye-
seiből „brutális diktátorok”, „autokraták” és „az emberi jogok 
megsértői” válnak.31

A Sharp-féle erőszakmentesség-ipart mindenekfelett módsze-
reinek és szlogenjeinek sokszínűsége jellemzi, valamint a szelle-
messég és a humoros gesztusok felhasználása, virágcsokrok átnyúj-
tása a rendőröknek és más hasonlók. Mindez annak érdekében 
történik, hogy minél több fiatalt maguk mellé állítsanak, növeljék 
az ellenszenvet a hatalmon lévők iránt, csökkentsék és rombolják 
a hatalom legitimitását, végül pedig leváltsák a „diktatórikus kor-
mányt”. Mivel a CANVAS honlapján minden vonatkozó infor-
máció megtalálható, az erőszakmentes hadviselés metódusait itt 
nem is szükséges részletesen tárgyalni. Popović, valamint Đinović, 
Marović és munkatársaik a témában egy egész sorozatot kitevő 
kiadványt és könyvet írtak, ezek valamennyi vezető világnyelven 
nyilvánosan is elérhetőek.32

A fenti példákból megtanulhattuk, hogy a rezsim megbukta-
tása után pozícióba ültetett, együttműködésre kész vagy előre 
felkészített vezetők az erőforrásokat és a gazdasági teret külföldi 
vállalatok rendelkezésére bocsátják, korrupció révén lerombolják 
az állam alrendszereit, és tönkreteszik a nemzetbiztonsági struk-
túrát. Bizonyos esetekben – amint azt Jugoszlávia példája is mu-
tatja – ezt az állam felbomlása követi (2006 – Montenegró de jure 
függetlenné válása, 2008 – Koszovó nemzetközi protektorátussá 
válással történő, de facto függetlenedése). Főszabály szerint az ál-
lam egyre több hitelt vesz fel, a társadalmi különbségek növeked-
nek és mindenekelőtt a bankszektor és a biztosítási piac külföldi 
kézre juttatásával a kulcsfontosságú pénzforrásokat is elosztogat-
ják. Mindezzel törvényszerűen kéz a kézben jár a tömegmédián, 
az oktatási rendszeren és a popkultúrán keresztül folytatott kultu-
rális, identitásellenes forradalommal, természetesen az elit korrupt 
elemei, befolyásoló ügynökök és „hasznos idióták” közreműködé-
sével. A folyamat fő csapásiránya a valamennyi társadalom ön-
védelmi alapegységét alkotó hagyományos családmodell lerom-
bolása, az emberi önszerveződés egyéb autentikus formáinak (nép, 

hasonló cselekmények eredményeit lásd: Stanislav Byshok – Alexei Kochetkov: Neo-
nazis and Euromaidan, From Democracy to Dictatorship. Knizhnyy mir, Moskva, 2014.

31 Slobodan Janković leírja, hogy ez hogyan történt meg Tunézia, Algéria és Egyiptom veze-
tőivel az „arab tavasz” előkészületei során: Slobodan Janković: Bliskoistočna kriza. Rat 
bez mira. Katena mundi, Beograd, 2020. 144–147.

32 A portálon további szerzőktől mintegy 12 ajánlott könyv is fellelhető, amelyek közül több 
tárgyalja például a humor szerepét az erőszakmentes ellenállásban és a színes forra dal-
makban: <https://canvasopedia.org/must-read>.

Gene Sharp Diktatúrából demokráciába 
(1994) című forradalomcsináló  
kézikönyvének angol, indonéz  
és magyar nyelvű kiadásai 
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nemzet) szétzúzása, a pornográfia terjesztése és a szexualitás forradalmasítása, 
ennek velejárójaként pedig a hagyományos vallások üldözése, valamint a nyil-
vános szférából és az oktatásból való száműzése.33

Az átlagemberek csak később ébrednek rá, hogy mire megy ki a játék és 
milyen károk érték az államot, azonban ekkor már a folyamat visszafordítása 
nagyon nehéz vagy szinte lehetetlen. A hazafias és korrumpálatlan emberek 
hatalomhoz való hozzáférését minden módon akadályozzák. Sharp a legfőbb 
feladatok között említi „egy új diktatúra megakadályozását”, vagyis a nép valódi 
képviselőinek hatalomra jutását.

