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Tábornokok a kereszttűzben – Mianmar az ázsiai 
hatalmi érdekszférák metszetében
Háda Béla

Húsz esztendővel a bipoláris korszak lezárulta után, a XXI. század első évtizedé-
nek végére a nagyhatalmi erőviszonyok átalakulása az egész világon ismert és 
elemzett folyamattá vált. Az új, bár még korlátozott képességekkel rendelkező 

hatalmak emelkedése az ázsiai térségben a leglátványosabb. Ma már természetesnek 
hat, hogy Indiát és Kínát tekintjük e változás fő nyerteseinek, azonban mindez számos 
kisebb helyi állam szerepét is új megvilágításba helyezi, jelentőségük átértékelésére 
késztetve ezzel a szakértőket. E sorsot az 1988 óta (de facto máig) tábornokok által kor-
mányzott, viszonylagos zártsága és korlátozott külkapcsolatai miatt a világ legnagyobb 
részén egészen a legutóbbi időkig szerény érdeklődést keltő Mianmar sem kerülhette 
el. Napjainkra egyre markánsabban rajzolódik ki az a regionális versengés India és 
Kína között, melynek talán legnagyobb tétje az új energiahordozó-forrásokhoz való 
hozzájutás, és ezzel összefüggésben a tengeri kereskedelmi útvonalak ellenőrzése/biz-
tosítása az Indiai-óceán északi vizein. E gazdasági és katonai dimenziókkal egyaránt 
bíró törekvés mindkét ázsiai óriás hatalmi építkezésében kiemelt szerepet játszik, erő-
sen felértékelve az ennek érdekében felhasználható kisebb helyi államokhoz fűződő 
kapcsolataikat.1 Az indiai–kínai stratégiai rivalizálás természete és várható fejleményei 
– híven a főszereplők gyorsan növekvő potenciáljaihoz és a XXI. századi nemzetközi 
rendben prognosztizálható szerepéhez – napjainkban a térséggel foglalkozó szakértők 
körében is egyre szélesebb érdeklődés tárgya. Abban általában egyetértés mutatkozik, 
hogy az időnként érzékelhető feszültség ellenére nem valószínű, hogy ez a közeljö-
vőben látványos töréshez vezetne a két hatalom összetett viszonyrendszerében, még 
annak dacára sem, hogy az utóbbi egy esztendőben az indiai hatalmi törekvéseket pár-
toló Egyesült Államok2 is fokozottabb érdeklődést mutat Dél- és Kelet-Ázsia stratégiai 
folyamatai iránt. A témára reflektáló munkák áttekintő megállapításain és statisztikai 
összehasonlításain túl tehát a napjainkban legérdekesebb kutatási terület, hogy mi-
ként hatnak a nagyhatalmi törekvések a tágabb régió országainak nemzetközi pozí-
cióira, valamint hogyan manővereznek ezek az államok a két „nagy testvér” között. 
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Az érdekszféra-törekvések egyik fő küzdőterévé pedig éppen Mianmar vált. Tanulmá-
nyom célja, hogy ismertesse e délkelet-ázsiai állam sajátos szerepeit és lehetőségeit e 
folyamat közegében, megvilágítva az ázsiai nagyhatalmi játszmák egy szeletét. Ehhez 
mindenekelőtt az ország helyzetének kell rövid figyelmet szentelnünk.3

Húsz esztendő hatalom

A XXI. század első évtizedének végére a Mianmari Unió politikai fejlődését már több 
mint húsz éve a fegyveres erők, az ún. Tatmadaw vezérkarának diktatórikus kormány-
zása határozta meg. A hadsereg az akkor még Burmai Unióra „keresztelt” ország4 1948. 
január 4-i függetlenné válása óta részt vett a belpolitika alakításában, melyet a kato-
nai elit egyrészt a dekolonizációs folyamatban játszott központi szerepével,5 másrészt 
pedig az államterület integritásának és szuverenitásának problémáival indokolt.6 Való 
igaz, hogy a soknemzetiségű Burmában a Tatmadaw bizonyult a legintaktabb és leg-
akcióképesebb „nemzeti” intézménynek, mely előre vetítette befolyásának tartós fenn-
maradását. E lehetőség az 1962. március 2-án végrehajtott puccsal vált bizonyossággá, 
mellyel a haderő közvetlen ellenőrzést nyert a kormányzati tevékenység felett. Jóllehet 
a Ne Vin tábornok vezetésével útjára indult új kurzus formailag nem katonai diktatú-
raként, hanem az államszocializmus burmai változataként épült fel, ennek megfelelő 
célokkal. A nyolcvanas évek végére azonban egyértelművé vált a pártállami rendszer 
leépülése, amit gazdasági problémák és növekvő társadalmi elégedetlenség kísért. 
Utóbbi 1988-ban széles körű zavargásokba torkollott, alapjaiban rengetve meg az állam-
párt, a Burmai Szocialista Program Pártjának hatalmi pozícióját, és előre vetítve a rend-
szerváltás sokak szemében rémisztő képét. A katonai elit – egyaránt féltve az ország 
területi épségét és saját politikai jövőjét – végül 1988. szeptember 18-án rászánta magát, 
hogy a kulisszák mögül a politika nyílt színpadára lépjen.7 Hatalomátvétele, melyet a 
rend helyreállításának szándékával indokolt, a gyakorlatban egy gyorsan konszolidá-
lódó diktatúra megszervezését eredményezte, ahol az államigazgatás, a törvényhozás 
és a területi igazgatás is (egészen a falvak szintjéig) egy tábornoki junta ellenőrzése alá 
került. Az ország kormányzását egy szűk körű, katonai vezetőkből összeállított testü-
let, az Állami Törvényesség és Rend Helyreállításának Tanácsa (SLORC), majd 1997. 
november 15-től az azonos elvek szerint szerveződő Állami Béke és Fejlődés Tanácsa 
(SPDC) vette át, Than Shwe rangidős vezérezredes irányításával.8 Noha a nyugati világ 
élesen tiltakozott a katonai államcsíny és a valódi rendszerváltást sürgető ellenzék hát-
térbe szorítása miatt, és szankciókat is bevezetett az országgal szemben, mindez nem 
bizonyult elegendőnek ahhoz, hogy meghátrálásra kényszerítse a Tatmadaw-t. Ilyen 
feltételek mellett a tábornoki kar vezető szerepét két évtizeden át semmilyen belső tár-
sadalmi tényező nem kérdőjelezhette meg. Bár 2007 óta zajlik a belpolitikai élet felülről 
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vezérelt – és persze stratégiai érdekektől is motivált – átformálása, a „demokratikus 
nyitás” folyamán azonban alkotmányos és pártpolitikai eszközökkel egyaránt biztosí-
tották a hadsereg meghatározó befolyását a parlamenti és a kormányzati tevékenység-
re.9 A 2011. március 30-án hivatalba lépett új kormány az SPDC volt első titkára, Thein 
Szein (Thein Sein) nyugállományú vezérezredes elnöklete mellett működik, fenntartva 
egyfajta (bár egyes belpolitikai kérdésekben korántsem egyértelmű) kontinuitást az 
előző érával.10 Témánk szempontjából mindennek jelentősége a mianmari kormányzó 
elit politikai kultúrájából és gondolkodásából adódik.

A diktatúrák megszokott jellegzetessége, hogy az állam vezetői a nemzetbiztonsági 
szempontokat kiterjesztően értelmezik, közvetlenül összekapcsolva azokat saját szemé-
lyük és hatalmi pozíciójuk biztonságával. Ez a mianmarihoz hasonló pretoriánus re-
zsimekre is érvényes. A katonai elit emellett hivatásának természeténél fogva nemcsak 
a biztonságpolitikai, hanem a tágabb stratégiai problémák iránt is nagy fogékonyságot 
mutat. Mindez megfigyelhető a rendszer politikájának célkitűzéseit jelszószerűen ösz-
szefoglaló ún. három „nemzeti ügy” meghatározásánál is, mely az ország egysége és 
a társadalom nemzeti egysége és szolidaritása mellett harmadikként a nemzeti szuve-
renitás biztosítását emeli ki.11 Ez utóbbi – jóllehet az önálló államok természetes törek-
vése – napjainkra különösen nagy dilemma elé állítja a mianmari kormányzatot. Az 
ország magterületeit alkotó Irrawaddy völgye történelmileg a dél-kínai és a dél-ázsiai 
területek közötti kereskedelmi és katonai mozgások színtere volt, biztosítva az össze-
köttetést a két civilizációs térség között.12 E stratégiai pozíció a XXI. század első évti-
zedére azzal vált kontrasztosabbá, hogy a Dél- és Délkelet-Ázsia határán fekvő állam 
immár a világ két legmarkánsabban fejlődő nagyhatalmát kötötte össze, egyszersmind 
az egyik átfedési zónáját alkotva azok természetes érdekszféráinak. Az ebből fakadó 
lehetőségek és kockázatok az elmúlt évtizedben a mianmari stratégiai számítások talán 
legnagyobb dilemmáját idézték elő. Egyrészt nyilvánvaló, hogy az érintett hatalmak 
érdeklődése lehetőséget biztosított a tábornoki junta számára, hogy oldja az ország 
nemzetközi elszigeteltségét, és hozzájusson a hadsereg által igényelt technikai eszkö-
zökhöz, illetve a gazdasági fennmaradáshoz/fejlődéshez szükséges beruházási javak-
hoz. Másrészt azonban óriás szomszédjainak érdekszféra-politikája felvetheti az egy-
oldalú függő helyzetbe kerülés kockázatát, mely aligha egyeztethető össze a nemzeti 
szuverenitás megőrzésének fentebb említett célkitűzésével. A problémát azonban nem 
lehet megkerülni, s erre a két „nagy testvér” polgárainak a mianmari társadalomban 
való egyre markánsabb jelenléte is figyelmeztet. Napjainkra az ország északi városai-
ban helyenként már 20-50% közé tehető a kínai eredetű (zömmel a szomszédos Jünnan 
tartományból származó) lakosok aránya,13 míg becslések szerint a ma már javarészt 
szintén városlakó indiaiak 2%-ban képviseltetik magukat Mianmar társadalmában.14 
E két közösség természetesen – még ha eltérő arányban is – a helyi lakosság tradicio-
nális elemének tekinthető. Létezésüket az anyaországok regionális befolyásának gyors 
erősödése helyezte új megvilágításba.
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Új széljárás Ádentől keletre

