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Az Egyesült Államok Kelet-Ázsia-politikáját1 és annak részeként a Kína-politi
kát négy állandó alapelv határozza meg, a gyakorlati változásokat pedig az 
befolyásolja, hogy az amerikai stratégiai célok elérése szempontjából az adott 

időszakban Kína milyen mértékű fenyegetést vagy éppen együttműködési lehetősé
get jelent.2 Washington fő törekvése az, hogy megakadályozzon bármely, az Egyesült 
Államok politikai, gazdasági, katonai mozgásterét korlátozó, Amerika-ellenes hata
lom felemelkedését. Célja a piacokhoz való hozzáférés és a kereskedelem szabadságá
nak biztosítása, a fő közlekedési útvonalak szabad használatának védelme. Legalább 
ilyen fontos a demokratikus értékek és a demokratikus államok biztonsága, a piacgaz
daságon alapuló liberális demokrácia terjesztése és az antidemokratikus rendszerek 
elleni fellépés. Végül a tömegpusztító fegyverek gyártásának és kereskedelmének sza
bályozása, az előállításukhoz szükséges technológiák és ismeretek elterjedésének 
megakadályozása, ami a 2001. szeptember 11-i trauma óta összekapcsolódott a nem
zetközi terrorizmus elleni küzdelemmel.

A kínai nemzetközi politika kiindulópontja ezzel szemben a rendszer biztonsága 
és stabilitása, valamint a nemzeti integritás védelme, beleértve ebbe Tajvan és a szá
razföld újraegyesítését. A kínai külpolitika hagyományos alapelvei: a szuverenitás, 
a területi egység és oszthatatlanság, valamint a nagyhatalmi szerepvállalás. A pekin
gi külpolitikai célok a belső gondok megoldásának igényével együtt, a reform és nyi
tás politikájának 1978-as meghirdetése óta a gazdasági fejlődésnek alárendelten je
lentkeznek.

A második világháború óta eltelt hat évtizedben az amerikai-kínai viszony időről 
időre lényeges változásokat, fordulatokat hozott. A következőkben a kapcsolatok ala
kulásának vázlatos áttekintésére törekszünk.
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A hidegháborús szembenállástól a kapcsolatfelvételig, 
1949-1979
A  második világháború csendes-óceáni hadszínterének megnyitását követően szoros 
amerikai-kínai összefogás jött létre, amelynek keretében a kommunista Vörös Hadse
reg együtt harcolt a Kuomintang (Nemzeti Párt, a továbbiakban: KMT) csapataival. 
A szövetség, amelyet a közös ellenség elleni küzdelem tartott össze, Japán kapituláció
jáig tartott. A kínai polgárháború 1945 utáni szakaszában az Egyesült Államok a KMT 
oldalára állt, mintegy hatmilliárd dollárral támogatta Csang Kaj-sek kormányát és 
hadseregét.3 Ennek ellenére 1949-ben még sem Washington, sem Peking nem zárta ki 
a Kínai Népköztársaság (a továbbiakban: KNK) és az Egyesült Államok közötti szoro
sabb kapcsolat lehetőségét. Mivel azonban Mao Ce-tung feltételként szabta, hogy az 
USA szakítsa meg minden kapcsolatát a Csang Kaj-sek vezette erőkkel, a washingtoni 
vezetés nem ismerte el a kommunista népköztársaságot.4 Ettől kezdve a pekingi kom
munista kormányzat az Egyesült Államokat nyilvánította a KNK fő ellenségének. 
(A „fő ellenség" 1931-1945 között Japán volt, 1945-1949 között, a polgárháború idején 
a KMT.) Mao rövidesen elutazott Moszkvába, és két hónapos tárgyalássorozatot köve
tően stratégiai szövetséget kötött Sztálinnal.“ Ettől kezdve az amerikai-kínai kapcsola
tok mögött negyven éven keresztül jelen volt a harmadik erő, a Szovjetunió. A három 
nagyhatalom kétoldalú kapcsolatait és politikai lépéseit rendre befolyásolta a feleknek 
a harmadik erőközponthoz való viszonya: az amerikai-szovjet viszonylatban a „kínai 
kártya", az amerikai-kínai relációban a szovjet kapcsolat, a Peking és Moszkva közöt
ti szálakat pedig hol ide, hol oda húzta a washingtoni ellensúly.

Jelentőségénél fogva Kína az amerikai belpolitikában is tényezővé vált. A Truman ad
minisztrációt e tekintetben is elérte az ötvenes évek elejének nagy antikommunista hisz
tériája: a „ki veszítette el Kínát?" vizsgálódás a KMT kiszorulása mögött árulást sejtetett.

A hidegháborúnak nevezett történelmi időszakban Délkelet-Ázsia valódi háborúk 
színterévé vált. Az USA a hagyományos kínai befolyási övezetben igyekezett megvéde
ni és kiterjeszteni a világháborúban szerzett pozícióit. Figyelmének középpontjában Ja
pán, Tajvan és Dél-Korea talpra állítása, majd gazdasági felvirágoztatása, később ezek
hez csatolva Dél-Vietnam védelme állt. Washington diplomáciai elszigeteléssel (távol 
tartás az ENSZ-től, az érintkezések minimumra szorítása), nukleáris fenyegetéssel és 
gazdasági embargóval (a közvetlen kereskedelmi kapcsolat felszámolása) is arra akarta 
kényszeríteni Pekinget, hogy hagyjon fel kelet-ázsiai törekvéseivel Az évekig elhúzódó 
koreai, majd a vietnami háború a kínai és az amerikai fegyveres erő harctéri ütközését is 
hozta, arra azonban mindkét hatalom ügyelt, hogy a konfliktus ne váljon a két állam kö
zötti totális háborúvá. A kínai „önkéntesek", illetve az amerikai ENSZ-csapatok jelenlé
te formailag nem zárta ki az érintkezés egyéb formáit. A konfliktuskezelésnek ez a 
visszafogottsága később, a kapcsolatok helyreállítása során hasznosnak bizonyult.
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A külvilág előtt a két ország kapcsolatát az ideológiai szembenállás, az egyik olda
lon a szélsőséges forradalmi retorika, a másikon a nem kevésbe szélsőséges antikom- 
munizmus jellemezte. Mindkét fél kibékíthetetlen ellenséget látott és láttatott a másik
ban, mind a hosszú távú célokat, mind a közvetlen biztonsági fenyegetést illetően. 
Kína az amerikai politikusok és a közvélemény szemében elmaradott, Amerika-ellenes 
és a fennálló világrendet megváltoztatni akaró kommunista ország volt, amely vi
szonylagos technikai fejletlensége ellenére nagy létszámú, veszélyes hadsereggel ren
delkezett; ráadásul támogatást nyújtott több ázsiai és afrikai ország (többek között In
donézia, a Fülöp-szigetek, Thaiföld és Dél-Vietnam) „forradalmi", magát marxistának 
nevező gyarmati felszabadító mozgalmainak.

Az ötvenes években elszigetelődött Kína sokáig csak a Szovjetunió és néhány euró
pai ország szövetségese volt. Elzártságából a kitörést a fejlődő, volt gyarmati országok, 
az úgynevezett harmadik világ irányában kísérelte meg. Ez kezdettől sértette a nyuga
ti nagyhatalmak érdekeit, de egy határon túl a Szovjetuniónak is konkurenciát jelen
tett. Az 1960-as években a Kína és a Szovjetunió között feszülő ellentétek szakításhoz, 
majd fegyveres összetűzésekhez vezettek. A kínai vezetés többször kijelentette, hogy a 
Szovjetunió felől érkező szociálimperialista fenyegetést komolyabb veszélynek tartja, 
mint az amerikai imperializmust. A kiéleződő kínai-szovjet viszony logikusan köze
lebb hozta egymáshoz az USA és a KNK kormányait. Az amerikaiak átértékelték a Kí
nával kapcsolatos nézeteiket és az ország katonai erejének lehetőségeit. Johnson elnök 
-  nem utolsósorban az amerikai közvélemény egyre növekvő háborúellenes nyomásá
nak hatására -  belátta, hogy az amerikai haderő képtelen egyszerre megvédeni Dél- 
Vietnamot, visszaszorítani a kínai befolyást Eszak-Vietnamban, emellett fenntartani a 
kínai és a szovjet befolyást korlátozó katonai jelenlétét Tajvanon, Dél-Koreában, Japán
ban és a Fülöp-szigeteken. Kína az Egyesült Államok számára, a közös ellenségkép kö
vetkeztében, ellensúlyként is számításba jött a Szovjetunióval szemben. Mindezek ha
tására Washington igyekezett Pekinggel együttműködő, partneri viszonyt kialakítani.

A két fél közötti diplomáciai kapcsolatok egyetlen fórumát 1955 augusztusa és 1970 
februárja között a nagykövetek megszervezett 136 találkozója (amelyek helyszínéül elő
ször Genf, majd 1958-tól Varsó szolgált) jelentette. A normalizálás folyamata 1969-ben, 
pakisztáni közvetítéssel indult meg. Miközben titkos tárgyalások folytak a két ország kö
zött, a közvéleménynek néhány gesztus jelezte a két ország közeledési szándékát.6 Az 
Egyesült Államok politikusai „vörös Kína" és „kommunista Kína" helyett Kínai Nép- 
köztársaságról kezdtek beszélni, kijelentették, hogy nem néznék tétlenül, ha a Szov
jetunió megtámadná Kínát, a Tajvani-szorosban felfüggesztették a tengeri járőrözést és a 
felderítő repüléseket. Válaszul Mao Ce-tung a Tienanmen tárgyalótermében fogadta Ed
gar Snow amerikai újságírót, akihez még a harmincas évek jenani hőskorából baráti szá
lak fűzték, és közölte vele, hogy szívesen látná Nixon elnököt Kínában. 1971 áprilisában 
a Tokióban megrendezett asztalitenisz-világbajnokságon a kínai küldöttség barátságos
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mérkőzésre hívta meg az amerikai válogatottat. A sportolókból, vezetőkből és hozzátar
tozóikból álló tizenöt fős csoportot és az őket kísérő öt amerikai újságírót Pekingben 
Csou En-laj is fogadta. Pohárköszöntőjében a miniszterelnök arról beszélt, hogy az ame
rikai és a kínai nép kapcsolatában új fejezet kezdődött. Amerikai illetékesek még aznap 
bejelentették, hogy az Egyesült Államok a Kínával szemben húsz éve fennálló kereske
delmi embargó feloldását tervezi. A „pingpongdiplomácia" második fordulójaként a kí
nai asztalitenisz-válogatott látogatott az Egyesült Államokba. Ezt követően Henry Kis
singer, Nixon elnök nemzetbiztonsági tanácsadója (1973 augusztusától külügyminiszter) 
folytatott titkos tárgyalásokat Pekingben. 1971. október 25-én, Kissinger második, immár 
hivatalos kínai látogatása idején, a Kínai Népköztársaságot felvették az ENSZ-be.

A kapcsolatfelvétel az Egyesült Államok számára előnyös volt, mert a világ legné
pesebb országához való közeledésével a Szovjetunióval szembeni erőegyensúlyt a ma
ga javára billentette el. A változás a Szovjetuniót arra kényszerítette, hogy keresse a 
megállapodást a nukleáris háború veszélyének csökkentése érdekében. Az új helyzet
ben Hanoi is késztetést érzett a békefolyamat elindítására, ami lehetővé tette, hogy az 
Egyesült Államok a hazai közvélemény számára elfogadható feltételekkel kössön bé
két és vonuljon ki Vietnamból.