A változatos módszertani arzenálból itt csak néhány további szemléletes 
példára hívjuk fel a figyelmet. Sharp például ellenzi a kormánnyal való tárgyalá-
sokba bocsátkozást,34 állítása szerint a hatalom átadását követően a konfliktus 
szükségszerűen bekövetkezik. Sztrájkokat, bojkottokat, tüntetéseket és a kor-
mánnyal való együttműködés megtagadását maga után vonó egyéb cselekmé-
nyek végrehajtására buzdít. Érvelése szerint gyakran szükséges az ellenállás 
erőszakos formája is, ezt azonban az erőszakmentességtől elválasztva, de azzal 
mégis párhuzamosan kell kivitelezni. Hangsúlyozza a mesterterv meglétének és 
különféle titkos cselekmény végrehajtásának fontosságát (ehhez vegyük hozzá 
a fekete propagandát). Sharp a rezsimváltás négy lehetséges forgatókönyvéről 
tesz említést: az átalakulásról, a hozzáidomulásról, az erőszakmentes kénysze-
rítésről és végül a dezintegrációról, azaz a rendszer széteséséről.35

2000-ben Szerbiában számos párhuzamos cselekményre került sor, bele-
értve a nyugati titkosszolgálatok erőszakmentes akcióit, de ún. „fekete műve-
leteket” is; utóbbiak közé tartozik a magas rangú kormányzati tisztviselők, 
illetve rendszerközelinek tartott közszereplők meggyilkolása. 2011-től kezdve 
Szíriában és Líbiában az események gyorsan túlléptek a terepen zajló erőszak-
mentes fázison és fegyveres beavatkozásoknak adták át helyüket, amelyek so-
rán a nyugatiak gyakran bevetették egykori, Guantanamóban foglyul tartott 
iszlamista ellenfeleiket. 2014-ben Ukrajnában az erőszakmentes ellenállás 
hirtelen átmenettel a védelmi hatóságokkal vívott fegyveres küzdelemmé ala-
kult, amely során nyilvánvalóvá vált, hogy az ellenzék jól felkészült és kiképzett 
erőkkel rendelkezett. 

A kulcs minden esetben a bizonytalanok rokonszenvének megnyerése min-
den lehetséges módon. E célt szolgálják a rendszert belülről aláásó erőszakmen-
tes tüntetések, ezekkel párhuzamosan zajlik az elit tagjainak beszervezése, 
mindenekelőtt pedig a biztonsági szektor képviselői közelébe férkőzés és az 
ellenoldalra való átállításuk zsarolás vagy vesztegetés által. Hasonlóképpen 
prio ritás a hadsereg és a rendőrség moráljának aláásása. Szintén fontos mód-
szer a baráti nagyhatalmak és országok által fokozatosan elismerést kiérdemlő 
párhuzamos kormány felállítása,36 amire a legfrissebb példa a venezuelai Juan 
Guaidó kabinetje.

JURISZTOKRATIKUS DIKTATÚRA

A napjainkban Sharp és a CANVAS által forszírozott erőszakmentes kormány-
buktatás ideája előbbi halála óta is folyamatosan fejlődik. Az alábbiakban rövi-
den körvonalazzuk a módszer egy új, rendkívül érdekes formáját, amelyet az 
elmúlt évtized során az Egyesült Államok dolgozott ki, majd alkalmazott Latin-
Amerikában. A jelenség neve jurisztokratikus diktatúra. (Korábban részletesen 
írtam a jurisztokratikus diktatúra mibenlétéről és szerepéről a Monroe-doktrí-
nát megsértő latin-amerikai rezsimek destabilizálásában és megbuktatásában.)37

33 Egyiptomban és más muszlim országokban a radikális iszlamizmust ösztönözték és a CANVAS erőszak-
mentes cselekményeivel párhuzamosan felhasználták. 2014-ben Ukrajnában a puccsban a Jobb Szektor 
nevű neonáci paramilitáris szervezet tagjai játszották a főszerepet. A rezsimváltást követően azonban 
ezeket az erőket elnyomták és marginalizálták annak érdekében, hogy a kormányzatot – és különösen az 
identitáspolitikai területeket – birtokba vehessék a globalisták, reformerek és liberálisok, azaz a baloldal 
helyi válfajainak képviselői. 