Sok más, a világ különböző térségeit érintő stratégiai folyamathoz hasonlóan, az Indiai-
óceán északi medencéjét jellemző hatalmi-politikai átrendeződés felé is a bipoláris 
nemzetközi rendszer felbomlása nyitott teret. A hidegháborús szembenállás és a szov-
jet blokk megszűnésével a korábbi regionális hatalmak egy részének külpolitikai hori-
zontja kiszélesedett, és lehetővé vált számukra annak a rendező szerepnek a betöltése 
a tágabb környezetükben, melyre geostratégiai, gazdasági és társadalmi adottságaik 
predesztinálták őket. Manapság India és Kína a két legtöbbet emlegetett reprezentánsa 
ezen új hatalmaknak. Az energiabiztonság szavatolása azonban – mely számos, kisebb 
gazdasági potenciállal rendelkező ország számára is a jövő egyik megoldásra váró nagy 
dilemmája – súlyos kérdőjelekkel terheli meg a két óriás látszólag megállíthatatlan me-
netelését a globális hatalmi státusz felé. Noha Indiában és Kínában is jelentős a fosz-
szilis energiahordozók bányászata (elsősorban feketekőszén-készletekkel büszkélked-
hetnek), a szénhidrogén-felhasználásnak a motorizáció terjedéséből és a technológiai 
átállásokból adódó robbanásszerű növekedése napjainkban csak importból fedezhető. 
A kőolaj és a földgáz beszerzésének fő forrása ma mindkettejük számára a Perzsa-öböl 
térsége,15 amellyel a kapcsolattartás jelenleg kizárólag az óceánon keresztül, az ott hú-
zódó, világgazdasági szempontból is kiemelt jelentőségű tengeri szállítási útvonalak 
segítségével tartható fenn. Ennek tudatában nem meglepő, hogy e két ország szemében 
a tengereken való jelenlét a hatalmi politika hagyományos katonai/stratégiai igényein 
túl is kiemelt érdekké vált. Gurpreet Singh Khurana, az indiai Védelmi Tanulmányok és 
Elemzések Intézetének (IDSA) tudományos munkatársa tanulmányában érzékletesen 
ábrázolta a történelmi áthallással „tengeri selyemútnak” nevezett térség hosszú távú 
nemzetgazdasági jelentőségét a két emelkedő hatalom szemszögéből.16 India, amellett, 
hogy külkereskedelmének 95%-át tengeren bonyolítja,17 a (2010-ben már a felhasználás 
mintegy 70%-át kitevő) kőolajimportjának túlnyomó részét is e „selyemúton” szállíttat-
ja.18 Ez az arány a számítások szerint 2020-ra akár 85%-ra is nőhet.19 A cseppfolyósított 
földgáz behozatala is meghatározó, a fő partnereknek pedig Katar, Omán és – nem 
mellesleg – Irán számít. Emellett a dél-ázsiai hatalom a szárazföldi beszerzési forráso-
kat is kutatja. Bár ez leglátványosabban a gázvezetéktervekben mutatkozik meg,20 India 
a környező kisebb államok földgázkutatásaiban is igyekszik érdekeltségeket szerezni. 
A Mianmarhoz fűződő viszony e szempontból is fontos, minthogy az ország jelentős, 
még kiaknázatlan szénhidrogénmezőkkel rendelkezik. Mint alább látni fogjuk, a dél-
keleti szomszéd Újdelhi szemszögéből a Kínai Népköztársasággal folytatott regionális 
verseny egyik terepe lett. E vetélkedés legnagyobb helyi tétjei egyrészt az Indiai-óceán 
északi vizein kialakuló haditengerészeti hegemónia biztosítása, beleértve a távol-keleti 
vizek kapujának számító Malaka-szoros feletti ellenőrzés esélyét, másrészt a mianma-
ri energiahordozó-tartalékok kiaknázásának lehetősége, mely mindkét hatalom távlati 
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energiabiztonsága szempontjából hasznos lehet. Ma az előbbi terén India, míg az utób-
bién Kína előnye mutatkozik.

Peking számára az Indiai-óceánon kiépítendő pozíciók hasonló nagyságrendű stra-
tégiai értékkel bírnak, mint vetélytársa szemében, nyilvánvaló természetföldrajzi hát-
rányait e téren azonban – már amilyen mértékben ez lehetséges – csak komoly diplomá-
ciai erőfeszítések és pénzügyi tehervállalás árán dolgozhatja le. A befektetés okát sem 
kell sokáig keresnünk, elég felidézni, hogy 2011-ben Kína kőolaj-felhasználásának már 
56,5%-át importból fedezte.21 Ha ez az arány a ma prognosztizált mértékben növekszik, 
2030-ra a 80%-ot is elérheti.22 A távol-keleti óriás üzemanyag-fogyasztása már 2003-ban 
felülmúlta Japánét, mellyel az Egyesült Államok után a világranglista második helyére 
került.23 2010 végére pedig – mindent egybevetve – a Középső Birodalom vált a világ 
legnagyobb energiafogyasztójává; igaz, az olajfogyasztás tekintetében még mindig az 
USA mögé szorul. A Malaka-szoroson napjainkban évente nagyjából 60.000 nagyobb24 
kereskedelmi szállítóhajó halad át, melyek – egyebek mellett – a kelet-ázsiai piacokra 
szánt kőolaj 80%-át juttatják el célállomásaikra.25 A kínai behozatal nagyjából 50%-a 
Nyugat-Ázsiából érkezik, melynek 85%-át tengeren szállítják.26 Természetesen a (2010-
ben már mintegy 30%-ot képviselő) afrikai kőolajimport is ezen a térségen keresztül jut 
el Kínába.27 Noha a távol-keleti hatalom közép-ázsiai és orosz beszerzési lehetőségek 
kutatásával is igyekszik diverzifikálni forrásait, belátható időn belül nemigen lehetsé-
ges az elszakadása a Közel-Kelettől, és várhatóan a Malaka-szoros jelentőségét is csak 
viszonylag kis mértékben sikerül csökkenteni a tervezett (orosz, közép-ázsiai, mian-
mari) csővezetékek üzembe helyezésével.28 Jason Blazevic mutat rá, hogy a problémá-
nak sajátos színezetet ad a kínai vezetők azon félelme, miszerint országuk a kőolajim-
porttól való relatív függés helyett az abszolút függés állapotába kerül.29 Hozzátenném, 
megvalósulása esetén ez (adott feltételek mellett) az indiai-óceáni hatalmaknak való 
kiszolgáltatottságot is jelentheti. Emellett az országnak az európai és afrikai partnere-
ivel való kapcsolattartásában is fontos, egyelőre nem kiváltható szerepet játszik az In-
diai-óceán. A probléma gyökerét azonban Kína szempontjából nem pusztán a globális 
hatalmi pozíció stratégiai igényeiben (nevezetesen: nem tűrheti el, hogy a gazdaságát 
éltető források beszerzése egy másik hatalom jóindulatától függjön) kell keresnünk, 
hanem a napjainkig számos dilemmával küzdő indiai–kínai viszonyban is. Széles kör-
ben ismert, hogy a két ázsiai óriás közös határát a XX. század derekától kisebb területi 
viták teszik bizonytalanná. Ennek reális konfliktuspotenciálját azonban – különösen 
a két ország fegyverkezési eredményeinek tükrében – nagy hiba lenne túlértékelni. 
Sokkal távlatosabb probléma, hogy hatalmi építkezésük során várhatóan a mélyülő 
gazdasági kapcsolatok dacára is erősödni fog közöttük a rivalizálás tendenciája, melyet 
Washingtonnak az indiai hatalmi aspirációkat támogató jelzései is ösztönöznek. Az 
Indiai-óceán befolyásviszonyainak átalakulása tehát lényegében a távol-keleti óriás ma 
már egyre inkább tényként kezelt szuperhatalmi pozícióját állítja sajátos kihívás elé. 
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Ennek nyomán a politikai elemzők néha addig a konklúzióig is eljutnak, miszerint a 
két állam hidegháborúja – vagy kedvezőtlen esetben katonai konfliktusa – előbb-utóbb 
elkerülhetetlenné válhat. Noha ezt én korántsem venném ennyire biztosra, az egyértel-
mű, hogy Kína ellenérdekelt Újdelhi térségbeli pozícióinak túlzott megerősödésében. 
Ennek példájára széles körben idézett Cao Nan-csi tábornoknak, a kínai Hadtudomá-
nyi Akadémia igazgatójának még 1993-ban elhangzott állásfoglalása, miszerint hazája 
nem tűrheti, hogy az Indiai-óceán Indiáé legyen.30 Kína egyébiránt attól az évtől vált 
nettó kőolajimportőrré.31 A pekingi geostratégiai aggodalmakra jelentősen ráerősített 
a déli szomszéd 1998-tól felgyorsuló nukleáris fegyverkezése is, melyben – az indiai 
kormány Kína-ellenes kommunikációjától is ösztönözve32 – egy olyan hatalmi politika 
megnyilvánulását látták, amely gyengítheti a kínai pozíciókat a tágabb térségben.33 Bár 
a fegyveres összetűzés esélye a nukleáris holocaust irreális kockázatának árnyékában 
ma valóban csekély, kínai szemszögből India lehet az egyik legvalószínűbb ellenfél 
saját közvetlen környezetében. Általánosságban azt is fontos még megállapítanunk, 
hogy a két hatalom rivalizálása napjainkban még inkább a kölcsönös fenyegetésper-
cepciókon, semmint valós konfliktusokon nyugszik. Következményei azonban nagyon 
is realitásnak tekinthetők.