Richard Nixon kínai látogatásával a két ország kapcsolatainak történetében új szakasz 
kezdődött. A hidegháborús szembenállás megszűnt, és a közös szovjetellenességen alapu
ló partneri viszony jött létre, amely egészen 1989-ig mindkét fél biztonságpolitikai érdekeit 
szolgálta. Nixon és Csou En-laj Sanghajban, 1972. február 28-án aláírt közös nyilatkozata a 
két ország társadalmi rendszere és külpolitikája között fennálló különbségek elismerése 
mellett meghatározta a közös érdekeket. A felek megállapodtak abban, hogy igyekeznek 
megakadályozni minden „hegemonista törekvést", kapcsolataikat a békés egymás mellett 
élés alapelvei szerint, egymás szuverenitásának és területi integritásának szem előtt tartá
sával alakítják. Az USA tudomásul vette, hogy a Tajvani-szoros mindkét partján élő kínaiak 
szerint csak egy Kína létezik, Tajvan pedig Kína része, továbbá megerősítette, hogy a kí
naiak egymás közötti viszonyának békés rendezésében érdekelt. Az Egyesült Államok 
végső célként az amerikai hadsereg Tajvanról történő kivonását jelölte meg.7

Nixon látogatását követően a felek képviseleti irodát nyitottak egymás fővárosában 
-  1974-75-ben a pekingi iroda vezetője a későbbi amerikai elnök, George Bush volt -, 
azonban a hetvenes években a kereskedelmi kapcsolatokat továbbra is akadályozta az 
állami támogatás, az adókedvezmények és a beruházási megállapodások hiánya. Üz
leti lehetőségek reményében csupán néhány amerikai üzletember és jogász merészke
dett a kínai szárazföldre, sőt az amerikai újságírók is Hongkongból küldték Kínáról 
szóló tudósításaikat. A Kína-politika irányítását a Fehér Ház szigorú ellenőrzés alatt 
tartotta. Michel Oksenberg, több amerikai elnök Kína-szakértője azt írja, hogy az 1970- 
es években a Fehér Ház, a Nemzetbiztonsági Tanács, a Külügyminisztérium, a Védel
mi Minisztérium és a CIA alig néhány hivatalnoka foglalkozott Kínával. Kevés kong-
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'  resszusi képviselő és nem állami szervezet (NGO) mutatott érdeklődést Kína iránt.8 
Nixon, Ford és Carter elnöksége idején a végrehajtó hatalomnak sikerült kézben tarta
ni a Kína-politika alakítását, ami koherens, egyértelmű lépéseket eredményezett: a 
nemzetbiztonsági tanácsadó koordinálta a politikai lépéseket, a kongresszus támogat
ta a kapcsolatok bővítését. A kapcsolat belpolitikai következményei az amerikai admi
nisztráció számára kezdetben másodlagosak voltak. A helyzet azonban rövidesen 
megváltozott, s a belső erőviszonyok kihatottak a nemzetközi politikára is. Az 1974-es 
Watergate-botrány Nixon lemondásához vezetett. Kissinger 1975-ben ugyan elérte, 
hogy Gerald Ford elnök Kínába látogasson, ám a látogatás eredménytelenül zárult.

Jimmy Carter elnökségének első hónapjaiban az amerikai-kínai viszony normalizá
lását Washingtonban kissé késleltették. Robert S. Ross amerikai Kína-szakértő szerint 
azt remélték, hogy ezzel elősegíthetik a szovjet-amerikai közeledést9 Csia Csing-kuo 
kínai Amerika-szakértő ezzel szemben úgy véli, hogy az amerikai vezetők amiatt ag
gódtak, hogy a kínaiak konfrontativ viselkedése közvetlen háborús konfliktusba so
dorhatja az Egyesült Államokat a Szovjetunióval.10 Mindkét érv megállja a helyét, 
azonban azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy 1973-tól a kínai belpolitika egyre 
radikalizálódott. Ahogy Mao egészsége hanyatlott, a „négyek bandája" néven elhíre- 
sült ultrabaloldali csoport, amely a politikai bizottság ülésein rendre kritizálta Csou 
En-laj jobboldali kapituláns politikáját, egyre nagyobb befolyásra tett szert. Ennek el
lenére a kapcsolat stagnálása nem jelentett visszalépést, és Peking joggal érezhette úgy, 
hogy az amerikaiak kelet-ázsiai jelenléte nem Kína ellen irányul.

A hetvenes évek végének világpolitikai fejleményei, amelyek a Szovjetunió további 
térnyerését eredményezték (Etiópia, Afganisztán, Kambodzsa, Zaire, Jemen), arra ösztö
nözték Cartert, hogy a harmadik világ eseményeit összekapcsolja a nagyhatalmak közöt
ti viszony alakításával, és a keményvonalas politikát részesítse előnyben a Szovjetunió
val szemben. Ez egyben azt is jelentette, hogy -  többek között a kínai belpolitikában Mao 
halála és a kulturális forradalom lezárulása után bekövetkezett változások hatására -  az 
Egyesült Államok felgyorsította a Kínával folyó tárgyalásokat. Carter elfogadta Zbi
gniew Brzezinski nemzetbiztonsági tanácsadó érvelését, s 1978 novemberében megsza
kította a tajpeji kormánnyal fenntartott hivatalos diplomáciai kapcsolatot, felmondta az 
amerikai-tajvani védelmi megállapodást, és kivonta az amerikai csapatokat Tajvanról. 
Carter arról is lemondott, hogy Kínától a békés egyesítésre vonatkozó nyilatkozatot kö
veteljen, csupán annyit várt el, hogy Kína ne ellenezze az Egyesült Államok nyilatkoza
tát, amelyben kiáll a békés egyesítés mellett. Egy kérdésben azonban az elnök hajthatat
lan maradt: a Tajvanra irányuló amerikai fegyverszállítás folytatódott. Az időközben el
ső számú vezetővé előlépett Teng Hsziao-ping ennek ellenére úgy döntött, hogy félrete
szi a vitás kérdéseket, és az ország gazdasági fejlődésének érdekében elfogadja az ame
rikai álláspontot. 1978. december 15-én Washington és Peking bejelentette, hogy a két or
szág 1979. január 1-jétől hivatalos diplomáciai kapcsolatot létesít egymással.
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A szovjetellenes együttműködéstől a hideghábom végéig, 
1979-1989
Washington és Peking új minőségű köteléke automatikusan módosította, de lényegét 
tekintve nem változtatta meg a Tajvanhoz fűződő szoros amerikai viszonyt. Ezen a 
ponton szükséges egy rövid visszapillantás Tajvan múltjába, mivel a sziget sorsa fél év
százada az amerikai-kínai kapcsolatok mindenkori állapotát is tükrözi.

A Kínai Kommunista Párt politikusai az 1930-as években még nem tekintették Taj
vant Kína részének. Mao Ce-tung 1934-ben, a Kínai Szovjet Köztársaság Csianghszi 
tartományban megrendezett második kongresszusán arról beszélt, hogy a tajvani, ko
reai és annami (észak-vietnami) elvtársak jelenléte azt bizonyítja, hogy a párt elkötele
zett híve a kisebbségek önálló államalapítási törekvéseinek.11 A KKP a japánellenes há
ború idején a tajvani ellenállást a tajvani nemzet (rnincu) önálló nemzeti felszabadítási 
mozgalmaként ismerte el.12 Kína álláspontja Tajvan hovatartozásával kapcsolatban a 
második világháború idején, Japán pozíciójának gyengülése következtében változott 
meg. Csang Kaj-sek írásaiban először 1942 vége felé, az A tla n t i  Charta alapelveire hivat
kozva bukkan fel az a kijelentés, hogy Kína számára biztonságpolitikai szempontból 
Mandzsúria, Külső- és Belső-Mongólia, valamint Ujguria és Tibet mellett Tajvan is fon
tos szerepet tölt be.13 A Tajvanra bejelentett kínai igényt a szövetségesek először az 
1943-as kairói konferencián ismerték el, majd a Potsdamban kiadott deklaráció is 
megerősítette. A KKP szintén a kairói konferenciát követően tekintette Tajvant Kína 
elidegeníthetetlen részének.14

A KMT-rezsim 1948 és 1949 folyamán elszenvedett polgárháborús kudarcai, majd 
teljes katonai, adminisztratív és gazdasági összeomlása Tajvan helyzetében gyökeres 
változást hozott. 1948 novemberétől hetente több tízezer kínai menekült érkezett a szi
getre. 1949 februárjában Csang Kaj-sek titokban Tajvanra szállíttatta a Kínai Központi 
Bank aranytartalékát, majd december 8-án maga is végleg elhagyta a szárazföldet. 
1950-ig közel egymillió kínai költözött át a szigetre, köztük több mint félmillió kato
na.1"’’ Csang kíméletlenül fellépett a rendszer vélt vagy valós ellenségeivel szemben, és 
a japán időszakhoz hasonló diktatúrát vezetett be. Korlátozta a civil társadalom létre
jöttét, a kommunistagyanús személyek és szervezeteik ellen pedig hajtóvadászatot in
dított. A rendkívüli állapot 1987-ig volt érvényben.

A Népköztársaság kikiáltása után Tajvan helyzete egy ideig bizonytalannak látszott, 
hiszen Mao Ce-tung célja az országegyesítés volt, a szuverenitás megszerzése Csang 
Kaj-sek utolsó menedéke fölött is. Az Egyesült Államok akkor még egyik fél mellett 
sem kötelezte el magát. A fordulópontot az amerikai politikában és ezzel Tajvan továb
bi sorsában a koreai háború (1950. június 25-i) kirobbanása hozta. Truman elnök két 
nappal az északiak támadása után nyilatkozatban közölte: mivel az Egyesült Államok 
megítélése szerint a kommunizmus közvetlen fenyegetést jelent a csendes-óceáni tér
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ség és az ott jogszerűen tartózkodó amerikai egységek biztonságára, a Hetedik Flotta 
egységeit Tajvan védelmére vezényelte.16 Az Egyesült Államok tehát nem azért sietett 
Tajvan segítségére, hogy a KMT hatalmát megmentse, hanem azért, hogy megakadá
lyozza a sziget kommunista kézre kerülését.17

A katonai fenyegetettség sokáig fennállt. 1954 szeptemberében a Tajvan „felszabadítá
sáért" küzdő kínai hadsereg ágyú tűz alá fogta a szárazföldtől néhány kilométerre fekvő, 
de tajvani fennhatóság alatt álló Csinmen-szigetet. A fokozódó háborús feszültségre hi
vatkozva az Egyesült Államok és a Kínai Köztársaság 1954. december 2-án kölcsönös vé
delmi szerződést kötött.18 1955 januárjában az amerikai kongresszus felhatalmazta az el
nököt, hogy Tajvan védelmében szükség esetén bármikor katonai erőt alkalmazhasson.19 
Csinmenen és a KMT fennhatósága alá tartozó, Fucsien tartomány partjaitól szintén alig 
néhány kilométerre, a szárazföldtől szinte lőtávolban levő szigeten, Macun a továbbiak
ban még háromszor került sor fegyveres összetűzésre: 1955-ben, 1958-ban és 1962-ben.

