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Összefoglalás: Az elmúlt időszakban az észak-koreai események a világpolitika 
fókuszába kerültek. A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság (KNDK) vezetésé-
nek az a törekvése, hogy saját nukleáris rakétapotenciált teremtsen, veszélyez-
teti a fegyverzet-ellenőrzési rendszert és fokozza a feszültséget, ami Északkelet-
Ázsiában általános veszélyt jelent. A tanulmányban Vlagyimir Prijakin1, az Orosz 
Állami Bölcsészettudományi Egyetem professzora, a kialakult helyzet okainak 
és inditékainak értelmezését, valamint a jövőben előforduló hasonló problémák 
megakadályozására irányuló elképzeléseit fogalmazza meg. A szerző következ-
tetései és értekelései kifejezetten magánjellegűek és semmiféle állami vagy ma-
gánszervezet álláspontját nem tükrözik.

Abstract: The events in North Korea have become the focus of today’s world 
politics. The plight of the leadership of the DPRK to create the nuclear missile 
potential of its own endangers the non-proliferation regime and intensifies 
tensions in Northeast Asia. It has posed a global threat to international security. 
In this study, the professor at the Russian State University for the Humanities 
presents his interpretation of the causes and motives of the situation, as well as 
the idea of preventing similar occurrences in the future. The author’s conclusions 
and understandings are explicitly private and do not reflect any official position 
of public or private structures.

A PROBLÉMA EREDETE
  

Észak-Korea egyedülálló példa arra, hogyan tud egy viszonylag kis állam a 
világpolitika középpontjába kerülni és jelentős hatást gyakorolni a nem-
zetközi biztonság jelenlegi, illetve jövőbeni alakulására. Ez elsősorban an-

nak köszönhető, hogy az elmúlt huszonöt évben Phenjannak sikerült a nukleá-
ris rakétaprogramját végrehajtania. A szakértők között továbbra is vita folyik az 
észak-koreai nukleáris rakétaarzenál valós erejéről, illetve az ahhoz kapcsolódó 
propagandisztikus elemekről. Az észak-koreai rakéták nem veszélyeztetik a régió 
biztonságát – ezt Jevgenyij Buzinszkij altábornagy, az orosz Honvédelmi Minisz-
térium Nemzetközi Jogi Főigazgatóság egykori vezetője nyilatkozta nem is olyan 
régen. Elmondása szerint az összes KNDK-rakéta olyan régi eszközök módosított 
változata, amelyek legfeljebb 500 kilométernyi hatótávolsággal rendelkeznek2.

Még mindig kétséges, vajon Phenjan tényleg képes úgynevezett elfogadha-
tatlan kárt okozni legfőbb potenciális ellenfelének, az USA-nak? Az viszont biztos, 
hogy a nukleáris fegyverek félelmetes ereje miatt a politikai vezetők kötelesek komo-
lyan számításba venni az ezzel járó veszélyt, bármilyen jelentéktelennek tűnik is.

1 Az Orosz Állami Bölcsészettudományi Egyetem professzora, az EBESZ nagykövete (2003 - 2009)

2 Российский эксперт посмеялся над возможностями ракет КНДР, Interfax hírügynökség, URL: http://www.tvc.ru/
news/show/id/111468, http://www.tvc.ru/news/show/id/111468

http://www.tvc.ru/news/show/id/111468
http://www.tvc.ru/news/show/id/111468
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Még a legderűlátóbb szakértők számára is evidens lett 2017 végén, hogy a 
Hwasong-15 ballisztikus rakéta már egyáltalán nem az a módosított petróle-
umfőző R-17-es, amelyet 1980-ban Egyiptom adott el Phenjannak.3 Az R-17 
(NATO kód szerint: Scud B) maximális hatótávolsága 300 km volt, az első 
saját fejlesztésű ballisztikus rakéta, a Hwasong-15 viszont elméletileg képes 
elérni az Egyesült Államok kontinentális térségének bármelyik pontját (beleértve 
Washington DC-t is).4

A nukleáris rakétapotenciál megteremtésével Phenjan kétségbe vonta a 
nukleáris fegyverek elterjedését megakadályozó rendszert (az atomsorompó-
egyezményt), amelyet nagy nehézségek árán sikerült létrehozni a hidegháború 
éveiben. Ez magyarázza meg azt a tényt, hogy bár újra hidegháborús hangulat 
alakult ki a  nemzetközi közösségben, a KNDK nukleáris rakétaprogramjával kap-
csolatban egységes, elítélő konszenzus született. Ezt az ENSZ Biztonsági Ta-
nácsa (BT) az 2017-ben elfogadott öt pontból álló állásfoglalásában fejezte ki.5 
Ebben a dokumentumban a BT szigorú szankciókat vezetett be azok ellen, akik 
felelősek a nemzetközi jog megsértéséért.

A konszenzus nem jelenti azt, hogy nincs különbség az egyes államok ál-
lásfoglalásaiban. Sőt, ezek a különbségek néha igen jelentősek, és ez lehetővé 
teszi a nemzetközi színtéren Phenjan számára a sikeres manőverezést. Az alábbi-
akban megpróbáljuk bemutatni ezeket a különbségeket.

ÉSZAK-KOREA ÉS AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

A KNDK egyike a három feltételezett illegális atomfegyverrel rendelkező állam-
nak. Rajta kívül leginkább Izraelről hiszik sokan, hogy rendelkezik (illetve: 
kell, hogy rendelkezzen) atomfegyverrel, de erről nincsenek hivatalos nyi-

latkozatok. Felmerül tehát a kérdés, hogy miért pont az észak-koreai, és nem az 
indiai vagy pakisztáni nukleáris fegyver iránt fejezi ki aggodalmát a nemzetközi 
közösség. Mivel az indiai és a pakisztáni nukleáris fegyvertárak egyértelműen a 
kölcsönös elrettentésre irányulnak, így bizonyos fokig pozitív visszatartó szere-
pet játszanak. Új-Delhi és Iszlámábád nukleáris statuszának megszerzése után 
a konfliktusok intenzitása jelentősen csökkent.

Ami az észak-koreai nukleáris programot illeti, annak szintén világosan 
meghatározott földrajzi célja van: napjaink leghatalmasabb állama, az Ame-
rikai Egyesült Államok ellen irányul. Ez komoly kihívás. Korunk szuperhatalma 
nem engedheti meg magának, hogy hozzá képest egy törpeállam fenyegesse 

3 Ракетная программа КНДР. Досье, TASSZ hirügynökség anyaga, November 2017, URL: https://tass.ru/info/4385973

4 Latest North Korean ICBM can hit Washington, DC — and much of rest of US, CNBC, https://www.cnbc.com/2017/11/28/
the missile-north-korea-launched-can-hit-washington-dc.html,  28 Nov 2017

5 The United Nations Organization Documents: S/RES/2345;  S/RES/2356; S/RES/2371; S/RES/2375; S/RES/2397, URL: 
https://www.un.org/sc/suborg/en

https://www.cnbc.com/2017/11/28/the missile-north-korea-launched-can-hit-washington-dc.html
https://www.cnbc.com/2017/11/28/the missile-north-korea-launched-can-hit-washington-dc.html
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/2356(2017)
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a biztonságát. Itt merül fel a kérdés, hogy Bill Clinton, George W. Bush és 
Barack Obama miért nem tett konkrét lépéseket, amikor számukra a stratégiai 
körülmények sokkal kedvezőbbek voltak? Abban az időszaban például, amikor 
Észak-Korea éhezett.