A kínai jelenlét biztosításának koncepciója az Indiai-óceán vizein ma egy olyan ten-
geri infrastruktúra kiépítését preferálja, mely szövetséges államok bevonásával lehető-
vé teszi az esetleges ellenséges katonai mozgások megfigyelését, (szükség esetén) saját 
haditengerészeti egységek kiszolgálását, illetve a kínai kereskedelmi hajók kikötését 
és rakományuk gyors szárazföldi hazaszállítását. A politikai szlengben „gyöngysor” 
névre keresztelt támaszpontív nagy gyengesége, hogy működése lényegében az idegen 
kormányokkal kötött megállapodásokon nyugszik,34 egyszersmind a kínai haditenge-
részeti képességek és kapacitások nagyságrendi fejlesztését feltételezi. Az elképzelés 
Pakisztán mellett Mianmarnak szánja a legfontosabb szerepet a tengeri szállítások biz-
tosításában.

Mindez elősegítette, hogy a mianmari rezsim dacoljon a nyugati szankciópolitikával, 
mely ennek következtében egyre inkább csak arra volt jó, hogy minimalizálja az Egye-
sült Államok és Európa befolyását a délkelet-ázsiai országban. Ezzel párhuzamosan 
Najpjidó (Naj Pji Tav)35 egyre erősebb függésbe került kínai partnerétől, amit az ország 
1997 júliusa óta fennálló ASEAN-tagsága csak kis mértékben oldott.36 Jóllehet a Délke-
let-ázsiai Nemzetek Szövetsége (ezen belül is főként Thaiföld) a mianmari külkapcso-
latok harmadik fontos regionális tényezője, a két ázsiai nagyhatalom stratégiai építke-
zésével nagyságrendileg összevethető szerepe egyik tagállamának sincs az országban. 
Az utóbbi egy esztendőben azonban megélénkült az amerikai diplomácia aktivitása 
Mianmarral kapcsolatban, mely az erőviszonyok fokozatos módosulását vetíti előre, fő-
ként azonban az indiai törekvésekkel összhangban. Ezért Újdelhi és Peking helyi poli-
tikájának elemzésénél – ha csak jelzésszerűen is – ezt szintén figyelembe kell vennünk.



170 Külügyi Szemle

Háda Béla

Mianmar az indiai stratégiai építkezés szemszögéből

India nemzetközi politikában játszott szerepének értékelésénél rendre felmerülő szem-
pont, hogy noha az ország látszólag a demokrácia bástyája Ázsiában, külpolitikai part-
nereitől nem feltétlenül várja el ezt. Ezzel adott környezetében egyébként csak szűkíte-
né a stratégiai kapcsolatai fejlesztésére kínálkozó lehetőségeit, amik Újdelhiben az 1998 
óta erősödő hatalmi politika szempontjából prioritást élveznek minden ideológiai meg-
fontolással szemben. Daniel Twining nem ok nélkül helyezte ezt a nyugati politikusok 
számára gyakran zavaró kettősséget egy 2008-as tanulmányának középpontjába.37

Az indiai–burmai viszonyt már az újdelhi hatalmi törekvések megfogalmazása előtt 
is sajátos tényezők alakították. Emlékezetes, hogy a két államterület sokáig azonos irá-
nyítás alatt élte a brit gyarmatok mindennapjait. 1643km hosszú közös határuk pedig 
azt a törzsi zónát szeli át, mely a civilizációs központok határterületein elhelyezkedő 
népek (pl. nágák) hazája, és az ott tevékenykedő fegyveres csoportok napjainkig mind-
két ország számára akut biztonságpolitikai problémát jelentenek. Ennek figyelembe-
vételével az indiai fél általában törekedett a jó viszony fenntartására a délkeleti szom-
széddal – a dekolonizációt követő másfél évtizedben teljes sikerrel. E tekintetben csak 
az 1962. évi szocialista fordulatot követően állt be változás, amikor a burmai társada-
lomban a gyarmati idők óta nagy befolyással rendelkező indiai pénzemberek vagyonát 
államosították.38 Az érintettek többnyire elhagyták Burmát, sorsuk jó ideig megterhelte 
a két szomszéd kapcsolatát. Mint utaltunk rá, e viszony tágabb stratégiai dimenziói a 
XX. század legvégére erősödtek fel, lényegében párhuzamosan az ország belpolitikai 
erjedésével. Újdelhi eleinte kritikusan szemlélte a tábornoki junta tevékenységét, és a 
demokratikus ellenzéket támogatta, mely komolyan számított „a világ legnépesebb de-
mokráciájának” barátságára. Szellemi vezetője, Ang Szán Szu Csí (Aung San Suu Kyi) 
pedig a Mahátma Gandhi-féle békés ellenállást tekintette a politikai küzdelem legvál-
lalhatóbb formájának, és ehhez húsz esztendőn keresztül tartotta is magát.39 Újdelhiben 
azonban 1992-től kezdve egyre inkább felülkerekedtek a gyakorlatiasabb szempontok 
és a politikai középút keresésének törekvése.40 Mivel a konszolidálódó diktatúra belső 
felszámolására nem mutatkozott esély, az indiai fél kialakította a magas szintű együtt-
működés kereteit, elsősorban a gazdaság és a határrendészet/belbiztonság terrénumai-
ra koncentrálva. Ez jól beilleszthető volt az előző évben meghirdetett „Look East Policy” 
keretei közé, melynek fő célkitűzése India keleti kapcsolatainak és befolyásának meg-
erősítése volt.41 Mianmar amellett, hogy a dél-ázsiai hatalom természetes gazdasági 
szférájába tartozik, a délkelet-ázsiai államokkal való szárazföldi összeköttetést is képe-
zi. Ez inspirál olyan, a helyi közlekedési infrastruktúra fejlesztését célzó indiai terveket, 
mint például az ország területét átszelő India–Thaiföld autópálya.

A határ menti militáns tevékenységgel szembeni közös fellépés a kétezres 
évek elejétől kapott erőre. 2003-ban a katonai rezsim kezességet vállalt azért, 
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hogy megakadályozza az indiai „Hét Nővér Államokkal” szomszédos területein tevé-
kenykedő fegyveres szakadár csoportok (pl. a Nágaföldi Nemzeti Szocialista Tanács) 
hátországának kiépítését a határ mianmari oldalán. A lázadó frakciókkal szembeni 
együttműködésről 2003–2004-ben kétoldalú egyezmények is születtek.42 A mianmari 
kormány gyakorlati tevékenysége azonban gyakran csak fokozta a feszültségeket a 
határtérségekben. A Tatmadaw hadműveletei ugyanis az elmúlt 15 évben a becslések 
szerint összességében több mint egymillió embert késztettek otthona elhagyására,43 
amivel egyebek mellet az indiai felkelők sorainak kiegészítésére is lehetőséget 
teremtettek. A vegyes tapasztalatok ellenére India mégsem engedheti meg magának, 
hogy feladja az együttműködésnek ezt a formáját, minthogy a szeparatizmus elleni 
küzdelem minden buktató dacára is közös érdek. Emellett Kína érdekszféra-politikájá-
nak következményeitől sem tekinthet el.