A tajvani gazdaságot az Egyesült Államok évi százmillió dollár nem katonai célú tá
mogatásban részesítette. A bővülő együttműködés keretében amerikai szakértők nagy 
számban vettek részt a tajvani gazdaságfejlesztési tervek elkészítésében és a szakem
berképzésben. A munkát olyan fiatal tajvaniak is segítették, akik amerikai egyeteme
ken szereztek doktori fokozatot.20 Az amerikai támogatás a nemzetközi kapcsolatok
ban is megnyilvánult: 1971-ig a Kínai Köztársaság töltötte be Kína ENSZ-beli helyét. 
A KNK és az USA megváltozott kapcsolatainak árnyékában mindez egy csapásra meg
változni látszott. Miközben a világ a tajvani gazdasági csodát figyelte, Tajpej politikai
lag szinte teljesen elszigetelődött, minden olyan nemzetközi szervezetből kiszorult, 
amelyek esetében a tagság feltétele az államiság, diplomáciai kapcsolatai pedig néhány 
közép-amerikai és afrikai országra korlátozódnak.21

Mao 1976-ban bekövetkezett halálát követően a Teng Hsziao-ping által megfogal
mazott „egy ország -  két rendszer" elmélet alapján előtérbe kferült a békés újraegyesí
tés. Ennek első jele az volt, hogy 1979. január 1-jétől (az Egyesült Államokkal létesített 
diplomáciai kapcsolatok napjától) Kína felfüggesztette a tüzérségi akciókat a part kö
zeli szigetek ellen. Peking azonban továbbra is fönntartja magának a jogot, hogy a taj
vani függetlenség kimondása esetén fegyveres erőt alkalmazzon a „szakadár tarto
mány" ellen. A kínai vezetés a diplomáciai kapcsolat előfeltételének szabta az ameri
kai „három nem" kimondását: az Egyesült Államok nem támogatja Tajvan független
ségét, sem a „két Kína" politikát, sem az „egy Kína -  egy Tajvan" politikát. Az USA ele
get tett a kérésnek, de az amerikai kongresszus (1979. április 10-én) törvénybe iktatta a 
Tajvan-politika három alapelvét. A Taiwan R ela tions A c t  szerint a térség nyugalma és 
békés fejlődése az Egyesült Államok politikai, biztonsági és gazdasági érdeke, ezért az 
USA elvárja, hogy Tajvan jövője békés úton rendeződjék; ennek érdekében továbbra is 
ellátja a védelméhez szükséges fegyverekkel; szükség esetén pedig akár haderővel is a 
sziget védelmére kel.22
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Ronald Reagan elnökjelöltként, majd elnökségének első hónapjaiban kemény szavakkal 
kritizálta a kínai kommunista rendszert (a kampány során a tajvani kapcsolatok helyreállí
tását ígérte, beiktatási ceremóniájára Tajvan képviselőjét is meg akarta hívni), ám elnöksé
gének második évében a Szovjetunió befolyásának és katonai erejének növekedésétől tart
va, valamint kínai nyomás eredményeként békülékenyebb hangot ütött meg. Az 1982. au
gusztus 17-én kiadott amerikai-kínai közös nyilatkozatban az Egyesült Államok kötelezett
séget vállalt a Tajvannak eladott fegyverek mennyiségének fokozatos csökkentésére (a fegy
vereladások mértéke „sem mennyiségi, sem minőségi tekintetben nem haladhatja meg a Kí
na és az Egyesült Államok közötti diplomácia kapcsolatok felvételét követő évek szintjét")- 
Időkorlátot a megállapodás nem tartalmazott.23 Mivel a megegyezésben a technológia- 
transzfer nem szerepelt, az Egyesült Államok a joghézagot kihasználva beleegyezett, hogy 
biztosítja Tajvannak a saját vadászrepülőgép építéséhez szükséges technológiai hátteret.

1983 végére a nézeteltéréseket sikerült tisztázni, Kína nem élezte tovább a vitákat. 
Csao Ce-jang miniszterelnök Washingtonban a kétoldalú kapcsolatok fényes jövőjéről 
beszélt. 1984 áprilisában Reagan Pekingbe látogatott. A gazdasági kapcsolatok egyre szé
lesedtek, a kereskedelem volumene jelentősen nőtt, megindultak a nyugati tőkebefekte
tések, sőt a két állam titkosszolgálatának is voltak közös ügyei. Az Egyesült Államok 
gazdasága a nyolcvanas évek közepére új lendületet vett, és az amerikai külpolitika is 
látványos sikereket ért el. Nyugat-Európába új Pershing-II-es rakétákat telepített, az 
amerikai hadsereg pedig elfoglalta a karibi-tengeri szigetet, Grenadát. Ezzel egy időben 
a Szovjetunió belső gazdasági nehézségekkel küzdött, csökkent a befolyása a kelet-kö- 
zép-európai szocialista országokban, és az afganisztáni megszállás is kudarcnak bizo
nyult. Mihail Gorbacsov már 1985-ös hatalomra kerülését követően hajlandónak mutat
kozott a szovjet-kínai kapcsolatok normalizálására. Megkezdte a szovjet csapatok kivo
nását Afganisztánból, tárgyalások kezdődtek a határkérdés rendezéséről és a jószomszé
di viszonyról. Robert S. Ross szerint Gorbacsov 1989. tavaszi pekingi látogatása a szov
jet-kínai konfliktusban aratott kínai győzelmet jelentette, éppen úgy, ahogy a berlini fal 
leomlása az Egyesült Államok hidegháborús győzelmének szimbólumává vált.24

E két siker csökkentette az amerikai-kínai együttműködés stratégiai jelentőségét. 
A szovjetellenes összefogás, amely közel két évtizeden át a kapcsolatok alapjául szol
gált, nem volt többé létfontosságú egyik fél számára sem. Ebben a periódusban az 
Egyesült Államok és az egyre erősödő Kína viszonyát az együttműködés és a szem
benállás egyidejű jelenléte jellemezte. Felszínre kerülhettek a stratégiai ellentétekből 
adódó konfliktusok. A kapcsolat amerikai ellenzői szabadabban fejthették ki vélemé
nyüket, nem kellett a nemzetbiztonsági érdekek felelőtlen veszélyeztetésének vádjával 
szembenézniük. A két ország közötti nézeteltérések tárgya és az amerikai sajtó min
dennapi témája lett a kínai születésszabályozás, a szerzői jogok kínai megsértése, Tibet 
függetlensége, a Szaúd-Arábiába, Szíriába, Irakba, Iránba és Pakisztánba irányuló kí
nai fegyverexport vagy az amerikai szempontból negatív kereskedelmi mérleg.
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Éppen ebben az időben került sor a Tienanmen téri vérengzésre. Az 1989. június 4-i 
eseményekről szóló médiabeszámolók kiemelt szerepet játszottak a világ, és különösen 
Amerika közvéleményének alakításában.20 Paradox módon a külföldi tévétársaságok 
tudósítói épp a kínai nyitottságnak köszönhetően lehettek jelen Pekingben. Az amerikai 
lakosság, amely addig úgy vélte, hogy Kína a szabadság és a demokrácia felé vezető 
úton jár, a televízióban látható képek hatására úgy érezte, hogy a kínai vezetők semmi
ben sem különböznek Mao Ce-tungtól. A tankot megállító fehér inges fiú képének ha
tására Kína az emberi jogokat védő szervezetek figyelmének középpontjába került.

A Tienanmen téren tüntető diákok elleni brutális fellépés nyomán, valamint a tajva
ni demokratizálódási folyamat eredményeként az amerikai Kína-politika irányítói kö
zött felülkerekedett az a nézet, hogy Peking viselkedése ellentétben áll az amerikai ér
tékekkel, ütközik az érdekeikkel. A politikai váltás katonai, gazdasági és technológiai 
szankciókat eredményezett. G. H. Bush elnök már másnap leállította a két ország kö
zötti katonai kooperációt, a még folyamatban levő fegyverszállításokat is befagyasztot
ta, két héttel később felfüggesztette a miniszterhelyettesinél magasabb szintű kapcso
latokat, a kínai érdekeltségű amerikai cégek állami támogatását, továbbá bejelentette, 
hogy az USA ellenzi a Világbank és az Ázsiai Fejlesztési Bank Kínának nyújtandó tá
mogatását. (A szankciók egy része 2003-ban is érvényben van.)

Peking viszonylag visszafogottan reagált. Az amerikai lépéseket Kína belügyeibe va
ló beavatkozásként értékelte és elítélte, kiutasította a Voice of America két újságíróját, za
varta a VOA kínai adását, további lépésekre azonban nem került sor. A kínai vezetők szá
mára ugyanis a gazdasági reformok végrehajtásához a belső nyugalom és a békés nem
zetközi környezet biztosítása fontosabb volt, mint a visszavágás. A viszonylagos gazda
sági és katonai gyengeség tudatában a Nyugatot kritizáló hangok hamar elhalkultak. 
Teng kijelentette, hogy mivel a két ország viszonya az Egyesült Államok politikája kö
vetkeztében romlott meg, a javítás érdekében az első lépéseket is Washingtonnak kell 
megtennie. A Kínával és Teng Hsziao-pinggel jó kapcsolatokat fenntartó Bush elnök 
igyekezett is jó szándékáról biztosítani a pekingi vezetést. A stratégiai párbeszéd fenn
tartása érdekében júliusban titokban Pekingbe küldte Brent Scowcroft nemzetbiztonsági 
tanácsadót és Lawrence Eagleburger külügyminiszter-helyettest, s még ugyanabban a 
hónapban, Párizsban a két külügyminiszter találkozójára is sor került. 1989 júliusától né
hány kereskedelmi jellegű szankciót feloldottak, 1990 májusában pedig a kongresszus to
vábbra is megszavazta Kínának a legnagyobb kereskedelmi kedvezményt.

Miközben Washington a párbeszéd folytatásán fáradozott, Peking egyre nagyobb 
gyanakvással figyelte az amerikai politika alakulását. Az amerikai hegemóniától tartó 
vezetés 1989-et követően néhány új elemet is beemelt a külpolitika prioritásai közé. 
Teng Hsziao-píng, aki a külpolitika irányvonalának meghatározásában is központi 
szerepet játszott, úgy vélte, hogy Amerika már a diákmozgalom támogatásában is fon
tos szerepet játszott, a szankciókkal pedig az a célja, hogy Kínát letérítse a szocializmus
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útjáról. Hangsúlyozta, hogy Kína ellenáll mindenféle nyomásnak, és igyekezett javíta
ni a Szovjetunióval, 1991 után pedig az Oroszországgal és a közép-ázsiai országokkal 
fenntartott kapcsolatokat.

A szembenállástól a stratégiai partnerségig, 1989-2000

Az idősebb Bush és Clinton elnökségének tizenkét éve nem volt mentes veszélyes 
konfrontációktól, de ez volt az az időszak, amikor mindkét fél belátta, hogy a kétolda
lú kapcsolatok az alapvető érdekeiket szolgálják. Soha nem hagyták a viszonyt a sza
kításig megromlani. Az amerikai-kínai feszültség feloldására az 1991-es öbölháború 
teremtett alkalmat. Mivel az Egyesült Államoknak az ENSZ BT-ben szüksége volt Kí
na támogatására, a State Department meghívta Csien Csi-csen külügyminisztert, és 
feloldott egyes szankciókat.

Kína eközben növelte katonai kiadásait, és a hadsereg átfogó reformjába kezdett. 
A szervezeti átalakítás és a finanszírozás megreformálása során fejlett haditechnikai esz
közöket (például rövid hatótávolságú rakétákat, modem vadászgépeket és tengeralattjá
rókat) is rendszerbe állított, összességében jelentősen növelte a hadsereg ütőképességét. 
A Népi Felszabadító Hadsereg ma még mintegy húsz évvel elmarad az Egyesült Államok 
hadseregétől, de egyre nagyobb katonai erőt képvisel. Kína a világ egyik legnagyobb gaz
dasági rendszere, amely a kilencvenes évek közepe óta az élvonalban van a közvetlen kül
földi tőkebefektetések mértéke, az éves nemzeti össztermék és a valutatartalékok tekinte
tében, s előjelzések szerint 2020-ra Kína a térség legnagyobb katonai hatalmává válhat.