Négy válasz adható erre a kérdésre.
• Hosszú ideig az amerikai szakértők alábecsülték a KNDK képességét a nukle-

áris robbanófejek és rakétafegyverek létrehozására. A CIA csak 2017 végén is-
merte el, hogy az amerikai hírszerzés elmulasztotta előre jelezni a KNDK rakéta 
és nukleáris program megteremtését, valamint a Hwasong-15 létrehozását.6 

• A KNDK Kim Dzsongil idejében a napsugarak politikáját folytatta, azaz 
befagyasztotta az atom, illetve rakétaprogramot, hogy így fejleszthesse az 
Egyesült Államokkal a gazdasági kapcsolatait. Egy ideig még a diplomáciai 
kapcsolatok kialakításának lehetőségét is fontolgatták.

• Az USA-nak mindvégig szem előtt kellett tartania, hogy a KNDK – hiába 
törpeállam – a világ negyedik legnagyobb fegyveres erejével rendelkezik. 
A dél-koreai határon a világ legnagyobb rakétatüzérsége áll készenlétben, 
amely fél órán belül több tízezer rakétát képes kilőni a szöuli megapoliszra. Dél-
Korea ezáltal – amely az USA szövetségese – túsz lett a KNDK és az Egyesült 
Államok közötti konfliktusban.

• A fő ok viszont nem katonai, hanem politikai jellegű. Észak-Korea az északkelet-
ázsiai nagyhatalmak érdekegyensúlyának legfontosabb eleme.

Itt rá kell térnünk a következő témára, nevezetesen a Kínai Népköztársaság (KNK) 
álláspontjára az észak-koreai kérdésben.

ÉSZAK-KOREA ÉS KÍNA

Az Egyesült Államok visszafogottsága a KNDK irányába nagyrészt annak 
köszönhető, hogy az ország az amerikai-kínai kapcsolatok egyik kulcsa. 
Pekingben Észak-Koreát hagyományosan Kína érdekeltségi övezetének te-

kintik. Úgy vélik, hogy ez az ország ütköző zóna szerepét tölti be az Egyesült 
Államok és Kína között, semmiféleképpen sem fogadják el ennek megsemmisí-
tését vagy az amerikai csapatok előrehaladását a kínai határ felé.

Ez nem jelenti azt, hogy Peking örömmel fogadja Phenjan külpolitikai 
viselkedését, de még ez is jobb, mintha egy pro-amerikai bábállamot hoznának 
létre Észak-Koreában. Arról nem is beszélve, hogy egy Észak-Korea elleni katonai 
akció minden bizonnyal Kínát is érintené.

6 Sanger D., Broad W., How U.S. Intelligence Agencies Underestimated North Korea, the New York Times, Jan. 6, 2018, 
https://www.nytimes.com/2018/01/06/world/asia/north-korea-nuclear-missile-intelligence.html?hp&action=click&pgt
ype=Homepage&clickSource=story-heading&module=first-column-region%AEion=top-news&WT.nav=top-news

http://www.nytimes.com/by/david-e-sanger
https://www.nytimes.com/2018/01/06/world/asia/north-korea-nuclear-missile-intelligence.html?hp&action=click&pgtype=Homepage&clickSource=story-heading&module=first-column-region%AEion=top-news&WT.nav=top-news
https://www.nytimes.com/2018/01/06/world/asia/north-korea-nuclear-missile-intelligence.html?hp&action=click&pgtype=Homepage&clickSource=story-heading&module=first-column-region%AEion=top-news&WT.nav=top-news
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Ebben az ellentmondásos helyzetben Peking óvatos és a számára legelőnyösebb 
pozíciót választotta, ami a következő szempontokat veszi figyelembe:

• Peking határozottan elítélte Phenjan külpolitikáját, amely veszélyezteti az 
atomsorompó-egyezményt, illetve annak a nukleáris fegyverek elterjedésének 
megakadályozására épülő egész rendszerét.

• Moszkvával szoros együttműködésben Peking kidolgozott egy útitervet, vagyis 
az észak-koreai válság megoldásához vezető menetrendet.7 Ez a dokumentum 
egyfajta forgatókönyvként tartalmazza a Koreai-félsziget nukleáris leszereléséhez 
szükséges lépéseket.

• Peking folyamatosan nyomást gyakorol Phenjanra azzal a céllal, hogy 
egy reálisabb külpolitikára ösztönözze. Általánosságban azt mondhatjuk, 
hogy Pekingnek a Phenjanhoz való hozzáállása megfelel Franklin D. Roosevelt 
elnök, a harmincas évekbeli nicaraguai diktatórikus rendszerrel kapcsolatos 
állásfoglalásának: Somoza son of a bitch, but this is our son of a bitch,8 vagyis 
Somoza egy rohadék, de a mi rohadékunk.

• A kínai külpolitika képviselői folyamatosan figyelmeztetik az Egyesült Államo-
kat, a legmagasabb szinten is, hogy a KNDK elleni hirtelen és kiszámíthatatlan 
katonai fellépés katasztrófát okozhat.

ÉSZAK-KOREA ÉS DÉL-KOREA

Elsőként kell megemlíteni, hogy a Koreai Köztársaság szorosan kapcsolódik 
az Egyesült Államokhoz és függ is tőle. A KNDK teljesen függetlenül fogal-
mazza meg a külpolitikai irányát, de ennek komoly ára van: míg a Koreai 

Köztársaság a nemzetközi közösség megbecsült tagja virágzó gazdasággal, 
addig a KNDK a nemzetközi közösségből kirekesztett állam, melynek népes-
sége alacsony életszínvonalon él. Ez a koreai államok közötti fő különbség, de 
a kapcsolatuk tartalma ennek ellenére mély és a kívülállok számára kevésbé 
egyértelmű. 

Ma már Dél-Korea sokkal kevésbé függ az Egyesült Államoktól, mint a Szöul 
és Phenjan közötti korábbi szembenállások idején. Ro Te Vu elnöksége alatt 
Szöul egyértelművé tette Washington számára, hogy az amerikai nukleáris er-
nyő hiányában a dél-koreaiak képesek saját nukleáris fegyvereket létrehozni. 
Szöul nem volt hajlandó csatlakozni a Csendes-óceáni Partnerség (TPP) prog-
ramhoz, amely Obama elnök külpolitikájának egyik fontos eredményе. Erős 
gazdasági potenciálja lehetővé teszi Szöul számára, hogy egyenlő félként tár-
gyalhasson a régió gyakorlatilag minden államával. 