34 Sharp: Od diktature… I.m. 18.
35 Uo. 38., 39.
36 Uo. 77.
37 Miša Đurković: Robert Bork i problem sudske diktature. Anali pravnog fakulteta u Beogradu, 2018/3. 

185–209.; Miša Đurković: Sudska diktatura kao instrument obnovljene Monroove doktrine = Državni 
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A ’70-es és ’80-as években az amerikaiak jellemzően támogatták a térség-
ben uralkodó tekintélyelvű diktatúrák különböző formáit (Brazília, Chile, 
Paraguay). Bár ha érdekük úgy kívánta, ezek helyébe neoliberális kvázi-demok-
ráciákat ültettek, számos országban pedig végül Amerika-ellenes demokratikus 
kormányok győzedelmeskedtek. Ezek hozzáláttak a természeti erőforrások 
védelméhez és az amerikai vállalati érdekek háttérbe szorításához, valamint 
költségvetésük jelentős hányadát az oktatásra és az egészségügyre fordították 
– egyszóval saját népük jóléte érdekében szuverén fejlesztési politikát folytat-
tak. Néhányan közülük, mint például Brazília, időközben növelték nemzetközi 
ambícióikat, öregbítették hírnevüket és tekintélyüket, valamint tágították cse-
lekvőképességüket, és amikor létrejött a térség vezetői közötti regionális együtt-
működés, valamint kínai befektetések kezdtek érkezni ezekbe az országokba, 
Washingtonban és a CIA-nál riadót fújtak.

Ezúttal az amerikaiak a Monroe-doktrínát jurisztokratikus diktatúra út-
ján kezdték érvényre juttatni. Hosszú múltra tekint vissza az a – kezdetben is 
éppen az Egyesült Államok által terjesztett – felfogás, miszerint a bíróságok 
döntéseik során a jogot nem alkalmazzák, hanem maguk alkotják. Ezáltal egy-
értelműen politikai jellegű ügyekben, a parlament, azaz a nép képviselőinek 
demokratikus döntéshozói hatalmát felfüggesztve hoznak ítéleteket. Napjaink-
ban megkezdték ezt az „amerikai betegséget” exportálni a világ minden pont-
jára. A folyamat jelentősége Latin-Amerikában különösen nagy: Ecuadortól 
Argentínán át Brazíliáig és Mexikóig – az erre vállalkozó bírók közbenjárásá-

val – népszerű vezetőket buktattak meg (Ecuadorban 
Rafael Correát, Argentínában Cristina Kirchnert, Bra-
zíliában Lula da Silvát). Diktatúrát kiépíteni és hagyo-
mányos puccsot végrehajtani sokkal költségesebb és 
megterhelőbb, mint korrumpálni néhány olyan bírót, 
akik az Egyesült Államokban tanultak vagy kiemelten 
finanszírozott amerikai ösztöndíjprogramokban és to-
vábbképzéseken vettek részt. E népszerű vezetők ugyan 

más ügyekről hatékonyan gondoskodtak, azonban nem értették meg, hogy  
a választásokon való indulásuk és győzelmük bírói döntések által könnyedén 
megakadályozható. Nem a véletlen műve volt, hogy a bíróságok szerepe Dilma 
Rousseff alkotmányos felelősségre vonási eljárásában, vagy Lula da Silva újbóli 
elindulásának megakadályozásában kéz a kézben járt a CANVAS jól ismert 
utcai megmozdulásaival és azok szimbólumával, mégpedig az Oroszországban, 
Macedóniában és Belgrádban is felbukkanó sárga gumikacsával [az „erőszak-
mentes ellenállás” ehhez hasonló, közös szimbólumának számít a stencilezett, 
ökölbe szorított kéz, amely Jugoszláviától és Kirgizisztántól kezdve a CANVAS 
logóján át egészen Venezueláig és a Black Lives Matter mozgalomig rendre fel-
bukkan – a Szerk.].