A kínai gazdasági rohamos növekedése láttán egyre többen gondolták úgy, hogy Kí
na fenyegetést jelent Amerikára nézve (C hina  threat), és ennek ellenében szükséges a 
„megfékezése" (co n ta in in g  C hina).26 A fenyegetés első konkrét megnyilvánulásaként 
a Tajvani-szorosban 1995-96-ban végrehajtott kínai hadgyakorlatokra hivatkoztak, és a 
sokasodó megnyilatkozásokra, amelyek az Egyesült Államokat Kína fő ellenfeleként és 
a tajvani függetlenség támogatójaként tüntették fel.2/ Mindezek következtében az 
Egyesült Államok politikusai a kilencvenes évek közepétől Kínát az USA szempontjá
ból első számú biztonsági kockázatként tartják számon. Szerintük a felemelkedő nagy
hatalom néhány évtizeden belül megkérdőjelezheti az amerikai dominanciát, és bármi
kor fegyveres konfliktust kezdeményezhet Tajvan ellen. A kihívás ellenében a Clinton- 
adminisztráció, majd a hatalomváltás utáni hónapokban az ifjabb Bush kormányzata 
egyértelműen elkötelezte magát Tajvan védelme mellett, és fokozta a Tajpejnek nyúj
tott katonai támogatást.

Clinton elnöksége idején a demokrata vezetésű kormánnyal szemben republikánus 
többség volt a kongresszus mindkét házában. Ez az ellentét rányomta a bélyegét a Kí
nához fűződő amerikai kapcsolatokra is. Newt Gingrich, a kongresszus elnöke 1995
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februárjában kijelentette, hogy Tajvannak minden joga megvan ahhoz, hogy az ENSZ 
tagja lehessen. A szenátus külügyi bizottsága 1995 márciusában egyhangúlag olyan, 
semmiféle jogkövetkezménnyel nem járó, de jelzésértékű határozatot hozott, amely 
szerint Tajvant megilleti az ENSZ-tagság joga. Ha akár a bizottsági határozat, akár Gin
grich kijelentése a hivatalos politika szintjére emelkedett volna, az gyökeres változást 
hozott volna az „egy Kína" politikához képest. Ráadásul 1995 májusában a kong
resszus ellenszavazat nélkül megszavazta, hogy Clinton elnök járuljon hozzá Li Teng- 
huj amerikai vízumának megadásához. Kína összeesküvést sejtett az események mö
gött. Úgy vélte, hogy a tajvani elnök beutazási engedélyének megadása egy Kína-elle- 
nes döntéssorozatba illeszkedik, amely a Bush-kormány idején 150 darab F-16-os va
dászgép tajvani eladásával kezdődött, s 1994 őszén az amerikai-tajvani kapcsolatok 
magasabb szintre emelésével folytatódott.28 A kínai válasz 1995 júliusában a tajvani 
partok közelében végrehajtott rakéta-hadgyakorlat volt. 1996 márciusában, a tajvani 
elnökválasztási kampány idején, újabb kínai hadgyakorlatra került sor, mire Clinton az 
amerikai Hetedik Flotta egységeit Tajvan közelébe vezényelte. A sajtó háborút jósolt, 
ám sem Washington, sem Peking nem számolt fegyveres konfliktus kirobbanásával.29

A konfliktus hatására azonban az amerikai kormány stratégiát váltott. 1996 májusában 
Clinton külügyminisztere, Warren Christopher kijelentette, hogy az Egyesült Államok ve
zetése a konfrontáció helyett az együttműködésre, Kína bevonására (engagem ent) törekszik. 
Clinton és Csiang Cö-min 1997. októberi találkozóján a két elnök közös közleményt adott 
ki, amelyben elkötelezték magukat a konstruktív, stratégiai partnerség mellett.

1999-ben a két ország kapcsolatában ismét konfliktusokkal teli időszak következett. 
A jugoszláviai események kapcsán az Egyesült Államok és szövetségesei az emberi jo
gok védelmét az állami szuverenitás elé helyezve támadást indítottak Milosevic rend
szere ellen. A Kína szuverenitására és területi integritására rendkívül érzékeny pekin
gi vezetést különösen az aggasztotta, hogy az Egyesült Államok és a NATO egy nem 
NATO-tagországbelügyeibe avatkozott be fegyveres erővel, ráadásul az ENSZ megke
rülésével (ahol pedig Kína vétójoggal rendelkezik). A szövetséges katonai akció a kínai 
vezetést a hadsereg reformjának további felgyorsítására késztette. A fenyegetettségér
zés növekedéséhez az is hozzájárult, hogy Csu Zsung-csi miniszterelnök áprilisi útja 
alkalmával az amerikai vezetés nem fogadta el Kína WTO-tagságának feltételeit, má
jusban pedig bombatalálat érte Kína belgrádi nagykövetségét. A kínai sajtó barbár bűn- 
cselekménynek, szándékos gyilkosságnak nevezte a bombázást. A részben központilag 
irányított pekingi propagandakampány következtében az Amerika-ellenes közhangu
lat a tetőfokára hágott. Kína magyarázatot, bocsánatkérést és kárpótlást követelt az 
Egyesült Államoktól.

Júliusra a kedélyek már éppen lecsillapodni látszottak, amikor Li Teng-huj tajvani 
elnök kijelentette, hogy Tajvan és Kína viszonya jellegét tekintve államközi, de 
legalábbis különleges államközi kapcsolat. Peking számára ez a kijelentés nagyon kö
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zel volt a tajvani függetlenség deklarálásához, aminek egyenes következménye Kína 
fegyveres akciója lett volna. Tajvan kínai megtámadása pedig az 1979-es Taiwan Rela
tions Act értelmében az Egyesült Államok beavatkozását vonta volna maga után. Az 
Egyesült Államok diplomatái keményen tárgyaltak a viszony normalizálása érdekében 
mind Pekingben, mind Tajpejben. Peking a feszültség enyhe fokozásával nyomást 
akart gyakorolni Tajpejre, ám arra ügyelt, hogy lépéseivel a 2000-ben esedékes tajvani 
elnökválasztás előtt ne szítsa fölöslegesen a tajvani függetlenségpárti érzelmeket. 
Az év végére sikerült a kínai WTO-tagság feltételeit tartalmazó, az áprilisban elutasí
tott tervezettel tartalmilag gyakorlatilag megegyező, megállapodást tető alá hozni.

Stratégiai versenytársakból versengő' szövetségesek,
2001-től napjainkig

George W. Bush a felgyülemlett nézeteltérések és érdekkülönbözőségek hatására 2001- 
ben Kínát stratégiai versenytársnak nevezte, és nem törekedett arra, hogy apjához ha
sonlóan a kínai vezetés őt is Kína barátjaként tartsa számon. A kínai vezetés Bush győ
zelmére vegyes érzelmekkel reagált. Egyrészt aggódtak az új elnök kemény szóhasz
nálata és egyes közeli munkatársainak megnyilvánulásai miatt, másrészt arra számí
tottak, vagy legalábbis azt remélték, hogy „nem esik messze az alma a fájától", azaz az 
ifjú Bush folytatni fogja apja Kínával szimpatizáló politikáját. Bizonyos jelek mutatnak 
erre: a személyes kapcsolatok ápolására mind Bush, mind a jelenlegi kínai vezetés több 
időt és energiát fordít, mint elődeik. Az amerikai elnök 2001 októberében és 2002 feb
ruárjában is járt Kínában, négyszer találkozott a kínai elnökkel (háromszor Csiang Cö- 
minnel, egyszer pedig Hu Csin-taóval, sőt Hut ezen kívül akkor is fogadta, amikor az 
még alelnökként tett amerikai látogatást), továbbá a két adminisztráció között jó mun
kakapcsolat alakult ki. A kapcsolat tehát korrekt, de azért nem felhőtlen.

Az Egyesült Államok vezető politikusai körében vannak úgynevezett „realisták", 
akik úgy vélik, hogy a világ legnagyobb hatalma és a feltörekvő ázsiai nagyhatalom 
között elkerülhetetlen a konfliktus. Számukra abból a realitásból, hogy minden nem
zet és állam igyekszik a maga számára a lehető legjobb feltételeket megteremtem, akár 
mások ellenében is, szükségszerűen következnek a diplomáciai konfliktusok, esetleg 
fegyveres összeütközések. Véleményüket a XX. század eleji Japán és a hitleri Németor
szág példájával vélik bizonyítani. E gondolatmenetnek ellentmond, hogy az Egyesült 
Államok egyedüli szuperhatalomként katonailag sosem látott erővel rendelkezik, és 
hogy Kelet-Ázsiában fenntartott kétoldalú kapcsolatain keresztül befolyása van az 
egész térségre. Az USA térségbeli szövetségesei olyan országok, amelyek magukénak 
vallják az Egyesült Államok értékeit és elfogadják érdekeit, erős gazdasággal, számot
tevő katonai potenciállal rendelkeznek, és nyilvánvalóan fellépnének minden olyan ki-
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sérlet ellen, amely saját gazdagságuk és békés fejlődésük elé akadályt gördítene. Az is 
magától értetődő, hogy jelenleg Kínának sem érdeke a nemzetközi helyzet destabilizá- 
lása, ellenkezőleg, az új kínai vezetés sikerének éppen a nemzetközi stabilitás és a ki
számíthatóság a feltétele, hiszen elég sok belső problémával kell megküzdenie.

Dick Cheney alelnök, Condoleezza Rice nemzetbiztonsági tanácsadó és Donald 
Rumsfeld védelmi miniszter, akik a globális stabilitás zálogát az Egyesült Államok meg
kérdőjelezhetetlen dominanciájában látják, az új adminisztráció beiktatásának első hó
napjaiban úgy vélték, hogy az amerikai politikának Kína megfékezésére kell épülnie. En
nek jegyében megerősítették az amerikai hadsereg ázsiai katonai jelenlétét és a szövetsé
gesekkel, különösen Tajvannal fenntartott politikai és katonai kapcsolatokat, s úgy kezel
ték Kínát mint lehetséges stratégiai ellenfelet. A külügyminiszter, Colin Powell, ezzel 
szemben úgy vélte, hogy az ellentétek és a bizalmatlanság megszüntetésén kell fáradoz
nia; Kína gazdasági ereje, a térségben és a nemzetközi szervezetekben növekvő befolyá
sa, és nem utolsósorban a kínai politika jövőbeni alakulásának bizonytalansága a kétol
dalú kapcsolatok javítását indokolja. E két megközelítés több hónapon keresztül egyszer
re volt jelen a kormányzati politikában, és egyaránt jelentkezett a Bush-kormány első 
nemzetközi konfliktusa, a 2001. áprilisi kémrepülőgép-incidens kapcsán.

A Bush-adminisztráció hatalomra kerülésének első hónapjaiban kirajzolódott ket
tősség továbbra is jelen van Washingtonban: fontosnak tartják Kína „bevonását", poli
tikai, gazdasági és kulturális integrációját, ugyanakkor érvényesítik a katonai elretten
tést, hogy megelőzzenek egy esetleges, Tajvan elleni agressziót. A Pekinget elrettentő, 
Tajpejt bátorító politika hátrányokat is rejt. A Tajvan melletti egyértelmű kiállás nem kí
vánatos kijelentésekre vagy cselekedetekre bátoríthatja fel a tajpeji politikusokat, Wa
shington pedig nem várhatja el Pekingtől, hogy támogassa a terrorizmus elleni harcot, 
miközben a Kína állami szuverenitása és a pekingi vezetés legitimitása szempontjából 
kulcsfontosságú Tajvan-kérdésben Peking ellenében dolgozik.