Újdelhiben az 1998 és 2002 között regnáló hindu nacionalista kormányzat kezdte 
egyre komolyabban venni azt a geostratégiai kihívást, melyet a kínai érdekek expan-
ziója idézett fel a térségben. Jaswant Singh külügyminiszter 2001. februári látogatása 
során Radzsív Gandhi miniszterelnök 1987-es útja óta a legmagasabb rangú indiai ve-
zetőt köszönthették Rangunban. A kapcsolatok realista megközelítését az erőre kapó 
nagyhatalmi törekvések is indokolttá tették.44 A viszony szorosabbra fűzésének szán-
déka – a fentebb említettek mellett – természetesen közvetlen összefüggésben állt a biz-
tonságpolitikai környezetnek az 1998–99-es eseményektől kiinduló átalakulásával és a 
már kidolgozás alatt álló új indiai tengeri stratégia prioritásaival is.45 A magas szintű 
találkozók ettől kezdve tehát valamivel gyakoribbá váltak. Than Shwe 2004-ben látoga-
tott Újdelhibe, amit Abdul Kalam indiai államfő 2006-ban viszonzott.46 A diplomácia 
világosan jelezte, hogy a dél-ázsiai hatalom is beszállna a helyi lehetőségekért folyó 
versenybe, melytől a legtöbbet gazdasági téren várják.

Mint említettük, Mianmar bővelkedik a feltáratlan vagy nem megfelelően kiakná-
zott szénhidrogén-lelőhelyekben, melyek értéke a növekvő energiaigény miatt mindkét 
hatalom számára igen nagy lehet. Az ország rendelkezik napjainkban Délkelet-Ázsia 
legnagyobb földgázkészleteivel. Ennek mennyiségét egy 2009-es indiai elemzés 88 billió 
köblábra (1 köbláb = 0,029m3, tehát 2552 milliárd m3), míg a kőolajtartalékokat 600 mil-
lió hordóra becsüli.47 E készletek hasznosításának lehetőségeiért vívott küzdelemben is 
megmutatkoznak azonban Újdelhi viszonylag gyengébb pozíciói Pekinggel szemben. 
Az utóbbi évek legnagyobb hírverést kapott ügylete az ún. Shwe („arany”) gázmező 
A-1-es blokkjára vonatkozó kiaknázási koncesszió áruba bocsátása volt. A Rakini-parton 
elterülő lelőhely hasznosításának jogát az indiai ONGC (India’s Oil and Natural Gas 
Corporation) és GAIL (Gas Authority of India) vállalatok konzorciuma 2002-ben szerző-
désben biztosította magának. A tervek szerint egy csővezetéken érkezett volna (Bang-
lades érintésével) az itt kitermelt földgáz indiai területre. Jóllehet a felek háromoldalú 
egyezményben is rögzítették a beruházást, 2005-ben végül Mianmar és Banglades is 
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kihátrált a megállapodásból.48 Még az év decemberében Najpjidó 30 évre szóló szerző-
dést írt alá a kínai állami tulajdonban lévő PetroChinával 6,5 milliárd köbláb földgáz 
kitermeléséről az A-1-es blokkból.49 Miután a kitermelést 60%-os részesedésével irányí-
tó dél-koreai Daewoo is a Hongkongban bejegyzett céget választotta partnerének, Kína 
a helyi asszisztenciával gyakorlatilag „elütötte” versenytársát az üzlet nagy részétől, 
megszüntetve az indiaiak preferált vásárlói státuszát.50 A kínos incidens dacára India 
folytatja beruházásait a helyi energiahordozó-kitermelésben, minthogy a dél-ázsiai ál-
lam szakértői továbbra is országuk egyik legfontosabb jövőbeli gázellátójaként tartják 
számon Mianmart. Noha egyáltalán nem valószínű, hogy pusztán e források fedezik 
majd az importszükségleteket, a napjainkban kockázatosabbnak tűnő beszerzési lehe-
tőségek mellett jó biztonsági tartalékot képezhetnek. A befektetések ugyanakkor min-
den érintett fél részéről számottevő bevételekhez juttatják a délkelet-ázsiai országot, 
elősegítvén a rendszer stabilitását.51 Az indiai gazdasági és stratégiai érdekek érvénye-
sülése tehát az adott helyzetben gazdasági oldalról támogatta a rezsim túlélését.

A nyersanyagkutatás mellett az indiai gazdasági jelenlét másik kiemelt területe ma-
napság az infrastruktúra fejlesztése. A fentebb már érintett India–Thaiföld korridor 
(Moreh–Pagan–Mae Sot autópálya) mellett Újdelhi érdekelt a Kaladan-folyóig vezető 
közlekedési lehetőségek fejlesztésében, valamint az észak-mianmari Sittwe kikötőjének 
bővítési beruházásaiban is. Ebbe persze (a nyersanyagkutatások függvényében) beleér-
tendő a gázszállítás lehetőségeinek fejlesztése is, mely Sittwéig vagy esetleg közvetle-
nül indiai területre juttatná el a felszínre hozott nyersanyagot.

India ugyanakkor – minden pragmatizmusa ellenére – érezhetően tartózkodóbb volt 
a katonai juntával szemben, mint Kína. Ez természetesen gátat szabott a stratégiai kap-
csolatok fejlődésének is. Noha az ezredfordulótól kezdve a diplomáciai szempontoktól 
jóval kevésbé feszélyezett katonai vezetők konzultációi is sűrűsödtek, a gyakorlatban 
mégsem nyílt lehetőség az áttörésre, és a dél-ázsiai óriás – mivel a szorosabb szövet-
séget nem vállalhatta – Mianmar nagyhatalmi kapcsolataiban a másodhegedűs szere-
pében rekedt. A Tatmadaw-nak címzett indiai fegyvereladások is jórészt tüzérségi és 
szállítóeszközökre korlátozódtak, amivel meg sem közelítik a hasonló kínai ügylete-
ket.52 Becslések szerint Újdelhi 2007-ig így is mintegy 200 millió dollár értékű katonai 
segítséget nyújtott délkeleti szomszédjának.53 A katonai támogatást azonban 2008-ban 
a rezsim represszív belpolitikája miatt felfüggesztették. A 2010-től kibontakozó belpo-
litikai átalakulás ebben a vonatkozásban is változásokat eredményezhet. A 2011 már-
ciusa óta hivatalban lévő Thein Szein elnök látható igyekezete, hogy nyisson a Nyugat 
és a demokratikus országok irányába, India helyi kilátásait is javítja. Ez és Washington 
érzékelhető támogatása már lehetővé teheti, hogy Újdelhi a korábbinál jóval hatéko-
nyabban keljen versenyre Kína térnyerésével. Ugyanakkor Mianmarnak is szüksége 
van egy potenciális ellensúlyra félelmetes barátjával szemben, mely enyhítheti a kínai 
hatalmi politika ideológiai és gyakorlati szempontból egyaránt nyomasztó súlyát az 
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ország külkapcsolataiban. Így a nyugati szomszédnak állandó lehetősége nyílik a kínai 
törekvésekkel szembeni „fellazító” politikára. Thein Szein 2011. október 10-én érkezett 
Indiába, hivatalosan a biztonsági együttműködés erősítése érdekében. Ez volt a má-
sodik elnöki útja, és közvetlenül az után kerített sort rá, hogy a mianmari kormány 
– Peking rosszallása mellett – leállított egy kínai vízierőmű-beruházást.54 E találkozó, 
valamint Hillary R. Clinton amerikai külügyminiszter 2011. november 30-i látogatása 
is érzékeltette, hogy Najpjidó távolodni igyekszik a „kínai kliensállam” szerepétől, és 
kiegyensúlyozottabb külpolitikát folytatna. India ehhez minden bizonnyal a partner 
és a közvetítő szerepét is vállalhatja. Ösztönzi erre az indiai stratégák egy része is, kik 
szerint a Mianmar-kártya valamikor mégis kijátszható lehet majd Kínával szemben, 
ezért azt mindenképpen benn kell tartani a pakliban.

Napjainkban Újdelhi a korlátozottabb délkelet-ázsiai versenyképessége miatt inkább 
„hazai terepen” igyekszik ellensúlyozni a kínai térnyerés hatásait. Ennek jelenleg a 
legtöbb eredménnyel kecsegtető terrénuma a haditengerészeti jelenlét kiterjesztése az 
Andamán-tenger és a Malaka-szoros térségében. Az Andamán- és a Nikobár-szigetek 
birtoklásával India közvetlenül is meg tud jelenni e területeken, amely ma jelentős stra-
tégiai előnyt biztosít számára minden más hatalommal szemben. Az itt állomásozó ha-
ditengerészeti és repülőegységek megerősítése évek óta a védelmi koncepciók homlok-
terében áll. E magatartás hátteréhez persze szorosan hozzátartozik a kínai bekerítéstől 
való félelem is, melyet a tágabb régióban tapasztalható pekingi törekvések, különösen a 
pakisztáni–kínai stratégiai partnerség eredményei idéznek fel.55 Ezért a tengeri expan-
zió programja mögött – jóllehet az az Andamán-tenger vonatkozásában offenzívnak 
tűnik – tágabb relációban defenzív logikát is felfedezhetünk. Nem mond ellent ennek a 
hatályos indiai haditengerészeti doktrína sem.