ELHÁRÍTÁS 

Értekezésünk végéhez közeledve irányítsuk figyelmünket arra, ami a veszélyez-
tetett országok számára legfontosabb: nevezetesen a védekező kémelhárításra 
és a színes forradalmak elleni fellépésre. Mivel a színes forradalmak egyfajta in-
novatív puccsnak feleltethetők meg, az azokkal szembeni kémelhárításnak és 
védelmi műveleteknek minden olyan biztonságpolitikai szegmensre fókuszálnia 
kell, amelyek a rendszer elleni, végső soron puccshoz vezető destabilizációs kí-
sérleteket modellezik.38 Természetesen szükséges e technikák megújítása annak 
érdekében, hogy lekövessék az internet óriási szerepét, a puccsok vélhetően 
erőszakmentes természetét és egyéb modern propagandamódszereket.

poredak: suverenitet u vremenu globalizacije. SANU, Beograd, 2019. 135–156. (Vö. Pokol Béla: A jurisz-
tokratikus állam. Dialóg Campus, Bp. 2017.; Uő: Európai jurisztokrácia. Az Európai Unió jurisztokratikus 
szerkezetének kérdései. Dialóg Campus, Bp. 2019.; Uő: Kettős állam és jogduplázódás. Alapjogokért Központ, 
Bp. 2020. és Uő: Szuve renisták kontra föderalisták. Demokrácia a jurisztokráciával szemben. Századvég, 
Bp. 2020. – a Szerk.)

38 A puccsokkal szembeni hagyományos elhárítást lásd: Parezanović: Politički prevrat… I.m. A 8. fejezet, 
a 369. oldaltól.

hagyományos puccsot 
végrehajtani sokkal 

költségesebb„
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A kiindulási pontnak a megelőzésnek, azaz a külföldi hírszerzési struktú-
rák tevékenységének és toborzási műveletei megfigyelésének és dokumentálá-
sának kell lennie, az államszervezeten kívüli, de sokkal inkább azon belüli 
személyek körében. A média, az egyetemek és a pártelitek szintén különösen 
érzékeny területek. Mindemellett célszerű kezdeti lépés a pénzáramlás szabá-
lyozása. Az aknamunka finanszírozásához szükség van olyan személyekre, akik 
vagy az adott országon belül nyújtanak hozzá forrásokat, vagy azt az országba 
behozva irányítják át az aktoroknak. Ezért kitüntetett figyelmet érdemelnek  
a lobbisták és pénzemberek, valamint a csempészet, azaz a nem nyilvántartott 
pénzeszközök illegális bejuttatása az országba. A már említett Helvey ezredes 
egy ízben azt állította, hogy a nyugati struktúráknak mintegy 25 millió dol-
lárt sikerült az Otpor!-nak biztosítani és az országba bejuttatni. Ehhez komoly 
logisztikai háttérre van szükség, ideértve a rendszeren belüli, beszervezett párt-
fogókat is.

Tanulva az I. világháború tapasztalatából, amikor 1917-ig a britek és a né-
metek az általuk ellenőrzött területeken valóságos propagandaháborút foly-
tattak az Egyesült Államok háborúba történő belépése, illetve be nem lépése 
érdekében, az amerikaiak 1938-ban, a következő háború hajnalán, jóváhagyták 
a híres FARA-törvényt. A jogszabály kötelezővé tette a külföldi entitásoktól 
lobbitevékenység folytatására beérkező pénzeszközök regisztrációját, valamint 
a támogatásban részesített fél külföldi lobbistaként – külföldi érdekekért köz-
benjáró ügynökként – való egyértelmű nyilvántartását. 2015-ben Oroszország 
fogadott el egy ezzel közel azonos törvényt, mindenekelőtt a Soros-féle Nyílt 

Kontrollált káosz  
– A szélsőjobboldali Jobb Szektor 
nevű szervezet fegyverese  
és zászlaja a Majdanon,  
Kijev, 2014. február 22.
(Wikimedia Commons)
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Társadalom Alapítványok orosz területen zajló felforgató tevékenységének 
megakadályozása érdekében [ugyanekkor nyilvánították „nemkívánatos szer-
vezetté” a NED-et és az USAID-et is – a Szerk.]. A közelmúltban Franciaország-
ban és Németországban a nyilvánosságban és a politikában is komoly viták 
folytak a külföldi lobbisták tevékenységének hasonló korlátozásáról. Bár a tör-
vény önmagában nem old meg minden problémát, egy részüket legalább el-
fojtja. Továbbra is megoldandó feladat viszont a pénzcsempészet megakadályo-
zása, valamint az egyéb csatornákon beérkező pénz átváltásának meggátlása. 
Emiatt kiemelten fontos az állami adminisztratív rendszer működőképessé-
gének fenntartása és a külföldi hírszerzés beszivárgásának megakadályozása. 
Amint látni fogjuk, ez általánosságban egy bizalmon, valamint a kormány-
forma, a kormányzati szervek és azok megjelenési formáinak legitimációján 
nyugvó zárt kör.