7 Joint statement by the Russian and Chinese foreign ministries on the Korean Peninsula’s problems, 4 July 2017, 
http://www.mid.ru/en/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2807662 

8  Contributed Quotations, http://www.quotationspage.com/quote/30107.html

http://www.quotationspage.com/collections.html#contrib
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Dél-Korea és az Egyesült Államok érdekei jelentősen különböznek néhány terüle-
ten. A legfőbb különbség: 
• Az USA számára a fő feladat a КNDK nukleáris rakétaprogramjának meg-

szüntetése.
• Szöul számára a fő kérdés a koreai újraegyesítés.

Természetesen nyilvános állásfoglalásokban ez a különbség alig észrevehető, 
de  a Szöuli Állami Egyetem Közvetítői és Béke Központja által végzett közvé-
lemény-kutatás eredménye jól tükrözi a dél-koreai közvélemény álláspontját. 
E szerint a dél-koreaiak 59,8%-a támogatja a KNDK-val való egyesülést. Tehát a 
közvélemény jelentős többsége a két ország összeolvadásában látja a háború 
elkerülésének legfőbb eszközét.

ÉSZAK-KOREA ÉS JAPÁN

Minden bizonnyal a térségben Japán a leginkább érdekelt abban, hogy az 
észak-koreai nukleáris rakétaprogramot időben felszámolják, illetve hogy 
a Koreai-félsziget nukleáris leszerelése megtörténjen. Mindez annak 

köszönhető, hogy Japán a leginkább sebezhető a koreai fegyverekkel szemben, 
hiszen az észak-koreai rakéták valóban elérhetnek japán területeket és a koreaiak 
ezt kihasználhatnák egy háború esetén.  

Japán helyzete azért kényes, mert mind északon mind délen, erős ellenszenv övezi 
történelmi szerepe miatt. Szöulban például az idegenvezetők mutatják meg a turis-
táknak az emlékezetes helyeket: ahol a japánok felgyújtották a királyi palotát, ahol 
megerőszakolták a királynőt stb. A második világháború éveiben a japánok megis-
mertették a koreaiakkal a brutális külföldi megszállás minden viszontagságát. Bár a 
japán vezetés utólag nyilvánosan megbánta a tetteit, de a keserű utóíz megmaradt. 
A koreaiak nemzeti eszméjének alapja – amely sok tekintetben hozzájárult a dél-koreai 
gazdasági csodához –, hogy mindenben jobbnak kell lenni, mint a japánok.

Japán a hatodik állam az észak-koreai probléma megoldására létrehozott Ha-
tosban (a két Korea, az USA, Kína, Oroszország és Japán), de Tokió nem játszik 
benne kulcsszerepet. Álláspontja közel áll az amerikai pozicióhoz, de merevebb. 
Észak-Koreával szemben az amerikaiak sokkal nyitottabbak az engedményekre 
mint a japánok. A koreai újraegyesítés lehetősége Tokió számára egyáltalán 
nem is létezik. A japán politikai elit számára a megosztott Кorea sokkal kényel-
mesebb versenytárs, mint amilyen egységes politikai és gazdasági riválisként 
lenne. A két koreai állam fokozatos közeledése és az észak-koreai rezsim esetleges 
lassú demokratizálódása nem nyerné el Tokió tetszését. Szívesebben fogadnák el 
az észak-koreai Kim-rezsim azonnali (Ceauşescu-szerű), forradalmi megdöntését, 
majd ezt követően a hosszan tartó anarchiát és depressziót az egész félszigeten, 
de ez a forgatókönyv nem tűnik reálisnak, legalábbis a közel jövőben nem.
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ÉSZAK-KOREA ÉS OROSZORSZÁG

Moszkva észak-koreai kérdéssel kapcsolatos politikája a követke-
ző alapvető célkitűzésre épít: a nukleáris fegyverek elterjedésének 
megakadályozásáráért felelős rendszert meg kell őrizni és erősíteni 

kell. Moszkva és Tokió talán az a két főváros a világban, ahol legreálisabban ve-
szik számításba a nukleáris fegyverek megsemmisítő erejét, és azok elterjedésé-
nek veszélyét. Ennek az az oka, hogy a japánok maguk is megtapasztalták a nukle-
áris fegyverek használatának szörnyűségét. A szovjetek pedig 1961 októberében 
a világ legerősebb, 57 megatonnás (kb. 6 ezer hirosimai bombával egyenértékű) 
atombombáját robbantották a fel a Novaja Zemlja fölött. Nagyon tanulságos volt 
számukra еbben a tekintetben a csernobili katasztrófa is. 

Emiatt Oroszország teljes mértékben támogatja a nemzetközi közösség 
állásfoglalását a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozására vo-
natkozóan, illetve az atomsorompó-egyezmény támogatására irányuló erőfe-
szítéseket is. Oroszország emellett támogatja az ENSZ Biztonsági Tanácsá-
nak 2017. december 22-i 2397. számú határozatát és a KNDK elleni szigorúbb 
szankciók alkalmazását9.

Moszkva állásfoglalásának vannak sajátosságai: azaz talált bizonyos logikát 
Phenjan pozíciójában, mert az atomsorompó-egyezmény nem csak kötelezi az 
atomfegyverrel nem rendelkező államokat, hogy lemondjanak az atomfegyver 
fejlesztési programjaikról, de egyben kötelezi az atomfegyverrel rendelkező ha-
talmakat is, hogy biztosítsák az atomfegyverrel nem rendelkező országok bizton-
ságát. Erről beszélt egyértelműen Vlagyimir Putyin Moszkvában 2013 szeptem-
berében, amikor felmerült az amerikaiak Szíria elleni légicsapásának veszélye. 
Az orosz elnök azt mondta: Ilyen körülmények között akarják meggyőzni az észak-
koreaiakat, hogy hagyjanak fel nukleáris programjukkal és azt mondják nekik: srá-
cok, adjátok át fegyvereiteket egy raktárba, nemzetközi ellenőrzés alá! Azt fogják 
erre mondani: miután megtettük, másnap csapkodni fognak minket a bombáik és 
mindannyiunkat megsemmisítenek.10 A tömegpusztító fegyverek elterjedésének 
megakadályozása érdekében biztosítani kell a nemzetközi jog alapvető normáinak 
feltétlen teljesülését.

Moszkva a Koreai-félsziget denuklearizációja mellett foglal állást, de magát a le-
szerelés folyamatát nem korlátozza csupán Észak-Korea nukleáris poteciáljának 
felszámolására. Moszkva szerint a félsziget igazi denuklearizációja elképzelhe-
tetlen az Egyesült Államok ezen régióiban való katonai jelenlétének csökkentése 
nélkül.