Ez utóbbi 2009. augusztusi megújítása során a korábbiaknál határozottabban rajzo-
lódott ki Újdelhi tengeri „hegemóniára” való törekvése, amelynek keretében az ország 
hagyományos, az észak-indiai-óceáni térséget magában foglaló tengerészeti érdeköve-
zetét kiegészítették egy másodlagos zónával, amely a Vörös-tenger és a dél-indiai-óceá-
ni régió mellett a baráti országok jelenlétére hivatkozva a Malaka-szorostól keletre fek-
vő vizekkel (Dél-kínai-tenger és a kelet-csendes-óceáni régió) kapcsolatban is kimondta 
az ország érdekeltségét.56 Ez a koncepció már a 2007-ben publikált tengeri katonai stra-
tégiában is megjelent.57 Noha ezt Nyugaton gyakorta Kínával szembeni doktrinális ki-
hívásként értelmezik, a tényleges haditengerészeti kapacitások és a politikai feltételek 
hiányában ma még leginkább csak az indiai hatalmi tekintélyképhez fűződő igények 
demonstrációját láthatjuk benne. És persze a politikai választ Kína azon törekvéseire, 
hogy behatoljon az Újdelhiben India érdekszférájának tekintett térségekbe. Az Anda-
mán-tengeren viszont már sokkal ütőképesebb indiai erők diszlokálnak.

A szigetbirtokok fontosságára a stratégiai tervezők már a kilencvenes évek folyamán fel-
figyeltek. Még 1993 augusztusában – nem sokkal az Újdelhi–Rangun viszony enyhülését 
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követően – az indiai parti őrség elfogott három kínai „halászhajót”, melyek a gyanú 
szerint felderítő tevékenységet végeztek az Andamán-szigetek térségében.58 A történ-
tek a kínai hírszerzésnek az ott folyó indiai tevékenység iránti kiemelt érdeklődését su-
gallták. Nem sokkal az incidenst követően, 1994-ben kapott szárnyra a hír59 a szigetcso-
port közvetlen szomszédságában elhelyezkedő, de már burmai szuverenitás alá tartozó 
Nagy Kókusz-szigeten működő kínai elektronikai megfigyelőállomásról,60 amellyel az 
Andamán-tengeren folyó haditengerészeti mozgások és kommunikációs tevékenység 
szemmel tartása is lehetséges. A feltételezett kínai jelenlétet azonban az indiai – és erre 
támaszkodva a szélesebb nemzetközi – közvélemény alaposan túlbecsülte. A szakértők 
álláspontja ma némileg megoszlik a Kókusz-szigeteken működő kommunikációs léte-
sítmény jellegéről és teljesítményéről, jóllehet az a kilencvenes évek elejétől csaknem 
minden, az Indiai-óceán stratégiai jelentőségével foglalkozó tanulmányban említést 
kap. A téma körüli információs zavart Andrew Selth, Mianmar biztonságpolitikájá-
nak egyik leggyakrabban idézett nyugati elemzője több tanulmányában is megkísérelte 
tisztázni.61 Selth szerint a félreértések még 1993-ban gyökereznek, amikor a kínai se-
gítséggel épülő lehallgatóállomásról az első indiai hírügynökségi jelentések napvilágot 
láttak.62 Az ezzel kapcsolatban kibontakozó sajtókampány persze aligha függetlenít-
hető a bizalmatlanság légkörétől, mely a szóban forgó években alakult ki Indiában a 
kínai stratégiai törekvésekkel szemben. Amit ma tényként kezelhetünk, az az, hogy az 
Andamánnal szomszédos kicsiny Kókusz-szigetcsoport jelentősége 1988-at követően 
növekedett meg a mianmari tábornokok szemében, akik országukat – és ezzel együtt 
saját hatalmukat – a tenger felől érezték a legsebezhetőbbnek.63 Ennek következtében 
a szigetek katonai infrastruktúrájának fejlesztésére nagy figyelmet fordítottak. Ekkor 
épült ki az itt működő távközlési és radarállomás, valóban kínai technológia és asz-
szisztencia alkalmazásával. A mianmari kormány eleinte nem sietett eloszlatni a bi-
zonytalanságot, valószínűleg abban a reményben, hogy így szorosabb partnerségre 
ösztönözheti Újdelhit. Az ezredfordulót követően azonban Rangun kezdeményezte 
a félreértések tisztázását, melynek során az indiai hadsereg megbizonyosodhatott ar-
ról, hogy „kínai” elektronikus hírszerzési állomás (SIGINT) nem működik a Kókusz-
szigeteken. Az a nézet azonban továbbra is tartja magát, hogy a burmai haderő itteni 
lokátorállomásának adatai a két ország információs együttműködésén keresztül a kí-
naiakhoz is eljutnak. Magát a létesítményt azonban – úgy tűnik – valóban a helyiek 
működtetik. Kína ugyanakkor több hasonló beruházást is támogat az országban, ezért 
kiemelkedő szerepe a mianmari kommunikációs rendszer kiépítésében és üzemelte-
tésében tényként kezelhető. Ennek katonai és titkosszolgálati relációi pedig a jelenleg 
rendelkezésre álló információkkal még nem mérhetőek fel teljes mélységükben.

A két ország haditengerészete között azonban ettől kezdve megfigyelhető egy óvatos 
közeledési folyamat. 2003 szeptemberében végrehajtották első közös hadgyakorlatukat 
az Andamán-tengeren, miután Madhvendra Szingh admirális, az indiai flotta vezérkari 
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főnöke négynapos látogatást tett Mianmarban, megtekintve egyebek mellett a Rangun 
tengeri védelmét ellátó „Monkey Point” támaszpontot is.64

Az Andamán–Malaka térség kiemelt fontossága és India helyi ütőerejének fejlődése 
maga után vonta a katonai irányítás magasabb szintre emelését. Ennek következtében 
állították fel 2001-ben a Távol Keleti Stratégiai Parancsnokságot Port Blairben, az Anda-
mán-szigetek fővárosában.65 Ez koordinálja a Malaka-szoros környéki vizek biztonsá-
gára felügyelő légi és hajóegységek tevékenységét.

Az indiai tengeri haderő fejlesztésének egyik legkarakteresebb iránya a repülőgép-
hordozók beszerzésének és hadrendbe állításának ambiciózus terve.66 Ennek értelmé-
ben a dél-ázsiai hatalom tengeri ütőerejét a jövőben főként a kontinentális területétől 
nagy távolságban is bevethető repülőgéphordozó-harccsoportok képeznék, kisebb, ra-
kétákkal felfegyverzett hajóegységek kíséretében. A már meglévő két hordozó mellé 
még három Vikrant osztályú, 40.000 tonna vízkiszorítású hajó megépítését tervezik az 
elkövetkező évtizedben. Ezzel párhuzamosan várhatóan a Bengál-öböl támaszpontja-
inak és a Port Blair-i parancsnokságnak a szerepe is felértékelődik, maga után vonva 
a kínai titkosszolgálati aktivitás erősödését is a térségben. Indiában azonban ma még 
csak a tengeri hegemónia biztosításának és a kínai stratégiai építkezés esetleg káros ha-
tásai ellensúlyozásának szándéka figyelhető meg egyértelműen.67 A Malaka-szoros le-
zárásának kísérlete politikailag vállalhatatlan következményekkel járna, tehát az indiai 
magatartás napjainkban ezen a téren közvetlenül nem fenyegeti a kínai vagy burmai 
nemzetbiztonságot. A haditengerészet műveleti képességeinek fejlesztésénél ugyanak-
kor – mint láttuk – már érzékelhető az igény a távol-keleti vizeken való megjelenés 
lehetőségére. Ennek politikai vetületeként az utóbbi években egyre növekvő érdeklődés 
mutatkozik meg Újdelhi részéről az itteni államokkal (főként Szingapúrral és Japánnal) 
való partnerség fejlesztésére. A tengeri hatalmiság dédelgetett álma pedig könnyen ösz-
szekapcsolódik a kínai fenyegetés korábban már érintett percepciójával. Ez persze a 
másik felet is pozícióinak javítására ösztönzi, ami – egyebek mellett – fokozottan érzé-
kennyé teszi mianmari helyzetének változásaira.