Az amerikaiakat befolyásolja, hogy a tajpeji és a pekingi kormányzat egyaránt ket
tős politikát folytat. Az 1990-es évek eleje óta fokozatosan javulnak a Tajvani-szoros két 
partja közötti kapcsolatok. Miután Li Teng-huj 1991-ben elismerte, hogy nem képvise
li egész Kínát, Tajpejben új kormányhivatalt hoztak létre a szárazföldi ügyek intézésé
re. 1992 szeptemberében, Szingapúrban sor került a Tajvan és a szárazföldi Kína közöt
ti első hivatalos kapcsolatfelvételre. Feloldották az utazási tilalmat, megkezdődtek az 
üzleti utak, a rokonlátogatások és a zarándoklatok. Becslések szerint ma több százezer 
tajvani él a szárazföldön, egyedül Sanghajban 300 ezernél is többen, a tajvani cégek 
szárazföldi tőkebefektetéseinek összértéke 80-100 milliárd dollár.30 Tajvan tehát busás 
hasznot húz a szárazfölddel fenntartott gazdasági kapcsolataiból, miközben védelme 
és nemzetközi elismertetése érdekében az Egyesült Államokhoz fordul.

Peking erősíti a szoros két partja közötti gazdasági és kulturális kapcsolatokat, de 
rövid hatótávolságú rakétákkal látta el a Tajvannal szemközti Fucsien tartományba te
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lepített haderőit. Arra hivatkozik, hogy Washington Tajpej eltúlzott katonai támogatá
sával felrúgja azokat az alapelveket, amelyeket 1979-ben, a két ország viszonyának 
normalizálásakor fektettek le.

Az amerikai politika továbbra is a békés megoldásban érdekelt, ugyanakkor Donald 
Rumsfeld védelmi minisztersége idején a közvetlen tajvani-amerikai katonai együttmű
ködés egyre szorosabbá válik (aktív amerikai részvétel a tajvani védelmi rendszer kor
szerűsítésében, magas rangú tajvani katonapolitikusokkal folytatott rendszeres párbe
széd, a tajvani védelmi miniszter 2002. márciusi amerikai útja, tajvani tisztek részvétele 
amerikai hadgyakorlatokon). A túl szoros amerikai-tajvani együttműködés egyrészt 
nyilvánvalóan az amerikai-kínai közeledés ellen hat, másrészt csökkentheti Tajvan haj
landóságát a szárazfölddel folytatott párbeszédre. Az időnként megnövekvő feszültség 
arra mutat, hogy a belpolitikában és a társadalomban tapasztalható bizonytalanság, a 
szárazföldi fegyveres erő folyamatos átcsoportosítása és az egyre mélyülő amerikai-taj
vani biztonsági kapcsolat a fegyverkezési verseny felgyorsítását segíti elő. Beindulhat 
egy önerősítő folyamat: a feszültség arra ösztönzi a tajvani vezetést, hogy egyre nagyobb 
amerikai támogatást kérjen, és hogy erősítse a tajvani lakosság önálló, tajvani identitását, 
ami a katonai elrettentés újabb, magasabb fokozatait váltja ki, végső soron pedig meg
ronthatja Washington és Peking viszonyát. Ráadásul a fegyverkezési verseny meglódu
lása önmagában is megnöveli a fegyveres konfliktus kirobbanásának veszélyét.

A 2001. szeptember 11-ét követő amerikai kül- és védelmi politika a kínai kapcsolat új
raértékelését is maga után vonta. Ma az Egyesült Államok nem a fejlődő Kínával van elfog
lalva, hanem azzal, hogy hogyan szervezze meg a nemzetközi terrorizmus elleni összefo
gást, mi módon tartsa azt fenn, és miként vonja be abba Kínát. A vitás kérdéseket mindkét 
fél hallgatólagosan félretette, és az együttműködést hangsúlyozza. Amerikai politikusok 
szerint 1989 óta először van meg ismét a lehetőség a kapcsolatok új alapokra helyezésére.

Az Egyesült Államok Kína-politikájának meghatározó elemeként David M. Lamp- 
ton és Richard Dániel Ewing, a washingtoni Nixon Center elemzői négy kérdéskört so
rolnak fel.31 Az e lső  az USA és Kína szeptember 11-ét követő együttműködése a terro
rizmus elleni harcban. A mostani szövetség nem áll olyan szilárd alapokon, mint a 
szovjetellenes összefogás a hidegháború idején, ám Kína lépései (a térséggel kapcsola
tos információk nyújtása, Pakisztán meggyőzése az amerikaiakkal való szövetség 
szükségességéről, a terrorista gyanús szervezetek bankszámláinak befagyasztása) hoz
zájárult a kapcsolatok javulásához. Kína még azért sem emelte fel a szavát, hogy az 
Egyesült Államok megerősítette katonai jelenlétét Közép-Ázsia országaiban.

A m ásodik  kérdéskör a tömegpusztító fegyverek kereskedelme. A 2002 szeptemberé
ben kiadott n em ze tb iz to n sá g i stra tég ia  az Egyesült Államok külpolitikájának központjá
ba a nemzetközi terrorizmust támogató és tömegpusztító fegyvereket birtokló vagy 
azok fejlesztésén dolgozó rendszerek elleni küzdelmet helyezte. Bush 2002 januárjában 
három országot nevezett meg, amelyek szerinte közvetlen fenyegetést jelentenek az
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Egyesült Államokra: Irakot, Iránt és a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságot a „go
nosz tengelyének" nevezte. Kína mindhárom országgal szoros kapcsolatokat ápol, 
ezért Bush kijelentése kihat az amerikai-kínai kapcsolatra is. Eszak-Korea kapcsán 
Kína különösen aggódik, hogy Washington és Phenjan konfliktusa destabilizálhatja 
a Kínával szomszédos térséget. Irak ügyében Kína viszonylag visszafogottan reagált 
az ENSZ-felhatalmazása nélkül végrehajtott amerikai akcióra. A pekingi vezetés azon
ban többször jelezte: ellenzi a szuverén államok belügyeibe való beavatkozást, és ag
gódik az Egyesült Államok egyoldalú lépései miatt.

A tömegpusztító fegyverek kereskedelme terén Kínának is van még mivel elszámol
nia. Az Egyesült Államok csupán 2002-ben négy alkalommal szankcionált kínai cégeket 
az Iránba és Pakisztánba irányuló fegyverszállítmányuk miatt. A kínai állami vállalatok 
saját hatáskörben gyártanak tömegpusztító fegyverek előállításához és célba juttatásá
hoz szükséges technológiát, amelyet -  akár a pekingi vezetés „tudta nélkül is" -  Pakisz
tánba vagy Iránba adnak el. Az ilyen fegyverkereskedelem nem feltétlenül illegális, 
nemzetközi szerződések nem tiltják, mégis megkérdőjelezi Peking megbízhatóságát.

A harm ad ik  kérdés Tajvan ügye, amelyet egymás ellenében ható folyamatok jelle
meznek. A soha nem látott méretű gazdasági és a színvonalas kulturális kapcsolatokat 
megterheli, visszafogja mind a tajvani azonosságtudat erősödése, mind a kínai nacio
nalizmus érvényesülése.

A negyed ik  kérdés a kínai belső viszonyok alakulása. Kínai politikusok azt hangsú
lyozzák, hogy alapvető érdekük a belső stabilitás, és hogy mára a gazdasági reformok 
olyan jelentős változásokat eredményeztek a kínai társadalomban, hogy a megkezdett 
útról való letérés nagyobb gondokat okozna, mint a reformok továbbvitele. Ám a több 
mint két évtizede tartó, rekordgyorsaságú gazdasági fejlődés következtében Kína sú
lyos belső gondokkal kénytelen szembenézni. A jövedelmi különbségek egyre-másra 
demonstrációkhoz, az elégedetlenség egyre radikálisabb megnyilvánulási formáihoz 
vezetnek. A legsúlyosabb gondok fő okai között még jórészt megoldatlan feladatok: az 
állami tulajdonban levő, veszteséges iparvállalatok leépítése, a külföldi konkurenciá
val szemben kevéssé versenyképes kínai mezőgazdaság és ipar átalakítása szerepel
nek. Ha a kudarcok hatására Kína lelassítja a Világkereskedelmi Szervezetben vállalt 
kötelességeinek teljesítését, és kevésbé mutat együttműködési készséget Washington
nal, belső legitimáló erőként pedig a nacionalizmust támogatja, akkor a nyugati világ 
részéről megtorló intézkedésekre számíthat.

Az új kínai vezetés nem kerülheti el, hogy a gazdasági pluralizmus és a politikai élet 
zártsága közötti szakadékot áthidalja. Abban az országban, ahol a kormányzó kommu
nista párt a parasztság támogatásával került hatalomra, ma a parasztok lázadásaival 
kénytelen szembenézni. A tömegmegmozdulásokat nem lehet csupán az erőszak esz
közeivel megfékezni, m ert nem a tünetet, hanem az okot kell megszüntetni. A Kínai 
Kommunista Párt 16. kongresszusán (2002 novemberében) kimondták, hogy tőkések is
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lehetnek a párt tagjai. A nem állami szervezetek száma az elmúlt években folyamato
san nőtt. Az állami felügyelet mellett működő szakszervezetek és érdekvédelmi szer
vezetek, tömegszervezetek, párt- és ifjúsági szervezetek mellett az 1990-es években a 
részben külföldi támogatással működő jótékonysági intézmények, magániskolák, egy
házi szervezetek, művészeti csoportok is megjelentek.32

Szeptember 11-ét követően az Egyesült Államok az együttműködés új formáját ho
nosította meg a nemzetközi politikában. Jelenleg Washington számára a küldetés, a 
feladat határozza meg a koalíciót, nem pedig a koalíció határozza meg a feladatot. Ezt 
a sajátos többoldalúságot az jellemzi, hogy az Egyesült Államok bizonyos célok érdeké
ben szövetséget köt különböző országokkal, azonban cserébe nem ígér semmit, nem kö
telezi el magát hivatalos formában, így nem is köti semmiféle megállapodási kényszer.

Kína ebben a helyzetben is konstruktív, együttműködő szándékáról tett tanúbizonyságot: 
támogatta az Egyesült Államokat az Afganisztánban folytatott hadműveletekben (a terrorel
lenes harc jegyében többek között abba is beleegyezett, hogy az FBI jogi képviselője irodát 
nyisson Pekingben); az ENSZ BT-ben megszavazta az 1441-es számú határozatot, amelyre hi
vatkozva az Egyesült Államok megindította az Irak elleni támadást); közvetít a Pakisztán és 
India közti konfliktusban; befolyását latba veti az észak-koreai válság rendezése érdekében; 
WTO-tagként pedig kötelezettséget vállal a gazdasági integráció megvalósítására.