Az atomfegyver-mentesítés komplex, koncentrált formában történő kezdeti 
lépéseit a koreai válság megoldásához vezető orosz–kínai ütemterv tartalmazza. 
A 2018. évi események bár nem teljes mértékben, de e tervnek megfelelően 

9  Szöul, 02.10.2918, TASSZ hírügynökség jelentese, //URL: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5625295

10  The United Nations Documents, Resolution 2397 (2017), URL: https://undocs.org/ru/S/RES/2397(2017)
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fejlődnek. Oroszország állásfoglalásának megértéséhez a kulcsszó a vasbeton. 
Ezt a szót használta az orosz külügyminiszter azon a sajtótájékoztatón, amelyet a 
KNDK külügyminiszter-helyettesével folytatott tárgyalások után, 2018. április 10-én 
Moszkvában tartott. Figyelembe véve, hogy mi történik az iráni helyzetre vonatkozó 
közös átfogó cselekvési terv kapcsán, a Koreai-félszigetről tartott megbeszélések 
során ››vasbeton szilárdságú garanciákat‹‹ kell biztosítani.11

Azt nem mondhatjuk, hogy Moszkva tetszését elnyerte mindaz, ami a KNDK-
ban történik, bár Moszkva és Phenjan között nincsenek komoly nézeteltérések. 
Ugyanakkor az orosz fél ellenzi és elítéli az észak-koreai rezsim erőszakos, külső 
beavatkozással történő megdöntésének tervét, mint ahogy a Kreml korábban el-
ítélte a Kadhafi-rezsim megdöntésének brutális forgatókönyvét Líbiában.  Teljesen 
elfogadhatatlannak nyilvánította Moszkva a hasonló terveket Phenjanra vonatko-
zóan. Oroszországban úgy vélik, hogy Észak-Korea demokratikus átalakulása úgy 
mehet végbe, hogy az országon belül kiérlelik és biztosítják a demokrácia és a 
jogállam megépítéséhez vezető utat.

Mi több, az oroszországi megfigyelők szerint már zajlik is ilyenfajta átalakulás 
Észak-Koreában: terjednek a piacgazdálkodás módszerei. Létezik és egyre inkább 
észrevehető a magántulajdon az állami vagyon mellett, érezhető az üzletelés és 
seftelés.12 A gazdasági együttműködés és a humanitárius kapcsolatok fejleszté-
se Dél-Koreával sokkal hasznosabb, mint a katonai manőverek, amelyek során az 
észak-koreai rezsim erőszakos megdöntésének módszereit alkalmazzák amerikai 
és dél-koreai katonák.

Egy erőszakos beavatkozás, egy színes forradalom bármilyen kísérlete de-
stabilizálná a helyzetet az országban és a régióban, polgárháborúhoz vezetne,  
amelynek katasztrofális utóhatásai lennének. Ebben a tekintetben Moszkva ál-
láspontja megegyezik Pekingével, ez pedig jó alapot nyújt az orosz–kínai gazdasá-
gi együttműködés fejlődéséhez is, ami nagy politikai jelentőséggel bír. Az Egyesült 
Államok és az Európai Unió szankciói, a high-tech és a fogyasztói import hiánya 
és a beruházási érdek miatt Oroszország kénytelen kelet felé fordulni. A 2014. má-
jusában aláírt 400 milliárd dolláros gázszerződés, a Század szerződése, a Szibéria 
ereje nem más, mint egy csővezeték építése, melyen keresztül Oroszország ener-
giahordozóval láthatja el az észak-ázsiai térséget. Így a Kínával való kereskedelem 
megélénkülése az utóbbi két évben bizonyos mértékig enyhítette a nyugati szank-
ciók negatív hatását Oroszország gazdaságára.

 Az orosz–kínai kapcsolatok sajátosak. Ezt a sajátosságot Kína hatalmi po-
zíciója magyarázza. Igen, mondhatnánk, Kína baráti állam. Moszkva és Peking 
nem győzik hangsúlyozni, hogy az orosz–kínai viszony átfogó, méltányos, meg-
bízható partneri és stratégiai együttműkodés.13 Ez nem változtat azon a tényen, 

11 Пресс-конференция Владимира Путина по итогам саммита «Группы двадцати» 6 сентября 2013 г.URL:http://
ru.g20russia.ru/news/20130906/782797054-print.html, Vladimir Putin’s news conference following the G20 Summit, 
http://en.g20russia.ru/news/20130906/782816253.html

12 Пресс-конференция Владимира Путина по итогам саммита «Группы двадцати» 6 сентября 2013 г.URL:http://
ru.g20russia.ru/news/20130906/782797054-print.html, Vladimir Putin’s news conference following the G20 Summit, 
http://en.g20russia.ru/news/20130906/782816253.htm

13 Foreign Minister Sergey Lavrov’s remarks and responses to questions following talks with Foreign Minister of the DPRK 
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hogy a KNK lakossága kilencszerese Oroszországénak, és a GDP-je több mint 
négyszer nagyobb. Nem változtat azon sem, hogy Kína a modern világ gazdasá-
gi óriása, és az óriásokkal való kapcsolat mindig bizonyos kellemetlenségekkel 
jár. Nagyhatalomként Kínának saját érdekei és ellentmondásai lehetnek a világ 
más nagyhatalmaival szemben.

Egészen más dolog a Dél- és Észak-Koreához (sőt a jövőbeni esetleges egye-
sült Koreához) fűződő viszony. Ezek a nagy nemzetközi partnerek hasznosak 
Moszkva számára, mert a gazdasági potenciáljaik nagyok, de arányosak Orosz-
ország képességeivel a Távol-Keleten. Másfelől a Koreai Köztársaság is törek-
szik az Oroszországgal fenntartott kapcsolatok fejlesztésére. Szöulban komo-
lyan számítanak arra, hogy Moszkva Phenjanra gyakorolt befolyása révén hoz-
zájárulhat a Koreai-félsziget békés újraegyesítéséhez. Szöul azt is elvárja, hogy a 
Moszkvával fenntartott kapcsolatok fejlesztése hozzájáruljon Dél-Korea nagyobb 
külpolitikai függetlenségéhez. Nem is beszélve arról, hogy a dél-koreai üzletem-
berek Oroszországban és a Távol-Keleten komoly befektetési lehetőségeket lát-
nak. Ez magyarázza azt a tényt, hogy a washingtoni nyomás ellenére Dél-Korea 
2017-ben 30 százalékkal növelte az Oroszországgal folytatott kereskedelmi 
forgalmát. Így az orosz–dél-koreai kereskedelmi forgalom elérte a 20 milli-
árd dollárt, ami csaknem négyszer akkora, mint Oroszország kereskedelme egy 
olyan hagyományos európai partnerrel, mint például Magyarország, habár ez 
szintén jelentősen nőtt 2017-ben.14