Egy félelemmel telt barátság – a kínai–mianmari viszony

Burma 1949. december 17-én ismerte el a Kínai Népköztársaságot (KNK), de a 
vele folytatott kapcsolatait eleinte a fennen hangoztatott barátság álarca mögé 
rejtett gyanakvás határozta meg. Ebben központi szerepet játszott a Burmai 
Kommunista Párt (CPB) pekingi támogatása, amit a ranguni politikai körök 
az állam biztonságára nézve komoly veszélyként tartottak számon. Különösen 
meghatározó volt e félelem az első polgárháborús periódusban (1948. március – 
1958. október), amit lényegében a kommunisták fegyveres lázadása indított el.68 
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A két ország viszonyában potenciáljaik nagyságrendi különbségeiből fakadóan 
már kezdetektől fogva mutatkoztak aszimmetriák, tény azonban, hogy a népi Kínának 
is megvolt a maga fenyegetéspercepciója „kis” déli szomszédjával kapcsolatban. Mao 
Ce-tung és elvtársai elsősorban attól tartottak, hogy Burma a Kína-ellenes tevékeny-
ség térségbeli bázisává válik, melyet külső hatalmak a KNK regionális törekvéseinek 
gáncsolására vagy akár fegyveres intervencióra is felhasználhatnak.69 A helyi kommu-
nisták támogatása tehát jól illeszkedett e geostratégiai játszmába, ösztönözve a burmai 
kormány baráti gesztusait.

A két ország kapcsolatai a ranguni katonai államcsínyt követően kezdtek radikálisan 
eltolódni az egyoldalú függés irányába. Kína az első állam volt, amely – persze inkább 
gyakorlatias szempontoktól, mintsem valódi szimpátiától hajtva – elismerte a puccs 
nyomán született rendszert. Rangun nemzetközi elszigetelődése levette a napirendről 
az ország esetleges nyugati szövetségéhez kötődő félelmeket, egyszersmind lehetőséget 
teremtett a kínai befolyás kiterjesztésére a Bengál-öböl keleti partvidékéig. Hivatalos 
formában a határ menti kereskedelemről szóló, 1988. augusztus 6-án aláírt egyezmény 
jelezte a formálódó szövetséget,70 mely még a nyílt katonai hatalomátvételt megelőzően 
született, de az új rezsim úgy örökölte meg, mint az első szerződését, amelyet valame-
lyik szomszédjával kötött. Ezzel párhuzamosan a CPB-hez kötődő hagyományos kínai 
szálak lazulni kezdtek, különösen 1989-től, amikor is a párton belüli etnikai törésvona-
lak egyre élesebbé váltak. A széteső frakciók megállapodtak a központi kormánnyal, 
így e tényező a továbbiakban nem gátolta a hivatalos mianmari–kínai kapcsolatok fej-
lődését.71 A javuló viszonyt az akkor még csak SLORC-alelnökként tevékenykedő Than 
Shwe pekingi látogatása is mutatta, melyre demonstratív módon 1989 októberében, pár 
hónappal a Tienanmen téri incidenst követően kerítettek sort.72 Csakhamar Mianmar 
lett a keleti nagyhatalom első számú délkelet-ázsiai szövetségese, amit a gazdasági 
partnerségen túl a dinamikusan növekvő fegyverszállítások is fémjeleztek. Ez utóbbiak 
értéke már a kilencvenes évek folyamán nagyjából 1-2 milliárd dollár között mozgott, és 
a legkülönbözőbb haditechnikai eszközcsoportokra (páncélosok, repülőgépek, tüzérsé-
gi eszközök, hajók stb.) terjedt ki.73 2000–2008 között Kína délkelet-ázsiai fegyvereladá-
sainak mintegy 63%-a Mianmarba ment.74 Részben e folyamat nyomán a két hadsereg 
együttműködése is szorosabbá vált, úgy a kiképzés, mint a hírszerzés terén. Than Shwe 
és Li Peng kínai miniszterelnök még 1997 januárjában hozta tető alá azt az egyezményt, 
mely a katonai információk cseréjéről és mintegy 300 burmai tiszt kínai továbbkép-
zéséről szólt.75 Az egyezmény tovább erősítette azt a széles körű meggyőződést, mely 
szerint a kínai titkosszolgálat kikezdhetetlen pozíciókat épített ki az országban, ami 
miatt alighanem a helyi katonai elit aggódik a legjobban. Minthogy azonban Mianmar 
a politikai rendszer jellege és belső kihívásai miatt is egyike a térség legmilitarizáltabb 
államainak, a Tatmadaw műveleti képességeinek fenntartása/fejlesztése prioritást él-
vez a kormányzat szemében. Ennek nyomán aligha értékelhetjük túl e partnerség 
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jelentőségét, mely ugyanakkor a honvédelem oldaláról az ország függő helyzetét is 
erősíti. E feltételek mellett egy Kínától nagyobb távolságtartásra vállalkozó mianmari 
kurzus számára minden bizonnyal az egyik kulcskérdéssé válik, hogy az ország más 
forrásokból kielégítheti-e fegyverkezési igényeit? A válasz nem kis mértékben befolyá-
solhatja egy ilyen irányú, Újdelhiben és Washingtonban is remélt folyamat kilátásait.

A gyümölcsöző együttműködés dacára, a kínai elnök első mianmari látogatására 
egészen 2001-ig kellett várni. Az év decemberében Csiang Cö-min (Jiang Zemin) Ran-
gunba utazott, tárgyalásainak középpontjában pedig alapvetően stratégiai kérdések 
álltak, melyek a gazdasági szempontokon keresztül közelítették meg az óceánra való 
kijutás kérdését. Cserébe a rezsim számíthatott szomszédjának következetes szolida-
ritására és anyagi támogatására. Emlékezetes, hogy amikor Maung Aye SPDC-alelnök 
2003 júliusában, az ellenzékkel való legfrissebb konfrontációt övező nyugati felhábo-
rodás közepette Pekingbe látogatott, kínai partnerei azonnal biztosították, hogy nem 
értenek egyet az amerikai szankciók kiterjesztésével,76 és Mandalay térségében meg-
valósítandó további beruházásokat is kilátásba helyeztek. Kínának a rosszalló diplo-
máciai megnyilvánulásokon túl aligha kell tartania komolyabb következményektől 
e magatartása kapcsán, ugyanakkor az elmúlt két évtized során hatékonyan építette 
azt a képzetet, hogy leginkább ő biztosítja a viszonylagos nemzetközi elszigeteltséggel 
küzdő diktatúra túlélését. Ezzel azonban kimondatlanul is igen kellemetlen helyzetbe 
hozza a burmai tábornokokat, akik érezhetően tartanak a „nagy testvértől”, melyben 
politikai értelemben inkább a helyi hatalmi játszmák „sötét lovát”, semmint a biztos 
támaszt látják. Ez az értelmezés azonban Mianmar határain kívül aligha állja meg a 
helyét. Kína magatartását tágabb perspektívából nagyon is egyértelmű célok motivál-
ják, melyek – persze bizonyos határig – kiszámíthatóvá teszik lépéseit. Ennek nyomán 
ma világos, hogy Peking barátsága rövid távon nélkülözhetetlen volt, hosszabb távon 
viszont a rendszer fenntartandóságát is megkérdőjelező dilemma elé állította a szuve-
renitást dogmaként kezelő, ráadásul fölöttébb xenofób burmai hadvezetést.

A Kínai Népköztársaság mianmari befektetéseinek oroszlánrésze napjainkban a 
kőolaj- és földgázkitermelés, a vízenergia-hasznosítás, valamint a kikötői és szállítási 
infrastruktúra fejlesztésének területeire irányul. Emellett a bányászati iparban és a me-
zőgazdaságban is tapasztalható a kínai közreműködés, de mint látjuk, a fő célterületek 
kiválasztásában a kínai stratégiai érdekeknek való megfelelés dominált. E tekintetben 
regionális szintű tényezőkkel is számolnunk kell. Mianmar ugyanis a gyorsan fejlő-
dő Jünnan tartomány szempontjából ugyanazt képviseli, amit India számára: az ösz-
szeköttetést a délkelet-ázsiai piacokkal. Jünnan ezért egyre nagyobb szeletet biztosít 
magának a kínai–mianmari kétoldalú kereskedelemből is. Az utóbbi nagyságrendje a 
hivatalos bejelentések szerint a 2010–11-es pénzügyi évben elérte az 5,3 milliárd dol-
lárt, míg 2011–12-re már a 6 milliárd dollárt célozták meg.77 Kínai befektetők 2011-ben 
mintegy 72 különböző beruházást finanszíroztak az országban, összesen mintegy 15,8 
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milliárd dollár összértékben.78 Mindez persze nem jelenti azt, hogy a mianmari vegyes 
gazdaságban ne lennének más jelentős befektetők is, de mutatja a pekingi részesedés 
nagyságrendjét.

A beruházások kiemelt fontosságát általában jól érzékelteti, hogy a mianmari kor-
mány gyakorlatilag elsőséget biztosított a kínai vállalatok számára az ország minden 
bizonnyal legnagyobb haszonnal kecsegtető gazdasági ágazatának, a szénhidrogén-
kitermelésnek a területén. Ennek konkrétumokban is megnyilvánuló következményeit 
fentebb már érintettük. Noha Mianmar ma közel sem tekinthető a KNK első számú 
energiahordozó-ellátójának, a kínai vállalatok az utóbbi években élénk érdeklődést mu-
tattak az ország iránt, ami a földgáz- mellett már a kőolaj-kitermelésben való növekvő 
részesedésben is megnyilvánul.79 Emellett a két ország 2009. március–június folyamán 
megállapodott egy földgáz- és egy kőolajvezeték építésében is. A mintegy 982 km-es 
csővezetékek Sittwe kikötőjétől juttatják majd el az energiahordozókat kínai területre. 
A vezetékpár a jelenlegi tervek szerint 2013-ra készül el, és bár – mint említettük – a 
Malaka-dilemma megoldásához ez nem elegendő, nagyban lerövidíti a szállítmányok 
útját, és némileg csökkenti a szorostól való függőséget. India esetleges „megkerülésé-
nek” problémájára azonban nem jelent megoldást.