A kortárs színes forradalmak által hozott legjelentősebb újdonság az inter-
net használata volt. Az internetes infrastruktúrát és közösségi hálókat kivált-
képpen az „arab tavasz” alatt (főleg Egyiptomban) és az Erdoğan török elnök 
elleni 2016-os sikertelen államcsíny során alkalmazták a puccsisták mozgó-
sítására és koordinációjára, valamint a terepen és az Egyesült Államokban 
tartózkodó kiképzőkkel való összeköttetésre. Világunkban az internet mint 
információforrás – különösen a tüntetések bázisát alkotó fiatal és középkorú 
generációk számára – sokkal fontosabb szerepet játszik bármilyen más médium-
nál. Ennek okán a kortárs forrongások szervezésében és propagandatevékeny-
ségében az internet irányítása és dominanciája fontosabb az újságok, a rádió 
és a televízió ellenőrzésénél is. Az internet és a közösségi hálók közeli megfigye-
lése mellett az elhárítás kiemelten fontos feladata az egyes szolgáltatások ideig-
lenes kiiktatására való képesség: Kína, Oroszország és Törökország saját terü-
letén rutinszerűen cselekszik így, de a 2016-os választások napján még Monte-
negró is blokkolta az ottani legnépszerűbb social media felület, a Viber elérését.

Ennek a feladatnak a része a helyi, vagyis nem az amerikaiak vagy más 
kiberhatalmak által ellenőrzött közösségi hálók és alkalmazások kifejlesztése, 
ösztönzése is. A 2020. júniusi fegyveres összetűzést követően India állambiz-
tonsági okokra hivatkozva betiltotta a TikTok, a WeChat és további 58 kínai 
alkalmazás használatát, miután három évvel korábban a védelmi minisztérium 
42 alkalmazást már tiltólistára vett. A legfrissebb kormányzati vádak szerint 
ezek az alkalmazások felhasználják az indiai állampolgárok személyes adatait, 
számos információ pedig egyenesen a kínai biztonsági és adminisztratív rend-
szerbe áramlik. Korábban néhány amerikai szenátor hasonló megfontolások 
miatt vizsgálat indítását sürgette, 2020 júliusában pedig az Egyesült Államok be 
is tiltotta a fenti alkalmazásokat. Mindez arra utal, hogy más erőket is kiképez-
tek egyes országok biztonságának internetes aláásására. A kulcstényező mindig 
a szerverek fizikai helye, vagyis az, hogy melyik ország képes a fizikai ellenőr-
zésükre és szükség szerinti lekapcsolásukra. Ennek megfelelően a jelentősebb 
nagyhatalmi tényezők növekvő számban igyekeznek felkészíteni internetes 
hálózatukat arra, hogy szükség esetén lekapcsolódhasson a globális rendszer-
ről. Természetesen a hálózatok leállítása mellett szükséges a hazai egységek 
felszerelése és kiképzése az interneten zajló háborúkra, ideértve az chatbot-
propagandát, a közösségi hálókon zajló felforgató tevékenység monitorozását 
és a közszolgáltatásokat – villamosenergia, egészségügy, közlekedés, vízellá-
tás, telekommunikáció, posta – működtető szoftveres rendszerek védelmét  
a hackertámadásoktól és külső diverziótól.

Számos esetben bizonyult fontos tényezőnek az, hogy a hatóságok saját 
támogatóikat mozgósítva nagyobb erőt tudtak felmutatni, mint a tüntetők. 
Gruevszki Macedóniában ezt igen meggyőzően bizonyította, amikor az ellen-
zékéhez képest háromszoros tömeget mozgósított minden alkalommal, amikor 
az ellenzék utcai tüntetést igyekezett szervezni. Egyebek mellett ez is hozzá-
járult ahhoz, hogy az ellenfeleinek nyújtott erős külföldi támogatás ellenére 
további három évig, egészen a 2016–17-es helyi színes forradalomig hatalmon 
tudott maradni.