Természetesen az orosz–dél-koreai kereskedelmi kapcsolatok mennyisége 
eltörpül a Dél-Korea és Egyesült Államok közötti forgalomhoz képest. Szöul az 
USA hatodik legnagyobb kereskedelmi partnere. Bár az amerikai szuperhatalom 
kereskedelmében is adódnak nehézségek. Az USA-nak hatalmas, majdnem 
30 milliárd dolláros hiánya van a dél-koreai relációban. Ezért is ragaszkodott 
Donald Trump a 2017-es novemberi szöuli látogatása során a két ország kö-
zötti szabadkereskedelmi megállapodás felülvizsgálásához és esetleges felfüg-
gesztéséhez. Ugyanakkor Mun Zhe Ying, a Koreai Köztársaság újonnan megvá-
lasztott elnöke vlagyivosztoki látogatása során 2017 szeptemberében felkérte 
Oroszországot, hogy hozzon létre kilenc együttműködési hidat, többek között az 
energia , a vasút, vagy a hajógyártás területén.15 A dél-koreai elnök megjegyezte, 
hogy „a hajógyártás és a tengeri logisztika terén megvalósuló együttműködés az 
orosz–koreai gazdasági kapcsolatok új modelljévé válhat, amely megváltoztatja 
a nemzetközi tengeri közlekedés térképét”.16  Mun Dzsein hangsúlyozta, hogy 
elnöki időtartama alatt szorosabbra fogja fűzni az orosz–koreai kapcsolatokat.

Ri Yong-ho, Moscow, April 10, 2018, URL: http://www.mid.ru/en/web/guest/meropriyatiya_s_uchastiem_ministra/-/
asset_publisher/xK1BhB2bUjd3/content/id/3162263

14 Эксперты рассказали о ситуации на Корейском полуострове, информационный портал сетевого издания 
«МК во Владивостоке», URL:   http://vlad.mk.ru/social/2018/05/10/eksperty-rasskazali-o-situacii-na-koreyskom-
poluostrove.html

15 Южная Корея предложила России навести девять мостов сотрудничества, https://lenta.ru/news/2017/09/07/
uzhnaya/

16 Южная Корея предложила России навести девять мостов сотрудничества, https://lenta.ru/news/2017/09/07/
uzhnaya/

http://www.mid.ru/en/web/guest/meropriyatiya_s_uchastiem_ministra/-/asset_publisher/xK1BhB2bUjd3/content/id/3162263
http://www.mid.ru/en/web/guest/meropriyatiya_s_uchastiem_ministra/-/asset_publisher/xK1BhB2bUjd3/content/id/3162263
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Dél-Koreával összehasonlítva manapság az orosz–észak-koreai gazdasági 
kapcsolatok mértéke elhanyagolható, viszont volt idő, amikor az Oroszországgal 
folytatott kereskedelem meghaladta a KNDK külkereskedelmének felét. Később 
Oroszország részesedése a Phenjan és Peking közötti kereskedelem jelentős nö-
vekedése következtében csökkent. Legutóbb pedig a nemzetközi szankciók mi-
att, amelyekhez Moszkva és Peking is csatlakozott, Oroszország kereskedeleme 
Észak-Koreával gyakorlatilag megszűnt.

Ugyanakkor a két ország gazdasági együttműködésében rejlő lehetőségek je-
lentősek: Észak-Korea területe ritka fémekben és ásványi anyagokban bővelkedik, 
Oroszországban az észak-koreai munkaerőt fakitermelésre használta a Távol-
Keleten, míg az észak-koreai kikötők jelentős szerepet játszottak az orosz szállít-
mányozásban. Különleges kivételeket kapott Oroszország a nemzetközi szankciók 
tekintetében, így az orosz áruk szállítása az észak-koreai Radzhin kikötőjén ke-
resztül történhetett. Phenjan mindig mentőövként tekintett Moszkvára és mindig 
kapott is segítséget, különösen az élelmiszer- és gabonahiány éveiben.

A KNDK annak ellenére, hogy Oroszország részese – sőt megszavazta a szank-
ciókat –, ismételten kifejezte szándékát a moszkvai kapcsolatainak fejlesztésére. 
2018 júniusában a KNDK Legfelsőbb Népi Gyűlésének elnöke, Kim Yong Nam adta 
át V. V. Putyinnak Kim Dzsongun személyes üzenetét. Putyin elnök megerősítette 
a KDNK vezetőjének korábbi meghívását, hogy az látogasson el Oroszországba. 
Az orosz vezető szerint Kim Dzsongun látogatására a Keleti Gazdasági Fórum ta-
nácskozásának keretében kerülhetne sor, amelyet 2018 szeptemberében tartanak 
Vlagyivosztokban. Másik lehetőség, hogy mindez egyéb nemzetközi eseményektől 
függetlenül17 történjen meg a találkozó.

A koreai újraegyesítéshez, vagy legalábbis a koreai párbeszédhez jelentős mér-
tékben hozzájárulhatna a koreai transznacionális vasút tervezete. Ez a KNDK rész-
vételével és a Transzszibériai vasútvonalhoz való kapcsolódással valósulna meg. 
2018. június 22-én, a dél-koreai elnök moszkvai látogatásának keretében Oroszor-
szág és Dél-Korea állami vasútvállalata aláírta az erre vonatkozó memorandumot18. 
A szakértők szerint a kidolgozott tervezet valójában már elkészült és megvalósítha-
tó a következő 3-5 évben. A vállalkozás megvalósításának elengedhetetlen feltétele 
egy közös politikai döntés, amelyet Szöulnak és Phenjannak is el kell fogadnia. 

Tény, hogy Dél-Korea és Észak-Korea vasúti hálózatai már 2003-ban össze-
kapcsolódtak. Miután azonban Szöulban kormányváltás történt és Phenjan ne-
kivágott a nukleáris rakétaprogram megvalósításának, a vasúti kapcsolatok bő-
vítését befagyasztották. 2018 áprilisában a két koreai állam vezetői megállapod-
tak a Panmindzson demilitarizált övezetében tartott találkozón, hogy folytatják a 
déli és az északi vasúti kapcsolat fejlesztését19. 

17 Председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нам передал Владимиру Путина 
личное послание от Ким Чен Ына, http://www.ntv.ru/novosti/2032460/

18 Россия и Южная Корея займутся проектом соединения железных дорог. Меморандум по этому вопросу 
подписан главой РЖД и президентом «Корейских железных дорог», 22.07.2018, Regnum hírügynökség jelentése, 
URL: https://regnum.ru/news/2436143.html

19 Северная и Южная Кореи договорились положить конец войне и избавить полуостров от ядерного оружия, 
BBC hírügynökség jelentése, 27.04.2018,  URL: https://www.bbc.com/russian/news-43922171
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Fontos hangsúlyozni, hogy ez nem csupán üzlet, hanem egy világméretű vállal-
kozás, amely hasonló a Szuezi- vagy a Panama-csatorna építéséhez. A transzkoreai 
vasúti forgalom megnyitásával lehetőség nyílik arra, hogy a gyorsan fejlődő ázsiai–
csendes-óceáni térségből Európába nagy mennyiségű árut szállíthassanak nagy 
sebességgel. A Koreai-félszigeten a koreai nemzet újraegyesítéséhez nélkülözhe-
tetlen a két állam közötti vasúti összeköttetés helyreállítása. Oroszország számára 
a projekt végrehajtása fontos lépés a Nagy-Eurázsia – szabadkereskedelmi övezet 
létrehozásában20, valamennyi ASEAN-ország részvételével.