Peking szempontjai között a fentiek mellett nem elhanyagolható szerepet játszik a 
mintegy 2192 kilométer hosszú közös határ biztonsága sem, melyre legutóbb a 2009 
augusztusában kirobbant Kokang-konfliktus irányította rá a figyelmet. A Mianmar-
hoz tartozó, de gyakorlatilag kínai bűnözői csoportok által ellenőrzött, határ menti 
Kokang térségben indított Tatmadaw-offenzíva a kínai–vietnami háború óta a legsú-
lyosabb fegyveres összetűzés volt, mely a távol-keleti hatalom határai mentén kiala-
kult.80 Mindemellett éppen Kína etnikai szempontból talán legsokszínűbb térségének 
közvetlen szomszédságában. A harcok mintegy 37.000 embert kényszerítettek otthonuk 
elhagyására.81

Pekingben a kokangi tapasztalatok felerősítették a perifériákon élő etnikai csoportok 
szerepéhez kötődő bizonytalanságot, különösen annak kapcsán, hogy tevékenységük 
miként érinti az ország regionális kapcsolatainak stabilitását.82 A határ menti nemze-
tiségek kérdésében tehát megfigyelhetünk bizonyos hasonlóságot az indiai és a kínai 
motivációk között. Az összecsapások idején természetesen a határok biztonsága jelen-
tette a kínai diplomácia legfőbb törekvését, amit a két állam vezetőinek magas szintű 
találkozóin később is hangsúlyoztak. Ennek szellemében írták alá Ven Csia-pao (Wen 
Jiabao) kínai miniszterelnök 2010. június 3-i najpjidói látogatásán a határ menti régiók 
békéjének és stabilitásának megóvásáról szóló egyezményt.83 Kína ugyanakkor az ott 
élő népek informális kapcsolatrendszerén is nyugvó illegális tevékenység (csempészet, 
kábítószer-kereskedelem stb.) elharapódzásának veszélye miatt nem érdekelt abban, 
hogy a mianmari határtérség nemzetiségi csoportjai szélesebb autonómiát kapjanak.84 
Ezért céljaiban nem opponálhatja a Tatmadaw pacifikációs erőfeszítéseit. Peking Jünnanon 
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keresztül ugyanakkor kapcsolatot is tart egyes fegyveres csoportokkal (különösen a 
kokang, kacsin és wa relációban), hivatalosan a kormánnyal kötött tűzszünet és a ha-
tárterületen betöltött stabilizációs szerepük erősítése érdekében.85 Ennek fényében nem 
tűnik alaptalannak a mianmari vezérkar azon félelme, hogy a „nagy testvér” a kisebb-
ségek által egy olyan eszközre tehet szert, mellyel szükség esetén nyomást gyakorolhat 
a kormányra. Más szóval, napjainkra ezek a fegyveres frakciók vették át a burmai kom-
munisták korábbi szerepét Kína Mianmar-politikájában. Ezt látszanak alátámasztani a 
waknak86 juttatott kínai fegyverszállítmányok is, melyek ugyan egyelőre csak tüzérségi 
és gyalogsági eszközöket tartalmaznak, de érthető felháborodást keltettek mianmari 
politikai körökben. Miután 2008-ban a kínai fél nem mutatott hajlandóságot arra, hogy 
közreműködjön a csoportok leszerelésében, Mianmar orosz nukleáris szakembereket 
hívott az országba atomenergetikai programjának támogatására, és MiG-29-es vadász-
repülőgépek és orosz Mi-35-ös helikopterek beszerzését is elhatározta.87 E diplomáciai 
lépés persze cseppet sem enyhíti az alapproblémát.

A Mianmarhoz kötődő kínai geopolitikai törekvések másik, fentebb már érintett te-
rülete a tengeri útvonalak biztonságának szavatolása, illetve az Indiai-óceán vizeire 
való kijutás lehetőségeinek kutatása. Mint említettük, e dilemmát a szakértők több-
nyire a Malaka-szorosnak a távol-keletre irányuló áruforgalomban betöltött kiemelt 
szerepéhez kötik. Kétségtelen, hogy napjainkban az indiai haditengerészeti potenciál 
gyors növekedése jellemzi a térség stratégiai viszonyainak átalakulását, mellyel Kína 
csak nehezen tarthatná a versenyt. A dél-ázsiai hatalom – kihasználva ehhez párat-
lan földrajzi adottságait is – várhatóan tartósan dominálja majd az Indiai-óceán északi 
vizeit, függetlenül a „gyöngysorban” megtestesülő nagy ívű tervektől. A helyzet ér-
tékeléséhez azonban azt is meg kell állapítanunk, hogy Újdelhi és Peking stratégiai 
célkitűzései lényeges aszimmetriát mutatnak. Az előbbi ugyanis régóta meglévő ked-
vező adottságaira támaszkodva regionális hegemóniára törekszik, míg az utóbbi már 
globális játékos, melynek érdekei nem egy, hanem két óceánhoz kötődnek. Tágabb ösz-
szefüggésben pedig nemcsak India a potenciális riválisa, hanem az egyébként számos 
területen legfontosabb partnerének számító Egyesült Államok is. Mindehhez persze 
érdemes kihangsúlyoznunk, hogy a ma rendelkezésre álló információk szerint jelen-
leg nem állomásozik állandó kínai fegyveres erő az Indiai-óceánon, még az e szem-
pontból „leggyanúsabbnak” tekintett mianmari bázisokon sem. A távol-keleti hatalom 
jelenlétét járőrszolgálatot és a baráti kikötőkben katonadiplomáciai látogatásokat vég-
ző hadihajói reprezentálják a leglátványosabban,88 melyek kapcsán kínai részről csak 
az eseti jellegű kiszolgálás igénye merült fel Mianmarral szemben. Egy ütőképes kí-
nai haderő elhelyezése a térségben azonban egyelőre nem több puszta elképzelésnél, 
melynek megvalósítására ma még a kínai flotta képességei sem tűnnek elégségesnek. 
Peking számára ugyanakkor egyre égetőbb feladat haditengerészetének korszerűsíté-
se/megerősítése, melynek hiányában nem képes kellő erővel alátámasztani igényeit a 
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kontinentális területétől távolabb fekvő térségekben. Kína pusztán a számokat tekintve 
óriási haditengerészeti erőt tart fenn,89 a rendszeresített hajóegységeinek jelentős része 
(beleértve a rombolók és a tengeralattjárók tekintélyes hányadát is) azonban igen kor-
szerűtlen, a modern tengeri hadviselés követelményeinek aligha felel meg. Ez persze 
békeidőben jórészt elméleti probléma, viszonylagos gyengesége azonban egy ponton 
túl könnyen kikezdheti Kína hatalmi tekintélyét. Nem meglepő tehát, hogy az utóbbi 
években egyre érzékelhetőbbé vált a kínai elit érdeklődése a haditengerészet fejlesztése 
iránt, amit a Tajvan státusza és a Dél-kínai-tenger feletti szuverenitás vonatkozásában 
kialakult dilemmák az indiai–kínai stratégiai versengéstől függetlenül is ösztönöz-
nek.90 Csen Bing-de (Chen Bingde) tábornok, a Népi Felszabadító Hadsereg Vezérkari 
Osztálya vezetőjének 2011. júniusi nyilatkozata, miszerint hamarosan szolgálatba állhat 
a távol-keleti ország első repülőgép-hordozója,91 igazolta az elemzők több éve napiren-
den lévő várakozásait, és jelezte, hogy Peking is kész rálépni a tengeri nagyhatalmi 
státusz felé vezető útra. A szimbolikus jelentőséggel bíró hajót hivatalosan végül 2012. 
szeptember 25-én állították szolgálatba.92 Kína tengeri fegyverkezésének folyamata, ha 
lassan is, a Bengál-öböl térségébe is változást hoz majd az erőviszonyok tekintetében, 
tovább növelve Mianmar stratégiai jelentőségét.