Az Amerikát ért terrortámadás és a kínaiak azt követő, feltétel nélküli együttműkö
dési hajlandósága Washington számára igazolta, hogy az Egyesült Államokra Kína 
nem jelent közvetlen fenyegetést, sokkal veszélyesebb a modernizációs kudarcot el
szenvedett országokból kiinduló, a vallási fanatizmussal összekapcsolódó nemzetközi 
terrorizmus. A terrorellenes háború első évében Kína nem gördített akadályt az ameri
kai erőfeszítések elé, ám 2002 őszén Bush tervezett iraki fellépése kapcsán már nézet- 
különbségek mutatkoztak meg a két ország között. Kína úgy véli, hogy a nemzetközi 
terrorizmus visszaszorításának helyes útja a világ polarizálódásának csökkentése, a 
kulturális és vallási konfliktusok kezelése, a nemzetközi összefogás erősítése, a gyen
ge és kevéssé hatékony nemzetközi szervezetek tevékenységének megerősítése.

A két ország között nézetkülönbségek vannak a hadi célra felhasználható eszközök 
(atom- és rakétatechnika, irányítási rendszerek) kereskedelmét illetően is. Az Egyesült 
Államok hírszerzése 2002-ben azt állította, hogy Kína fegyvereket ad el Pakisztánnak és 
Iránnak, és segíti Irán atomprogramját.33 Kína az atomfegyverek kereskedelmét már a 
hatvanas években gyakorolta, akkora nagyhatalmi hegemónia megtörésének eszközéül 
szánta. Ennek megfelelően a tömegpusztító fegyverek kereskedelmét tiltó nemzetközi 
szerződéseket nem írta alá. A nyolcvanas években közvetlenül támogatta Pakisztán és 
más országok atomfegyverprogramját. A kilencvenes években fokozatosan elfogadta a 
nemzetközi normákat, csatlakozott az atom-, a vegyi és a biológiai fegyverek előállítá
sát és kereskedelmét szabályozó konvenciókhoz, 1998-ban, az indiai-pakisztáni atom
kísérletek idején pedig közvetítő tevékenységével hozzájárult a feszültség enyhítéséhez.
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Kína a fegyverkereskedelmet tehát az amerikai-kínai kétoldalú kapcsolatok alaku
lásától teszi függővé. Olyan országokat juttat rakétatechnológiához és a rakéták célba 
juttatásához szükséges más eszközökhöz, amelyekkel szemben Washington embargós 
politikát folytat (Irán, Líbia, Algéria, korábban pedig Pakisztán). Kína a Washington ál
tal aggályosnak ítélt fegyvereladásokkal arra akarja kényszeríteni az amerikai vezetést, 
hogy csökkentse tajvani fegyvereladásait.34 Az 1999-es Cox-jelentés azt állította, hogy 
az amerikaiak áltál békés célokra átadott technológiákat Kína katonai célokra használ
ta föl.30 Kétségtelen, hogy az Egyesült Államok, a világ legnagyobb fegyverexportőre, 
amely támogatta Nagy-Britannia, Franciaország és Izrael atomprogramját, csekély er
kölcsi alappal rendelkezik a kínai fegyverszállítások elítélésére. Kína számára az ame
rikai álláspont úgy értelmezhető, hogy bizonyos országok vannak annyira megbízha
tóak, hogy rendelkezhetnek atomfegyverrel, míg mások nem, a bizalom mértéke pedig 
az amerikai érdekeket szem előtt tartó politika változásának függvénye.

A Washington és Peking közötti nézeteltérés alapvető oka a szemléletbeli különb
ség. Kína helyi érdekek mentén politizál, Washington a partikuláris érdekek globális 
következményei miatt aggódik. A Pakisztán atom- és rakétaprogramját támogató kínai 
politikát az Egyesült Államok biztonsági szempontból aggályosnak tartotta, ezért a 
nyolcvanas és kilencvenes években rendszeresen szankciókkal sújtotta mind Kínát, 
mind Pakisztánt. Peking ellenben indokoltnak találta szomszédja hadipotenciáljának a 
megerősítését, így vélte helyreállítani a térség stratégiai egyensúlyát. India ugyanis 
1974 óta képes atomfegyver előállítására, 1998 óta pedig deklaráltan rendelkezik atom
fegyverrel, Kína tehát a rivális Indiát akarta egy erős Pakisztánnal ellensúlyozni.36

Irak ügyében Kína és az USA érdekei találkoztak. A nyitás politikája következtében 
Kína egyre inkább integrálódik a világrendszerbe, ami egyben azt is jelenti, hogy egy
re inkább függő helyzetbe kerül más régióktól, országoktól. A nyolcvanas években Kí
na kőolajból és földgázból gyakorlatilag még önellátó volt. 1993 óta Kína olajimportá
ló ország. Olajszükségletének nagy részét Indonéziából szerzi be, kisebb részét pedig 
a Perzsa (Arab)-öböl térségéből. A bizonytalan politikai helyzet miatt, a túlzott kiszol
gáltatottságot elkerülendő, Kína egyrészt igyekszik saját erőforrásait kiaknázni (ezek 
egy része Nyugat-Kínában, nagy többsége pedig a több ország által vitatott hovatarto- 
zású Kelet-Kínai-tenger és Dél-Kínai-tenger talapzatában található), másrészt keresi a 
kapcsolatot más olajtermelő országokkal (például Venezuelával, Szudánnal, Iránnal és 
Líbiával). Ahogy Kína kapcsolatai egyre szélesednek, a nemzetközi konfliktusokra va
ló érzékenysége nő, ami pedig a globális szemléletmód erősödését vonja maga után. 
Mindez a Washingtonnal való szorosabb érdekszövetség és együttműködés felé mutat.

A szeptember 11 -i terrorcselekmények lehetőséget nyújtottak Kína számára, hogy a 
nemzetközi terrorizmus elleni harc keretei közé helyezze az ujgur szeparatizmus elleni 
küzdelmet.37 Az amerikai terrorcselekményeket követően Kína meghirdette a maga sa
ját terrorellenes háborúját az antikommunista, szeparatista és terrorista csoportok ellen.
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A z  ujgur kérdés Kína számára nagyon fontos. Gazdaságilag a területen lévő olaj- és gáz
lelőhelyek miatt, stratégiailag a közép-ázsiai országokkal kialakított kapcsolatai miatt, 
s nem utolsósorban az ország szuverenitásának védelme szempontjából. Ha ugyanis az 
ujgurok kivívnák függetlenségüket, akkor a tibetiek és a mongolok is joggal követelhet
nék az önállóságot, Tajvanról nem is beszélve. Peking terroristának tekinti az északnyu
gat-kínai Hszincsiang Ujgur Autonóm Területen (a szeparatista erők által Kelet-Tur- 
kesztánnak nevezett térségben) független államot létrehozni kívánó erőket.38 A kor
mány 2002 januárjában kiadott egy sajtóközleményt, amely szerint a most terroristának 
minősített kelet-turkesztáni csoportok 1990 és 2001 között több mint 200 fegyveres ak
cióért felelősek, akcióik 162 halálos áldozatot követeltek, a sérültek száma pedig meg
haladta a 440-et.39 Peking a nemzetközi iszlám terrorhálózat tagjainak tekinti a mozga
lom aktivistáit, akik a Közel-Keletről jutnak anyagi támogatáshoz, Pakisztánban és 
Afganisztánban képezték ki őket, háborús tapasztalatokat pedig Csecsenföldön és Af
ganisztánban szereztek, s úgy véli, hogy a külföldi támogatókkal rendelkező szepara
tista csoportok elleni küzdelemre éppen annyi joga van, mint az Egyesült Államoknak 
az al-Káida elleni harcra. Washington azonban többször világosan kifejtette, hogy a 
békés szeparatista törekvések nem tekinthetők terrorizmusnak.40 2001 októberében 
Sanghajban Bush megköszönte Kínának, hogy csatlakozott az Egyesült Államok által 
kezdeményezett és vezetett terrorellenes koalícióhoz, de ezzel egy időben több ameri
kai politikus kijelentette, hogy a nemzetközi terrorizmus elleni harc jelszavát Kína nem 
használhatja fel az emberi jogaikért küzdő ujgurok törekvéseinek durva elfojtására.41

A terrorellenes háború fejleményeként Washington közép-ázsiai befolyása -  elsősor
ban katonai és politikai téren -  megerősödött, de a térségbeli országokkal fenntartott 
gazdasági kapcsolatai is javultak. Kínát aggasztja a növekvő amerikai jelenlét, különö
sen zavarják a Kínával határos Kazahsztánban, Kirgíziában és Tádzsikisztánban létre
hozott amerikai légitámaszpontok, illetve ott állomásozó szárazföldi egységek. Kína 
nem egy esetleges amerikai támadástól tart, hanem attól, hogy az amerikai jelenlét kö
vetkeztében saját mozgástere szűkül. Noha nincs jele annak, hogy az USA tartósítani 
akarná jelenleg átmenetinek tekintett közép-ázsiai pozícióit, Kína mégis tart attól, hogy 
az Egyesült Államok India, Pakisztán és Oroszország hallgatólagos egyetértésével és 
közreműködéssel megpróbálja katonailag bekeríteni Kínát. A Sanghajt E g yü ttm ű kö d ési  
S zerveze t 2001-es létrehozása oldja a bekerítettség érzetét. Kína nagy jelentőséget tulaj
donít a szervezetnek, hiszen annak Oroszország is tagja. A szervezet az eurázsiai régió 
területének háromötödét, a Föld lakosságának egynegyedét fogja össze.42 A hat tagor
szág (Kína, Oroszország, Kazahsztán, Kirgizia, Tádzsikisztán és Üzbegisztán) államfői 
aláírták a terrorizmus, a szeparatizmus és a szélsőségek elleni fellépést sürgető sangha- 
jí szerződést. A szerződésben a felek abban is megállapodtak, hogy közösen lépnek fel 
a tiltott fegyverkereskedelem, a kábítószer-csempészet és a tiltott határátlépések ellen, 
valamint hogy fejlesztik a kétoldalú és többoldalú kereskedelmi kapcsolatokat.43
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Az amerikai-kínai együttműködés lehetőségei 
Eszak-Korea kérdésében

Kelet-Ázsia egyik destabilizáló tényezője, a Koreai-félsziget, 2002 tavasza óta ismét a figye
lem középpontjába került. A radikális ideológiát valló phenjani vezetés, belső gazdasági 
gondjai közepette, 2002 októberében bejelentette, hogy felújította atomprogramját. A tény 
mind az Egyesült Államok, mind Kína számára aggasztó. Bush elnök többször kijelentet
te, hogy az észak-koreai atomprogram leállítása érdekében számít Kína közreműködésére.

Korea stratégiai jelentőségét földrajzi helyzete határozza meg. Japán kínai terjeszke
dése az előző századfordulón a félsziget felől indult meg. 1950 végén MacArthur tá
bornok csapatai is itt nyomultak a kínai határ felé. Akkor több mint egymillió kínai ön
kéntes lépte át a kínai-koreai határt. A háborút lezáró tűzszüneti megállapodást köve
tően a kínai erők még öt évig, 1958. október 25-ig tartózkodtak a Koreai Népi Demok
ratikus Köztársaságban (a továbbiakban: KNDK). 1961 júliusában a két ország barátsá
gi és kölcsönös segítségnyújtási szerződést kötött egymással. A Szovjetunió megszűn
te után Kína maradt Kim ír Szén rendszerének egyetlen politikai és gazdasági támasza. 
Jelenleg a KNDK teljes kőolajimportja (becslések szerint évente mintegy félmillió ton
na), és az élelmiszer-behozatal harmada (közel egymillió tonna gabona) Kínából szár
mazik. A kínai-koreai kereskedelem volumene Eszak-Korea teljes külkereskedelmi 
forgalmának negyedét teszi ki.44 A katonai együttműködés Kim ír Szén 1994-ben be
következett halála óta visszafogottá vált, de továbbra is fennáll.