ÉSZAK-KOREA A GEOPOLITIKAI HÁROMSZÖGBEN, 
OROSZORSZÁG–USA–KÍNA

  

Függetlenül attól, hogy önmagában az észak-koreai tényező mennyire fon-
tos, még jelentősebb  a szerepe az Oroszország–USA–Kína geopolitikai 
háromszögben. A legnagyobb geopolitikai veszély Oroszország számára 

a Zbigniew Brzezinski által leírt Big Two (Nagy kettős) lenne, vagyis az USA és 
Kína Moszkva háta mögötti összejátszása.

Ebben a tekintetben Moszkva érzékeny minden olyan kísérletre, amely arra irá-
nyul, hogy mindezt elválassza az észak-koreai probléma megoldásának folyama-
tától. Ebből a szemponból  aggasztó lehet a Kreml szemében, hogy Donald Trump 
2018 júliusában Helsinkiben Putyinnal folytatott beszélgetéseinek napirendjén 
nem szerepelt a koreai nukleáris felszámolás problémája. Szintén riasztó lehet, 
hogy a koreai hatok mechanizmusa nem működik. A megoldások kidolgozásá-
ra  Washington és Phenjan, Peking és Washington, Phenjan és Peking között 
mélyen titkos kétoldalú tárgyalások zajlanak Moszkva kihagyásával. Ezzel pár-
huzamosan azért Phenjan is ellenezné Oroszország esetleges kivonulását az 
észak-koreai rendezés folyamatából. A KNDK-ban semmi sem történik véletlenül. 
Így az sem véletlen tehát, hogy Kim Dzsongun a Trumppal és Xi Jinpinggel történt 
csúcstalálkozó után pont egy orosz gyártmányú autót választott egy észak-koreai 
katonai egység meglátogatásakor21.

Kim Dzsongun Moszkvát tekinti az egyetlen komoly ellensúlynak a saját straté-
giai játékában a két szuperhatalom - az Egyesült Államok és Kína – mellett. Fontos, 
hogy Moszkva ne csak Peking bólogató Jánosa legyen a tárgyalásokon, hanem 
bizonyos szempontból független szerepet is játsszon.

Van még egy másik fontos tényező, amely megakadályozza a Big Two tervé-
nek végrehajtását oroszellenes alapon. A KNDK-ban a kommunista párt továbbra 
is hatékony vezetői szerepet játszik, a társadalom irányító erejének tekinthető. 

20 Greater Eurasia coming together in the Russian Far East, By Pepe Escobar, Asia Times, September 12, 2018, Url: http://
www.atimes.com/article/greater-eurasia-coming-together-in-the-russian-far-east/ 

21 Ким Чен Ын обзавелся Lada Priora, 01.07.2018, Delovoj Peterburg hírügynökség jelentése, URL: https://www.
dp.ru/a/2018/07/01/Kim_CHen_In_obzavelsja_Lada

http://www.atimes.com/writer/pepe-escobar/
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Ugyanakkor vannak ellentmondások a kínai politikai gyakorlat és a hagyományos 
nyugati értékek és szabadságjogok között. A Kínával folytatott stratégiai együttmű-
ködés érdekében Nyugaton inkább nem beszélnek ezekről az eltérésekről, habár et-
től még ezek továbbra is fennállnak. Ezenkívül Washington folytatja a Kína-ellenes 
feltartóztatás politikáját (az úgynevezett Anakonda-stratégiáját) Kína északi és délke-
let-ázsiai határai mentén. Sőt, az új amerikai indo-csendes-óceáni stratégiában, ame-
lyet James Mattis hadügyminiszter  2018 június 2-án Szingapúrban mutatott be, Kína 
már úgy szerepelt, mint Az Egyesült Államok egyetlen ellensége ebben a régióban22. 

A lakmuszpapír szerepét itt Tajvan tölti be. Ha egy nap Washington úgy dönt, 
hogy teljes mértékben követi Zbigniew Brzezinski tanácsait és mindent megtesz 
annak érdekében, hogy oroszellenes alapon együttműködjön Pekinggel, akkor az 
első lépése az lenne, hogy megszüntetné Taipei amerikai katonai támogatását.

AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK–ÉSZAK-KOREA 
CSÚCSTALÁLKOZÓ UTÁNI HELYZET

A Szingapúrban 2018. június 12-én aláírt dokumentumban nincsenek konkrét kö-
telezettségek, kivéve a felek kötelezettségeit, hogy visszaadják a hadifoglyok/
eltűnt személyek maradványait; beleértve azoknak a maradványait is, akiket már 

azonosították.23 Ugyanakkor bíztató a felek azon ígérete, hogy egyesíteni fogják erőiket 
a hosszú és stabil béke rendszerének megépítése érdekében a Koreai-félszigeten.24 

Az amerikai média Donald Trump sikerének tekinti a KNDK azon elköteleződé-
sét, hogy folytatja a munkát a Koreai-félsziget teljes nukleáris leszerelésének cél-
jából.25 Több megfigyelő, sőt maga Trump is pozitívnak minősítette a szingapúri 
csúcsot, mint az első lépést a koreai helyzet rendezéséhez vezető hosszú úton. 
Jellemző ebben a vonatkozásban Alexander Freud német kutató a véleménye: 
Trump és Kim nagy sikernek tekintheti a szingapúri csúcstalálkozót. Biztonsági ga-
ranciákért cserében a KNDK lemond a nukleáris programjáról. De a felszabadítás-
hoz időre és bizalomra van szükség.26

A Fehér Ház a KNDK nukleáris rakétaprogramjának megsemmisítésében 
látja a koreai probléma megoldásának kulcsát. Ez csak az egyik fontos része kér-
désnek. Koreaiak milliói számára a félsziget északi és déli részében sokkal fon-
tosabb országuk újraegyesítése, amely hetven évvel ezelőtt a szuperhatalmak 

22 Mattis takes hard line on China in Singapore speech By Joshua Berlinger, CNN, June 2, 2018, URL: https://edition.cnn.
com/2018/06/01/asia/james-mattis-singapore-shangri-la-intl/index.html

23 Текст совместного документа Трампа и Ким Чен Ына по итогам саммита, информационный портал агентства 
ТАСС, URL: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5285294 http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5285294

24 Текст совместного документа Трампа и Ким Чен Ына по итогам саммита, информационный портал агентства 
ТАСС, URL: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5285294 http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5285294

25 Текст совместного документа Трампа и Ким Чен Ына по итогам саммита, информационный портал агентства 
ТАСС, URL: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5285294 http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5285294