A puccsok más formáihoz hasonlóan szükséges az állami intézmények, az 
állami televízió és az államhatalom ellenőrzését szimbolizáló parlament fizikai 
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védelme is,39 valamint az infrastrukturális hálózatok és kommunikációs csa-
tornák székházainak megvédése. (2000-ben Szerbiában például az ellenzék 
által elfoglalt szénbányák körül alakult ki komoly konfliktus.)40 Ide tartozik  
a közlekedés és a kommunikáció minden formájának védelme, az illegális 
le hall gatóközpontok létrehozásának megakadályozása, valamint a villamos-
energia-hálózat és az elektronikus környezet védelme (ezek a felvásárlás, a sza-
botázsakciók és a manipuláció, sőt a terrorizmus potenciális célpontjai), min-
denekelőtt pedig a zavartalan és biztos kommunikációs rendszer biztosítása 
az állami hatóságok és biztonsági struktúrák számára támadások, tüntetések, 
vagy a színes forradalom kirobbantására irányuló kísérletek idején. Minden-
nek működőképességéért szükséges az elhárítás alapvető szükségleteinek biz-
tosítása, amelyek lényege minden esetben a biztonsági rendszerekbe – azaz  
a rendőrségbe, a titkosszolgálatba és a hadseregbe – való beszivárgás megaka-

39 Mivel számos színes forradalom a Téli Palota 1917-es trockista ostromát mintegy újrajátszó események-
kel, vagyis a parlament elfoglalásával ért véget, 2020-ban Szerbiában a hatóságok és a biztonsági személy-
zet emlékezett arra, hogy ezeket a tereket bizonyos aktorokkal le kell fedni, így nem volt komoly lehetőség 
arra, hogy a tömegeket utcára szólítsák. A helyzetet állítólagos ellenzékiek egy csoportja azzal oldotta fel, 
hogy a választások előtti héten bejelentették igényüket a főhatalomra, hangrendszereket állítottak fel, 
zászlókat hoztak és hazafias zenét játszva ültek a parlament előtt, egészen a választásokat követő néhány 
napig. Mindössze tizenöt nappal a választások után ugyanezen a területen igen erőszakos tüntetések vették 
kezdetüket. (Mindez kísértetiesen hasonlított a 2018–19 fordulóján a magyarországi ellenzék által meg-
lovagolt, szervezett tüntetésekhez, tévészékház-foglaláshoz, utcai vandalizmushoz, amely ekkortájt több 
más közép- és kelet-európai országban is felütötte fejét [Bulgária, Románia, Szerbia, Szlovákia] – a Szerk.)  

40 A legnagyobb szimbolikus súlya a bányászoknak és a diákságnak van, mivel csoportjaikat csak az állam 
komoly szimbolikus kára árán lehet elnyomni vagy erőszakkal letörni.

Színes forradalmárok  
– A Színház és Filmművészeti 
Egyetem hallgatóinak  
demonstrációja a budapesti  
Vas utcában, 2020. augusztus 
(Független Szabad Egyetem 
Facebook-oldal)
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M i š a  Ð u r k o v i ć :  S z í n e s  f o r r a d a l m a k  m i n t  h i b r i d  h á b o r ú k  |  K o m m e n t á r  2 0 2 1 / 2

dályozása, valamint a parancsnoki lánc funkcionalitásának és lojalitásának 
biztosítása. Ugyanez érvényes a politikai hierarchiára is.41

A történet másik oldala az átlagemberek szívéért és lelkéért vívott folya-
matos küzdelem, vagyis az állandó propagandaháború. Minden hazugságra, 
manipulációra, behízelgésre, minden rendőrnek adott virágra, internetes mém-
re, diák által megvert gyermekre hathatós választ kell adni, és többek között 
minden olyan kísérletre is, amely ellenzéki vezetőből áldozatot próbál faragni.