Fontos azonban kiemelnünk, hogy a távol-keleti szuperhatalom még gyenge fegy-
veres jelenléte a világtengereken erős kereskedelmi jelenléttel párosul. Ez jó alapot 
szolgáltat arra, hogy Peking közreműködjön a mianmari kikötői infrastruktúra fejlesz-
tésében. Nem véletlen, hogy a kilencvenes évek első felében már megjelentek a kínai 
mérnökök a kyaukphyui és haingyi kikötők átépítésénél, mint a fejlesztési támogatás 
egyik első reprezentánsai. Azóta Sittwétől a Tenasserim-partig Kína számos infrastruk-
turális beruházásban vállalt szerepet. A tengeri áruforgalmat szolgáló vállalkozások 
mellett az alapproblémára a folyami és szárazföldi szállítás kombinációját megtestesítő 
Irrawaddy-korridor is szellemes megoldást kínál. A Mianmar belső vidékein húzódó 
tranzitfolyosó a szorosok megkerülésével a lehető legrövidebb, ráadásul jól védhető 
úton juttatja el a szállítmányokat kínai területre.93 Koncepciókban tehát nincs hiány, az 
azonban kérdéses, Kína pontosan milyen, később katonai célokra is felhasználható mo-
nopóliumokhoz juthat ezek segítségével. A mianmari területen létrehozott kommuni-
kációs berendezések (Kókusz-szigetek, Tenasserim-part) sem szolgálnak kizárólagosan 
katonai célokat. Ebben a tekintetben a kínai fél láthatóan igen körültekintő. Minthogy 
meggyőző haditengerészeti erődemonstrációra az Indiai-óceánon még nem képes, ke-
rüli az agresszív megnyilvánulásokat. A hajózási infrastruktúra és az elektronikus 
megfigyelőállomások kiépítése ugyanakkor előkészítik a terepet egy markánsabb sze-
repvállalásra is, amit a jövőben az is valószínűsít, hogy az ellátási útvonalak tengeri 
védelme továbbra is megoldásra vár. Ez persze Mianmar szorosabb „ellenőrzését” igé-
nyelné, melyhez láthatóan hiányzik a helyi társadalom és az új kormányzat támogatása 
is. A dilemma jól példázza, hogy a kínai stratégiai érdekek kisebb államok bevonásán 
keresztül történő biztosítása mennyire távol áll az ideálistól.
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Konklúzió

A nyugati közvélemény gyakran úgy jellemezte a mianmari kormányzatot, mint egy 
olyan embertelen diktatúrát, amely a hatalmas Kína és a tétova India védőszárnyai alatt 
vígan éli mindennapjait, csúfot űzve a demokratikus világból. E kép ma változóban 
van, bár az ország tekintélyuralmi berendezkedése még a 2007. évi „sáfrány forrada-
lom” nyomán végrehajtott alkotmányos reformok dacára sem vitatható.94 Mint koráb-
ban utaltam rá, a Tatmadaw valódi ellensúly nélküli belpolitikai primátusa különböző 
technikák – köztük nem mellesleg a 2008-ban hatályba lépett alkotmány előírásainak95 – se-
gítségével a 2010. november 7-i törvényhozási választásokat követően is továbbél.96 Az 
SPDC veteránjaként kormányra lépő Thein Szein ugyanakkor láthatóan jól belehelyez-
kedett új szerepébe, és az ország politikai életét szabadabbá tévő intézkedéseivel lehető-
vé tette a Mianmarral szembeni nyugati szankciók részleges feloldását, és az amerikai 
diplomácia óvatos közeledését az új kormányzat felé. Washington megjelenése termé-
szetesen új fejezetet nyithat a hatalmi játszmában, melynek haszna Najpjidó számára 
egyértelműen a kínai befolyástól való távolodás halovány esélyében mutatkozik meg. 
A geostratégiai kényszer kétségtelen, bár persze nem egyedüli érvet képviselt az oldó-
dás politikája mellett, miután a katonai kormányzás huszonkét évre kényszerpályára 
terelte az országot, éppen akkor szűkítve le radikálisan a külső mozgásterét, amikor 
az a nemzetközi rendszer átalakulásával új regionális hatalmi játszmák középpontjába 
sodródott. Ennek következtében Mianmar külkapcsolatai minőségi átalakuláson men-
tek keresztül, amikor fokozatosan India és Kína stratégiai versenyének egyik terepévé 
vált. A katonai kormány nem utasíthatta vissza szomszédjainak közeledését, a növekvő 
függés azonban, mely elsősorban Kína felé alakult ki, olyan helyzetbe hozta őket, me-
lyet saját politikai kultúrájuk és megfogalmazott államcéljaik alapján nem vállalhattak 
volna fel. Mint láttuk, a két hatalom helyi pozíciói azonban igen különbözőek, jóllehet 
a mianmari kormány megkísérel manőverezni közöttük. A Tatmadaw számára ma nél-
külözhetetlenek a kínai fegyverszállítmányok és a technikai segítség, a nagyhatalmak-
hoz fűződő viszony ugyanakkor a tábornokok között is az egyik legkiélezettebb vita 
tárgyává vált. Ennek talán leglátványosabb bizonyítéka Khin Nyunt volt miniszterel-
nök „pragmatista” irányzatának háttérbe szorítása volt, amely az ezredfordulót követő 
évtized első felében, egyebek mellett a pekingi kapcsolatok elsődlegességét hirdetve 
került szembe a domináló „keményvonalasokkal”.97 A kitörés lehetőségének megte-
remtése egyet jelentett a hadsereg korábbi pozícióinak részleges feladásával, de hozzá-
járul a nemzetközi környezet változása, a kínai hatalmi emelkedéssel szembeni ame-
rikai fellépés igénye is. A 2012. január 5-én nyilvánosságra hozott „Védelmi stratégiai 
iránymutatás” megállapításaiból egyértelmű, hogy az Egyesült Államok hatalmi épít-
kezésének legfontosabb terepe az elkövetkező évtizedekben az ázsiai–csendes-óceáni 
térség lesz.98 Ezen belül az Indiai-óceán fontosságát növeli az a várakozás, hogy térsége 
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a hatalmi játszmák „másodlagos arénájává” válik majd.99 Ez a helyi pozíciók megerő-
sítését igényli, indokolttá téve a Mianmar-politika pragmatikus alapokra helyezését. 
Washington azonban törekvéseiben ázsiai barátaira is támaszkodna. Közülük Indiának 
az Indiai-óceán térségében játszott kiemelkedő stratégiai szerepét már a 2010-es „Négy-
éves védelmi felülvizsgálat” is elismerte.100 Gyakran felmerülő nézet, hogy a jövőben 
ennek a szerepnek a támogatásával lehet a legkisebb ráfordítással és kockázat mellett 
érvényesíteni a Kína kordában tartásához fűződő amerikai érdekeket.101 Ez a gyakorlat 
India mianmari pozícióira is jótékonyan hathat. Látni kell azonban azt is, hogy a belpo-
litika viharai dacára az ország India és Kína szemében is csak egy kis résztvevő abban 
a játszmában, mely az Indiai-óceán keleti medencéjének pozícióiért zajlik. Mianmar 
esetleges eltávolítása a kínai szövetségtől persze aligha kérdőjelezi meg Peking roha-
mosan erősödő hatalmi pozícióját, mégis nagy győzelem lenne az amerikai és indiai 
diplomácia számára, ami a tekintélyüket is nagyban megnövelné Délkelet-Ázsiában. 
Jóllehet a diplomaták mindig igyekeznek „lekerekíteni az éleket”, a játszma tétjét egyik 
fél sem becsüli alá, és a többiek alaptörekvéseivel is tisztában vannak. A mianmari elit 
számára ez a korábbiaknál nagyobb külpolitikai mozgásteret, ugyanakkor a konfliktu-
sos szituációk veszélyét is magában hordozza. Nem véletlen, hogy Thein Szein első hi-
vatalos külföldi útja 2011. május 26-án éppen Pekingbe vezetett. A délkelet-ázsiai térség 
legerősebb hatalmi tényezője ugyanis továbbra is Kína, és ma még beláthatatlan, hogy 
Najpjidó meddig akar (és egyáltalán meddig tud) elmenni dominanciájának enyhítése 
érdekében.
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Résumé

Generals in the Crossfire – Myanmar at the Point of Intersection of the Asian Great-Power Games

The Sino-Indian strategic competition is one of the most exciting themes in the modern 
Asian political studies. The rivalry for dominance in Southeast Asia and the Northern 
Indian Ocean region is one of the great contests in the 21st century. At stake for the two 
major Asian powers is not just the dominance over these territories, but the access to the 
major routes of the continent’s sea trade, and the primary sources of the hydrocarbon 
energy carriers, too.

In the Western world, Myanmar is probably the least known Southeast Asian state. 
The country known formerly as Burma has been living in relative isolation since the 
1988 military coup. Therefore, the Burmese regime has depended on its neighbours’ 
support. Today, the Southeast Asian country is one of the primary ’battlefields’ for 
the two giants’ geopolitical ambitions. Nevertheless, Myanmar is only a pawn on this 
chessboard.

This study aims at presenting Myanmar’s role in the Indian and Chinese power-
building, and the Burmese government’s relevant possibilities and options.
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The article presents the characteristics of the Burmese political situation, and the 
transformation of power relations within the Northern Indian Ocean in the last two 
decades. It also analyses the country’s present relations with India and China.

The conclusion is that the Burmese government is in a difficult situation. 
By accepting Chinese (or Indian) assistance, the military elite could secure its 
position against Western sanctions and the domestic opposition, but would 
endanger the country’s sovereignty. The Burmese political transformation, 
however, is an opportunity for India and the U.S. to counter Chinese influence 
in the Southeast Asian state.