A félsziget megosztottsága a hidegháborús korszak valamennyi jellegzetességét mu
tatja. Amerika Dél-Korea szövetségese és támasza. Az ENSZ-zászló alatt háborúba lé
pő amerikai csapatok nélkül 1950-ben a déli rendszer összeomlott volna. A Koreai Köz
társaság később az amerikai tőke és a technológiai segítség révén vált a világ egyik leg
dinamikusabban fejlődő országává. 1993-ban a katonai diktatúrát felváltotta egy foko
zatosan demokratizálódó politikai berendezkedés.

Az utóbbi évtized változásai nyomán megélénkültek a kínai-dél-koreai kereskedel
mi kapcsolatok. Kína ma az Egyesült Államok után Dél-Korea második legnagyobb ex
portpiaca (2002-ben az export mértéke 41,2 milliárd dollár volt), ide irányul Dél-Korea 
külkereskedelmének 13 százaléka, s tőkebefektetéseinek is első számú célpontja. Kína 
szempontjából a Koreai Köztársaság az ötödik legnagyobb tőkebefektető.40 8000 dél
koreai cég több százezer embert foglalkoztat Kína északkeleti részén. 2000-ben több 
mint egymillió dél-koreai látogatott Kínába, a tartósan Kínában élő dél-koreaiak száma 
pedig 60 ezer, köztük 13 ezer diák.46 Az egyre bővülő gazdasági kapcsolatokra alapoz
va a két ország biztonságpolitikai kapcsolata is egyre szorosabb. A két hadsereg között 
2000 óta átfogó együttműködési partnerségi viszony áll fenn.

Kína és Dél-Korea javuló kapcsolata folyamatosan terheli a KNDK és a KNK viszo
nyát, noha a két koreai állam között is van már némi párbeszéd. Kína egyaránt érdekelt
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az északi rendszer fennmaradásában és megreformálásában, illetve a szoros déli kap
csolatok fenntartásában. Ebben a kontextusban látja elérhetőnek Észak és Dél gazdasá
gi és társadalmi integrációját, amely hosszú távon elvezethet a politikai egyesítéshez. 
Peking értékrendjében csak ezek után következik a felelős észak-koreai viselkedés igé
nye, ami magában foglalja az északi atomprogram és más tömegpusztító fegyverek 
előállításához és azok célba juttatásához szükséges technológiák megszerzésére vagy 
kidolgozására tett kísérletek leállítását, valamint a hagyományos haderő csökkentését.47

Az Egyesült Államok óriási biztonsági kockázatnak tartja az észak-koreai atomfegy
vert, miközben tudomásul kell vennie saját befolyásának csökkenését, a kínai növeke
dését. Dél-Korea várhatóan továbbra is az amerikai szövetségi rendszer része lesz, 
azonban a Kínával fenntartott kapcsolatait erősíteni fogja.

A Bush-kormány arra törekszik, hogy Kínát maga mellé állítva kényszerítse Phenjant 
az atomprogram leállítására. Kína nem óhajt az amerikaiak szövetségeseként nyomást 
gyakorolni Észak-Koreára, ugyanakkor kész konstruktív, közvetítő szerepet betölteni a 
rendezésben. Kína a koreai atomprogrammal kapcsolatos 1992-94-es, első válság óta 
úgy véli, hogy az elszigetelés és a megfékezési politika (katonai elrettentés és/vagy gaz
dasági szankciók bevezetése) nem hozza közelebb a problémák megoldását, sőt éppen 
ellenkező hatást vált ki.48 Peking szeretné elkerülni az észak-koreai rendszer összeom
lását, kész segíteni súlyos gazdasági és társadalmi problémáinak orvoslását, nemzetkö
zi elszigeteltségének feloldását, de mióta Phenjan bejelentette, hogy az atomfegyvert 
szükség esetén alkalmazni, sőt exportálni is hajlandó, hajlik a Washingtonnal való szo
rosabb együttműködésre. 2003 márciusában Csien Csi-csen, a legbefolyásosabb kínai 
diplomata Phenjanba látogatott, és tárgyalásokra szólította fel az észak-koreai vezetést. 
A tárgyalásokat követően Kína -  elsősorban a kínai stratégiai érdekek szem előtt tartá
sával, nem pedig az amerikai nyomásnak engedve - , története során talán először, az 
olajszállítások felfüggesztését is kilátásba helyezte, ha Phenjan továbbra is elzárkózik a 
tárgyalástól. Ez hatott: nem sokkal később Kim jong II észak-koreai külügyminiszter
helyettes Pekingben találkozott amerikai kollégájával, James Kellyvel.49

A Bush-kormányzat 2001. januári beiktatása óta nem találja a megoldást a koreai 
kérdésre. A 2003 augusztusában Pekingben megtartott hatoldalú tárgyalások sikerte
lenségük ellenére is fontos lépést jelentettek a konfliktus békés megoldása felé. Wa
shington a tárgyalásokat megelőzően többször is kijelentette, hogy nincs szándékában 
Észak-Korea megtámadása, de a phenjani vezetés retorikájának az amerikaiak dél-ko
reai jelenlétére és a „gonosz tengelyéről" szóló Bush-beszédre hivatkozva továbbra is 
része a háborúval való fenyegetés.

Amerikai megfigyelők szerint az észak-koreai atomprogram leállítása érdekében Pe
kingben lezajlott tárgyalások a végeredménytől függetlenül Kína diplomáciai sikerét 
hozták. A pekingi vezetés igyekszik elkerülni, hogy az Egyesült Államok az iraki gyors 
katonai sikerein felbuzdulva az erő alkalmazása mellett döntsön a Koreai-félszigeten is.
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Vang Ji kínai külügyminiszter-helyettes a tárgyalásokat megelőzően sajtótájékoztatón 
ismertette a kínai álláspontot, amelynek lényege, hogy Kína célja a két fél közötti biza
lom megteremtése és erősítése a békés megoldás megtalálása érdekében. Peking a mé
diának a tárgyalások idején szokatlanul nagy mozgásteret biztosított. A kamerák a tár
gyalások helyszínén is ott lehettek. A média szerepének hangsúlyozásával a kínai veze
tés igyekszik szétrombolni a „titkolózó, az újságíróban ellenséget látó az információt 
monopolizálni kívánó, kommunista vezetés" képet, ugyanakkor nyomást akar gyako
rolni mind az Egyesült Államokra, mind Észak-Koreára a megoldás érdekében.50

Fenntartható-e a Bush-doktrína?

Az Irak esetében elsőként alkalmazott új külpolitikai doktrína körvonalai néhány nap
pal a 2001. szeptember 11-i eseményeket követően már kirajzolódtak. Bush a kong
resszusban bejelentette, hogy az Egyesült Államok országokat fog felelőssé tenni az őt 
ért terrortámadásokért. Néhány hét múlva az USA megtámadta Afganisztánt. 2002. ja
nuári országértékelő beszédében az elnök egyenlőségjelet tett a tömegpusztító fegyve
reket fejlesztő, előállító, illetve a terrorizmust támogató országok közé. A koncepció fej
lődésének harmadik állomásaként az elnök 2002. június 1-jén, a New York állambeli 
West Pointban a megelőző csapás lehetőségéről beszélt.

Az újfajta harcmodor jegyében Bush elnök, Rice nemzetbiztonsági tanácsadó és 
Rumsfeld védelmi miniszter többször kifejtette, hogy a jelenlegi helyzetben az USA 
nem várhat, amíg a terroristafenyegetés valósággá válik, hanem csírájában kell elfojta
nia azt. Ez a megközelítés sok kockázatot hordoz magában. Először is fennáll annak a 
veszélye, hogy a nemzetközi konfliktusok megoldásában a fegyvereké az első szó lesz, 
nem pedig az utolsó. A háború pedig, legyen az bármennyire igazolható, destabilizáló 
tényező, amely előre nem látható következményekkel jár. Továbbá: ha az Egyesült Ál
lamok feljogosítva érzi magát megelőző csapás mérésére, méghozzá a nemzetközi kö
zösség legitimációja nélkül, ezt a jogot nem vitathatja el bármely más országtól sem. 
Éppen ezért bármennyire is túlhaladott az ENSZ felépítése, és akármennyire is meg
kérdőjelezhető a legitimitása (ahol az Emberjogi Bizottság elnöki tisztét akár Líbia is 
betöltheti, a Biztonsági Tanácsban pedig olyan országokon múlhat a szavazás sorsa, 
mint Kamerun vagy Angola), kell, hogy legyen egy zsinórmérték, amely az egyoldalú 
lépések megtételétől vissza tántoríthatja még a világ legnagyobb katonai hatalmát is.

Az ENSZ helyett legitimáló tényező lehetne a szövetségesek (Koszovó esetében a 
NATO, Irak esetében a 44 országból álló koalíció) támogatása. A szövetség jellegével 
kapcsolatos jelenlegi amerikai felfogás azonban szintén rejt magában veszélyeket. Az 
önkéntes szövetséghez bárki szabadon csatlakozhat, azonban az Egyesült Államok 
semmiféle kötelezettséget nem vállal a szövetségeseivel szemben. Ha pedig a szövet
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ségesek a támogatás fejében semmit sem várhatnak az Egyesült Államoktól, a recipro
citás hiánya elóbb-utóbb azt fogja eredményezni, hogy a támogatást igénylő, de nem 
élvező országok nem fogják támogatni az USA politikáját.

Az erő alkalmazásával az a fő probléma, hogy csak olyan konfliktusok esetén jelent 
megoldást, amelyekben az Egyesült Államok, katonai erőfölénye birtokában, akár egy
maga is, rövid időn belül győzni tud. Irak a maga nemében könnyű „préda" volt, hi
szen a világ közvéleménye egyértelműen elítélte az iraki diktátor rendszerét, Irak az 
ENSZ BT több határozatát nem tartotta be, sőt Szaddám Húszéin megbuktatását még 
az Irakkal szomszédos arab országok sem ellenezték. Az iraki rendfenntartás és új
jáépítés még így is rendkívül nehéz helyzet elé állítja a szövetséges csapatokat. Ráadá
sul a konfliktusok megoldása a legritkább esetben ilyen „egyszerű".

Az olyan konfliktusokban, ahol több, egymással ellentétes érdek feszül egymásnak, 
az USA nem vállalhatja az egyoldalú lépéseket. Az érdekkülönbség egyik legaktuáli
sabb példája az észak-koreai atomprogram ügye. Az USA egy esetleges fegyveres akció 
esetén kevéssé számíthat a félsziget békés fejlődésében érdekelt Dél-Korea és Japán, 
vagy akár az ENSZ BT-ben vétójoggal rendelkező Kína és Oroszország támogatására.

Hosszú távon a Bush-doktrína (megelőző háború alkalmazása, alkalmi, önkéntessé
gen alapuló szövetségek szorgalmazása, a nemzetközi legitimáció figyelmen kívül ha
gyása) nem lehet eredményes. Nemcsak a világ fordul el Amerikától, hanem az ameri
kai állampolgárok is megvonhatják a bizalmukat az önmagát legitimáló, egyoldalú lé
péseket támogató elnöktől.