Végül, amint azt a jurisztokratikus diktatúra példáján megfigyelhettük, 
az erőszakmentes kormánybuktatás alapvetése folyamatosan változik. Ehhez 
kell igazítani az elhárítás tevékenységét is, azaz figyelemmel kell kísérni, hogy 
a bírók hol szakosodnak, kiknek a társaságát keresik és bizonyos esetekben azt 
is, hogy mely jogi doktrína mellett törnek lándzsát. A modern nemzetek közül 
az ideológiailag elkötelezett bírók az Egyesült Államokban fejtették ki a leg-
kártékonyabb hatást.

KÖVETKEZTETÉS

Értekezésünk végén ki kell térnünk arra, hogy az erőszakmentes akciók a lép-
csőzetes felépítésű, átfogó hibrid műveleti rendszer részét képezik. Kezdetben 
erőszakmentes tüntetések, információs háborúk formáját ölti, célja egy bizo-
nyos politikai opció párhuzamos pályán való helyzetbe hozása. Ha az adott 
jelölt elveszti a választást, a voksolást érvénytelennek nyilvánítják, választási 

csalást kiáltanak, s közben a tüntetések intenzitása 
fokozódik. Ezzel párhuzamosan hibrid műveletek 
más formáit – terrorizmust, félelemkeltést, destabi-
lizációs akciókat – is bevetnek azzal a céllal, hogy 
elengedő embert szólítsanak az utcára és/vagy jut-
tassanak a parlamentbe, majd átvegyék az irányítást 
egyes intézmények felett, és megszavazzák azok új 
vezetését. Végül pedig államcsíny útján megkísérlik 

kiterjeszteni az irányítást az összes többi intézményre. Mindeközben belülről 
is zajlik a kormányzati rendszer szétzilálása, ami a kormányzati pozícióban 
lévő, beszervezett személyek aknamunkája miatt hatástalannak, a kihívások-
ra megfelelően reagálni képtelennek tűnik. 

Amennyiben ez sem jár sikerrel, a hibrid konfliktusok magasabb szintjére 
lépünk, melynek már a merényletek és a politikai vezetők letartóztatása is részét 
képezi, azaz klasszikus államcsínykísérlet történik (Törökország, 2016). Ha sem 
az állam nem rendelkezik elegendő erővel ennek megakadályozására, sem a tün-
tetők nem képesek puccsot végrehajtani, polgárháború veszi kezdetét (Szíria), 
vagy katonai intervenció történik (Líbia). Mindebből kifolyólag a színes forra-
dalmakra nem szabad naiv, jóhiszemű játékként gondolnunk – bármely erő-
szakmentes hadviselés végső eredménye és célja a kormánybuktatás, amely 
terrorizmust, katonai beavatkozást és polgárháborút von maga után. 

A kulcs mindenekelőtt az elit irányítás alatt tartása és az emberek rokon-
szenvének megőrzése. Az embereknek ismerniük kell az értékeket, amelyek 
nevében mindez történik; ez nem lehet a nyers hatalom megvédése, hanem sok-
kal inkább egy hiteles értékrend és eszmeiség védelmének kell lennie. Végtére 
a lényeg nem más, mint az identitás, valamint a hagyományos értékek és in-
tézmények és mindenekelőtt a család védelme, ahol mindennek megszerzése, 
kialakítása és áthagyományozása elsődlegesen történik. 

(Fordította: Sullivan Ferenc)

41 Öt évvel ezelőtt látogatást tettem egy geostratégiailag kiemelt jelentőségű államban, ahol Oroszország és 
a NATO érdekei és befolyási vektorai konfliktusban állnak egymással. Bár az ország tiltja a Nyílt Társa-
dalom Alapítványok működését, a Chevening-ösztöndíjakon keresztül zajlik a Nyugaton tanulni, majd haza-
térni szándékozó fiatalok toborzása. Bár a Nemzeti Demokrácia Alap (NED) tevékenységét is betiltották, 
az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Hivatala (USAID) a polgármesterekkel és önkormányzatokkal 
szorosan együttműködve mégis szerteágazó munkát folytat. A logika világos: öt-tíz éven belül ezek a szemé-
lyek a hatalom középső vagy legmagasabb grádicsaira fognak emelkedni, az ország pedig szükségszerűen 
a Nyugathoz sodródik.

az erőszakmentes  
akciók a hibrid műveleti 
rendszer részét képezik

„