26 Deutsche Welle, 12.06.2018, URL: https://www.dw.com/ru/комментарий-встреча-трампа-и-кима-в-сингапуре-
саммит-дружелюбия/a-44175788

https://edition.cnn.com/profiles/joshua-berlinger
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ambiciózus politikai játékainak következtében két részre tört. Egy egységes, 
demokratikus Korea, amelynek területén nincsenek külföldi katonai csapatok, 
ez az ország összes lakójának álma. Ezért azt a bekezdést, amelyben a KNDK 
elkötelezi magát, hogy elérje a Koreai-félsziget teljes nukleáris leszerelését, a 
szingapúri dokumentumból általános összefüggésben kell értelmezni, bele-
értve a hivatkozást arra a nyilatkozatra, amelyet két koreai vezető fogadott el 
a Korea-közi csúcstalálkozó után Panmindzsonban 2018. április 27-én. Ez azt 
jelenti, hogy a koreaiak összekapcsolják az atommentesítés problémáját az 
újraegyesítés feladatával.

Ennek ellenére Korea újraegyesítése egyáltalán nem tartozik az ameri-
kai külpolitika prioritásai közé. Sőt, mindez egyenesen ellentmond a politikai 
küzdelem egyik fő szabályának – Divide et impera! – Oszd meg és uralkodj! 
A atommentesítés problémájának összekapcsolása az újraegyesítés problé-
májával valójában azt jelenti, hogy Dél-Korea önálló szerepet tölt be a koreai 
problémák rendezésében. Ráadásul a dél-koreaikat az északiak nukleáris po-
tenciálja sokkal kevésbé nyugtalanítja, mint az USA-t. A dél-koreaiak jobban 
félnek egy, a fővárosuk ellen irányuló hatalmas tüzérségi támadástól egy há-
ború hirtelen kitörése esetén. Ezért Szöul elégedett lenne, ha az Korea-közi 
kapcsolatok javulnának, miközben az észak-koreai nukleáris potenciál folya-
matosan, lépésről lépésre csökkene. Szöul még nem elég erős ahhoz, hogy 
Washingtontól független külpolitikát folytasson, de a 2018-as helyzet sokban 
különbözik nemcsak 1950-től, de még a Pak Kunhje (Mun Dzsein elődje) elnö-
ki időtartama alattitól is.

A 2017-es választásokon Mun Dzsein kétszer annyi szavazatot kapott, 
mint ellenfele, Hong Joon Pyo. Ennek az az oka, hogy Mun az újraegyesí-
tés jelszavát állította programjának előterébe, holott ellenfele ragaszkodott 
az amerikai politika feltétlen támogatásához. A választópolgárok tetszését 
elnyerte Mun álláspontja, felszólalása a demokratikus szabadságok korláto-
zása ellen, amely a biztonsági szolgálat önkényességére és a megbízhatat-
lan állampolgárok megzabolazására vonatkozott. Azt is megígérte Mun, hogy 
feloszlatja a dél-koreai felderítő szolgálatnak azt az egységét, amely a belső 
megfigyelés funkcióját tölti be, és ami még fontosabb, hogy Mun nyíltan el-
lenezte az amerikai rakétavédelmi rendszer, a THAAD elemeinek telepítését 
Dél-Koreába.

Nem is olyan régen a dél-koreai vezetők még puszta bábok voltak Wa-
shington kezében. Manapság a Koreai Köztársaság egy gazdaságilag hatal-
mas ország, amely jelentős saját haderővel rendelkezik. Így érdekei nem min-
dig és nem feltétlenül esnek egybe a Fehér Ház érdekeivel.

Szöulban számolnak az esetleges katonai konfliktus valamennyi veszélyé-
vel, értik annak abszolút céltalanságát. A problémák megoldását a Phenjan-
nal való politikai párbeszédben, a kölcsönösen előnyös gazdasági együttmű-
ködésben és humanitárius kapcsolatok fejlesztésében látják. Ez az igazi út az 
újraegyesítés és a nukleáris veszély felszámolása felé, illetve az észak-koreai 
rezsim demokratizálódásához.
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2018 elején a közvélemény-kutatások szerint Trump népszerűsége nem érte 
el a 40%-ot. Kiderült, hogy Trump a modern történelem egyik legnépszerűtlenebb 
amerikai elnöke27. Ekkor jött az örvendetes és derűs szingapúri közlemény. Ellen-
tétben a puhány Obamával, Donald Trump – a mi fickónk – az öklével az asztalra 
csapott, és ez a koreai kis rakétaemberke azonnal bűnösnek mutatkozott. Átadta 
nukleáris indítótáskát – így tolmácsolta Trump csapata a szingapúri eredménye-
ket az amerikai választóknak. Ennek a propagandának azonban csak az Egyesült 
Államokban van némi hatása.

Másképpen értékelik ezt a szituációt a KNDK-ban: Mi – mondják az észak-
koreai agitátorok – létrehoztunk egy nukleáris rakétaprogramot és ezzel rákénysze-
ríttettük az arrogáns jenkiket, hogy komolyan és az egyenlőség alapján tárgyaljanak 
velünk. Igen, mi készen állunk az igazi denuklearizációra! Ennek azonban az elvá-
laszthatatlan részei kell, hogy legyenek: a Dél-Koreával való párbeszéd, az amerikai 
csapatoknak a félszigetről történő kivonása és a kölcsönyösen előnyös gazdasági 
együttműködés fejlesztése. 

A szingapúri csúcstalálkozó eredményeit joggal értelmezheti így az észak-
koreai fél. Tudvalevő, hogy mennyire nehezen jutnak a Fehér Házba más, Észak-
Koreánál sokkal hatalmasabb államok vezetői. A szingapúri szituációban pedig az 
amerikai elnök maga repült a távoli Ázsiába, hogy komoly tárgyalásokat folytasson 
egy kicsi, de szuverén és független állam vezetőjével. 

A szingapúri találkozónak azonban van még egy fontos eredménye: 2018 első 
felében, az olimpiai szünettől kezdve a szingapúri csúcsig a Korea körüli események 
az orosz-kínai ütemtervnek megfelelően alakultak. Ezt a tervet a kínai és az 
orosz külügyminiszterek terjesztették elő 2017 júliusában. Az terv tartalmazza 
a KNDK és az Egyesült Államok közötti feszültség kettős befagyasztásának a 
forgatókönyvét.28

Látható, hogy Phenjan sokkal nagyobb lépést tett a kettős befagyasztás útján, 
mert felszámolta a legnagyobb atomfegyvertesztelési-központot Pungeriben. 
Ez az amerikai nyeremény a kettős játékban egy másik fontos kérdést vet fel: ha 
Észak-Korea ilyen nagy lépéseket tett a kettős úton, mivel válaszol a Fehér Ház ezek-
re a lépésekre? Nem lenne-e logikus megszüntetni vagy legalább enyhíteni az ENSZ 
Biztonsági Tanácsának 2397. határozata által Phenjanra rótt szankciókat?