Az Egyesült Államok és Kína kapcsolatának története azt bizonyítja, hogy a két or
szág viszonyában a nemzeti érdekek képviseletéből fakadó konfliktusok pragmatikus 
megfontolások alapján kezelhetők, tárgyalásos úton megoldhatók. A XX. század utol
só évtizedében a két ország viszonyában elsősorban a szembenállást hangsúlyozták. 
Érdemes azonban figyelmet fordítani a közös pontokra is. Kínának modern technoló
giára, tőkére, piacokra és a hadseregre fordított összeg minimalizálását lehetővé tevő 
békés nemzetközi környezetre van szüksége a további fejlődéshez. Az Egyesült Álla
moknak ezzel szemben szüksége van a technológia eladásából származó bevételre, ol
csó importra, jó tőkebefektetési lehetőségekre, mindehhez pedig békében fejlődő Ke- 
let-Ázsiára. Ezekhez hozzátehetjük a nemzetközi szervezetekben való együttműkö
dést, az olyan globális problémák elleni közös fellépést, mint az AIDS terjedése, a tö
megpusztító fegyverek kereskedelme, az utóbbi két évben pedig a nemzetközi terro
rizmus. Amint az 1997-98-as ázsiai gazdasági válság is bizonyította, az Egyesült Álla
moknak szüksége van Kínára a gazdasági stabilitáshoz. A két ország kapcsolatai több 
súlyos válsághelyzetet vészeltek át. A viszony további javulásában is elsősorban e kö
zös érdekek megléte miatt bízhatunk. Ha azonban nem csak közös érdekek, hanem kö
zös értékek mentén folyik a párbeszéd, a külpolitikai sikerek tartósabbak lehetnek. Az 
persze más kérdés, hogy az Egyesült Államok szerint kizárólag azok az értékek szol
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gálhatnak a párbeszéd alapjául, amelyeket ők vallanak. A tanulási folyamat kölcsönös. 
Minden félnek megvannak a feladatai, de a lehetőségei is a további együttműködés
ben. Az egész világ érdeke, hogy megtalálják a közös hangot.

A másikkal szemben táplált ellenszenv és a bizalmatlanság mindkét országban jelen 
van. 2001. szeptember 11-e után tapasztalható együttműködés és a terrorizmus elleni 
harchoz fűződő közös érdek ellenére legalábbis óvatos optimizmussal kell kezelni a két 
ország jövőbeni kapcsolatát. A terrorellenes összefogás nem jelent valódi szövetséget, a 
feszültségforrások elsősorban Tajvan, a fegyverkereskedelem, a fegyverkezési verseny, a 
gazdaság és az emberi jogok területén továbbra sem szűntek meg. A kapcsolatok 
elmélyítése és további erősítése mindkét fél részéről jelentős erőfeszítéseket követel.
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Résumé

Cooperating Adversaries. The China-policy of the U. S.

The East Asian policies of the U. S., including those towards China, are defined by 
four permanent principles: 1) the prevention of the rise of anti-American powers 
which may limit U. S. political, economic, and military actions; 2) guaranteeing 
access to markets and free trade, and the protection of the free use of the trade routes; 
3) guaranteeing democratic values and the security of democratic states, the 
expansion of liberal democracy based on m arket economy and opposing 
antidemocratic regimes; and 4) the regulation of the manufacture and trade of 
weapons of mass destruction, which has been linked to the fight against 
international terrorism after September 11, 2001. The changes in these policies are 
influenced by the fact that what sort of threat or cooperation might be expected from 
China in a given period in the light of the American strategic goals. In contrast, the 
starting point of China's international policy is the security and stability of the 
system, as well as the the protection of national integrity, including the reunification 
of Taiwan and mainland China. The traditional basic principles of the Chinese 
foreign policy are as follows: sovereignty, territorial unity and indivisibility, and the 
role of a great power. The history of the past decades proves that the mutual 
recognition of each other's existence and goals, and the necessity for cooperation 
have prevailed in both the U. S. and China.

The essay discusses the 'containment' and 'engagement' policies of the 1990s and 
the period of George W. Bush's presidency after surveying the history of the bilateral 
relations during the Cold War.

The American foreign and security policy re-evaluated the policies vis-á-vis China 
after September 11, 2001. as well. The priority has become the fight against terrorism, 
consequently the question of China has been pushed into the background. The 
relations between the two countries int he new milleneum are defined by the 
cooperation int he fight against international terrorism, the disagreement over Taiwan, 
as well as the contardiction between the fast growing Chinese economy, which makes 
Chines great power ambitions possible, the military modernization, and domestic 
political conservatism.

According to China, the Bush Doctrine (the use of pre-emption; the encouragement 
of the coalitions of the willing; and ignoring international ligitimization) cannot be 
successful in the long run.

The observes may conclude that the history of the relations between the U. S. and 
China proves that the conflicts between the two countries can be kept under control 
with a view to pragmatic considerations and through negotiations. If the dialogue 
continues not only along the lines of common interests, but also along those of 
common values, the foreign political successes may be more permanent than before.
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Résumé

Ennemis coopérant. La politique des États-U nis à l'égard de la Chine

Les ambitions des États-Unis en Asie de l'Est et leur politique à l'égard de la Chine sont 
déterminées par quatre principes constants (1. le contrepoids aux puissances 
antiaméricaines qui limitent les marges politique, économique et militaire des États-Unis; 
2. la réalisation de l'accès libre aux marchés et de la liberté du commerce ainsi que la 
défense de l'accès libre aux trajets principaux de circulation; 3. la garantie des valeurs 
démocratiques et de la sécurité des États démocratiques, l'expansion de la démocratie 
basée sur l'économie de marché, l'intervention contre les régimes antidémocratiques; 4. 
la règlementation de la production et du commerce des armes de destruction massive 
qui fait partie, depuis le 11 septembre, de la lutte contre le terrorisme international). Les 
évolutions de cette politique sont déterminées par les menaces ou les possibilités de 
coopération que la Chine représente, dans une période donnée, du point de vue de la 
réalisation des buts stratégiques américains. Par contre, le point de départ de la politique 
internationale chinoise est la sécurité et la stabilité du régime ainsi que la défense de 
l'intégrité nationale, y compris la réunification du Taiwan et de la Chine. Les principes 
traditionnels de la politique extérieure de la Chine sont la souveraineté, l'unité et 
l'indivisibilité de son territoire ainsi que son rôle de grande puissance. L'histoire des 
décennies passées prouve que la reconnaissance réciproque, par les deux pays, de leur 
existence et de leurs efforts ainsi que le besoin de la coopération ont finalement prévalu.

Après avoir revu l'histoire des relations pendant la guerre froide, l'étude traite les 
politiques de „domptage" et de „participation", ensuite elle examine la présidence de 
George W. Bush.

Après le 11 septembre 2001, la politique extérieure et la politique de défense 
américaines ont impliqué la révision des relations avec la Chine. La lutte contre le 
terrorisme occupe désormais la première place tandis que la question chinoise est 
reléguée à l'arrière-plan. Dans ce nouveau millénaire, les relations entre les deux pays 
sont déterminées, d'une part, par la coopération dans la lutte contre le terrorisme 
d'autre part, par le désaccord sur l'affaire de Taiwan ainsi que par les contradictions 
entre l'essor économique encourageant les ambitions de grande puissance de Chine, la 
modernisation militaire et le conservatisme de la politique intérieure.

La doctrine de M. Bush (la guerre préventive; les alliances occasionnelles et 
volontaires; l'omission de la légitimité internationale) est considérée par la Chine 
comme inefficace, à long terme.

L'histoire des relations entre les États-Unis et la Chine démontre que les conflits 
résultant de la représentation des intérêts nationaux peuvent être traités par des 
considérations pragmatiques et ils peuvent être résolus par voie de négociations. Les 
succès de politique extérieure sont plus stables si les dialogues sont motivés non 
seulement par des intérêts communs mais aussi par des valeurs communes.
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Résumé

Kooperierende Gegner 
Die Chinapolitik der USA

Die Bestrebungen der USA in Bezug auf Ostasien und als Bestandteil dieser die 
Chinapolitik wird von zwei ständigen Grundprinzipien festgelegt (1. die Beschränkung 
des politischen, wirtschaftlichen und militärischen Spielraumes der USA, die 
Beschränkung des Aufstiegs der antiamerikanischen Mächte; 2. Sicherstellung des 
Zugangs zu den Märkten und der Freiheit des Handels; Sicherstellung der freien 
Benutzung der wichtigsten Verkehrslinien; 3. Garantierung der Sicherheit der 
demokratischen Werte und der demokratischen Staaten, Verbreitung der auf der 
Marktwirtschaft beruhenden liberalen Demokratie und das Auftreten gegen die 
antidemokratischen Regime; 4. Regelung der Produktion der Massenvernichtungsmittel 
und ihres Handels, was seit dem 11. September 2001 mit dem Kampf gegen den 
internationalen Terrorismus verbunden ist). Die Veränderungen dieser Politik werden 
dadurch beeinflusst, welche Bedrohung oder gerade welche Möglichkeit der 
Zusammenarbeit China zum gegebenen Zeitpunkt vom Gesichtspunkt des Erreichens der 
amerikanischen strategischen Ziele aus gerade bedeutet. Der Ausgangspunkt der 
internationalen Politik Chinas demgegenüber ist die Sicherheit und Stabilität des Systems, 
sowie der Schutz der nationalen Integrität, dazu gehört auch die Wiedervereinigung 
Taiwans und Kontinental-Chinas. Die traditionellen Grundprinzipien der chinesischen 
Außenpolitik sind folgende: die Souveränität, die territoriale Einheit und Unteilbarkeit 
sowie das Spielen der Großmachtrolle. Die Geschichte der vergangenen Jahrhunderte 
beweist es, dass sowohl in den USA als auch in der Chinesischen Volksrepublik 
nacheinander immer der Zwang des gegenseitigen Zurkenntnisnehmens der Existenz und 
der Bestrebungen voneinander, der Kooperation die Oberhand gewann.

Die Studie behandelt nach dem Überblick über die Geschichte der Beziehungen in 
der Periode des Kalten Krieges die „bremsende" und „einbeziehende" Politik der 90er 
Jahre, danach befasst sie sich mit der Zeit der Präsidentschaft von George W. Bush.

Nach dem 11. September 2001 umfasste die amerikanische Außen- und 
Verteidigungspolitik auch die Neubewertung der Beziehungen zu China. Auf Platz 
eins trat der Kampf gegen den Terrorismus, die Chinafrage rückte dementsprechend 
in den Hintergrund. Im neuen Jahrtausend werden die Beziehungen zwischen den 
beiden Ländern einerseits von der Zusammenarbeit im Kampf gegen den Terrorismus, 
andererseits von den Meinungsunterschieden in der Taiwanfrage sowie von den 
Widersprüchen zwischen der die chinesischen Großmachtbestrebungen fundierenden 
raschen wirtschaftlichen Entwicklung, der militärischen Modernisierung und dem 
innenpolitischen Konservativismus bestimmt.

Die Bush-Doktrin (die Anwendung des Verhütungskrieges; die Anregung von 
zeitweiligen, auf der Freiwilligkeit basierenden Bündnissen; das Außerachtlassen der

2003. tél 115



Résumé

internationalen Legitimation) kann der Meinung Chinas zufolge langfristig keinen 
Erfolg haben.

Für die Beobachter beweist die Geschichte der Beziehungen zwischen den USA und 
China, dass in der Beziehung zwischen den beiden Ländern die aus der Vertretung der 
nationalen Interessen sich ergebenden Konflikte aufgrund von pragmatischen 
Überlegungen handhabbar sind, dass sie auf der Grundlage von Verhandlungen lösbar 
sind. Wenn der Dialog nicht nur entlang gemeinsamer Interessen, sondern auch von 
gemeinsamen Werten verläuft, können die außenpolitischen Erfolge dauerhafter sein.
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