Ez nem csak amerikai kérdés. Eddig a Biztonsági Tanács valamennyi állandó 
tagja egyhangúan szavazott az észak-koreai nukleáris rakétaprogram felszámolá-
sára irányuló szankciók mellett. Vajon megmarad ez az egyhangúság továbbra is, 
ha az USA nem reagál semmit Phenjan lépéseire a nemzetközi közösség akaratá-
nak megfelelően? 

27 Deutsche Welle, 12.06.2018, URL: https://www.dw.com/ru/комментарий-встреча-трампа-и-кима-в-сингапуре-
саммит-дружелюбия/a-44175788Official Results of the 2018 Presidents & Executive Politics Presidential Greatness 
Survey Brandon Rottinghaus, University of Houston Justin S. Vaughn, Boise State University, URL: https://sps.boisestate.
edu/politicalscience/files/2018/02/Greatness.pdf

28 Совместное заявление Министерства иностранных дел Российской Федерации и Министерства иностранных 
дел Китайской Народной Республики по проблемам Корейского полуострова, 14 июля 2017 г., информационный 
портал МИД России, документ 1317-04-07-2017, URL: http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/
cKNonkJE02Bw/content/id/2807662
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Eddig nincs információ az Egyesült Államok ellenintézkedéseiről. Lehetséges, 
hogy 2018 júliusában Phenjanban folytatott megbeszéléseken Mike Pompeo kül-
ügyminiszter felajánlotta az észak-koreai partnereknek az egyoldalú nukleáris fel-
számolás ütemtervét a következő amerikai elnökválasztás előtt. Ugyanakkor a kül-
ügyminisztérium egyes képviselői azt a nézetet képviselik, hogy a KNDK nukleáris 
programjainak korlátozására vonatkozó lehetséges határidők nyilvánosságra ho-
zatala aligha lenne hasznos. A fő probléma azonban nem ez, hanem az, hogy az 
észak-koreai koncessziókat az Egyesült Államok engedményei kell, hogy köves-
sék – például a KNDK ellenes szankciók enyhítése vagy megszüntetése. Minden 
esetre a tapasztalt észak-koreai tárgyalók nem engedik meg, hogy az amerikaiak 
becsapják őket.  Phenjan már elérte a fő célját – áttörte az elszigetelődés blo-
kádját – és megtartotta a rakétákat és a robbanófejeket. Minden további koncesz-
szióért Washingtonnak fizetnie kell. 

МI A VÉGEREDMÉNY?

Végső soron mi a szingapúri csúcstalálkozó valódi jelentősége a fenti ellentmon-
dások összefüggésében? Először is, ez az egész világközösség sikere a nukleáris 
fegyverek elterjedésének megakadályozására irányuló erőfeszítésekben. 

A nemzetközi közvéleményben és az akadémiai közösségekben folytató-
dik a vita arról, hogy ki ennek a sikernek a kovácsa. Egyesek szerint a szinga-
púri csúcs minden kétség nélkül Donald Trump politikájának nagy győzelme.  
Van egy bizonyos kisebbség, amely úgy véli, hogy ez a csúcs a Kim dinasztia 
bölcsességének az eredménye. Pekingben és Moszkvában üdvözlik az ese-
ményt és hangoztatják az orosz–kínai útitervnek29, a kettős befagyasztásnak 
a jelentőségét. Ebben a vonatkozásban figyelemre méltó Vlagyimir Putyin vla-
gyivosztoki, a Keleti Gazdasági Fórumnak 2017. szeptember 7-én adott nyilat-
kozata. Ebben az orosz államfő gyakorlatilag az amerikai felet vádolta azzal, 
hogy 2005-ben olyan lépéseket tett Észak-Korea felé, amelyek következtében 
fokozatosan romlott ez a helyzet.30 A szingapúri találkozó tehát inkább vissza-
térés Kim Jong Il napsugarak politikájához, mint Donald Trump diplomáciai 
győzelme. 

Maga a siker fontossága sokkal jelentősebb, mint az, hogy ki annak az 
érdemi szerzője. Jóakarattal a legbonyolultabb problémák is megoldhatóak, 
és noha Szingapúr csak az első lépés lehet a Koreai-félsziget problémáinak 
megoldásában, ez a lépés a helyes irányban lett megtéve.

29 Joint statement by the Russian and Chinese foreign ministries on the Korean Peninsula’s problems,   
The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, Doc. Number 1317-04-07-2017, URL: http://www.
mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2807662?p_p_id=101_INSTANCE_
cKNonkJE02Bw&_101_INSTANCE_cKNonkJE02Bw_languageId=en_GB

30  Владимир Путин принял участие в пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке., 
7 сентября 2017 года, официальный сайт Президента Российской Федерации, URL:http://kremlin.ru/events/
president/news/55552
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A szingapúri történet másik fontos tanulsága az, hogy a mai világpolitikában 
a hegemonizmus és az erőszak nem lehetnek a siker összetevői. A mai világot 
– Randall Schweller az Ohio Egyetem professzorának találó kifejezése szerint –, 
egyre inkább egyenletesség (flatness) jellemzi, és ez a világ nem tolerálja a he-
gemonikus duzzanatokat.31 Vagyis a mai világban a siker csak a szuverenitás és 
az egyenlőség tiszteletben tartása mellett érhető el, attól függetlenül, hogy nagy 
vagy kis államokról van szó. Ellenkező esetben, nem lehet elkerülni a nukleáris 
fegyverek elterjedését, a tömegpusztító fegyverek egyéb más típusainak megje-
lenését és az új katonai technológiák kifejlesztését.

Itt nem csak a Koreai-félsziget problémáiról van szó. Az információs és a kom-
munikációs technológia forradalma folytatódik és gyorsul. Minden nap újabb és 
újabb tudományos felfedezésekről tudósít a sajtó. Körülbelül a század közepére 
az emberiség eléri a szingularitás pontját – a tudományos ismeretek minden 
paraméterének fizikai korlátját.

Azonban nem minden találmány használható a nemzetközi közösség javára. 
Egy olyan korban, amikor a terrorizmus globális problémává vált és az emberiség 
saját létét veszélyezteti, fel kell hagyni az ostoba politikai csatározásokkal  és le 
kell mondani a hegemónikus vágyakról, össze kell fogni a globális problémák 
megoldásának érdekében. Ellenkező esetben teljesülhet az angol író és felta-
láló Arthur C. Clark próféciája, amellyel a múlt század ’80-as éveiben a genfi 
leszerelési értekezleten mondott: Fiúk, ti azon vitatkoztok, hogy kinek van több 
gyufaszála, miközben nem veszitek észre, hogy benzines pocsolyában álltok!

31  Schweller R. The Age of Entropy, Why the New World Order Won’t Be Orderly // Foreign Affairs. 2014. June 16, https://
www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2014-06-16/age-entropy
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