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Csicsmann László                A pakisztáni folyamatok nemzetközi dimenziója

Bevezetés

A nemzetközi közösség árgus szemekkel figyelte a terrorizmusellenes háború to-
vábbfolytatása szempontjából kulcsfontosságú Pervez Musarraf elnök 2008. 
augusztus 18-i lemondását. A 170 milliós lakossággal és nukleáris fegyverrel 

rendelkező dél-ázsiai ország a 9. helyre lépett elő a Foreign Policy által készített „bukott 
államok” rangsorában.1 Számos – főként amerikai – vélekedés szerint a pakisztáni bel-
politikai események akár destabilizálhatják is a régiót; a kiszámíthatatlanság különösen 
Afganisztán és India biztonságát érinti. Az elemzés a Musarraf lemondását követő idő-
szak pakisztáni külpolitikáját kívánja körüljárni.2

Musarraf leMondásának okai és következMényei

Az elmúlt bő egy esztendő alatt drámai változások játszódtak le Pakisztán bel-
politikájában. 2007 nyarán Musarraf népszerűsége minden eddiginél mélyebbre 
zuhant: a Pew Research Centre 2007 novemberében, a rendkívüli állapot beve-

zetése előtt közzétett felmérése szerint a lakosság mindössze 21 százaléka támogatta az 
elnököt.3 De nemcsak a szélsőséges iszlamisták bizalmát veszítette el, hanem a szélesedő 
középosztály és a szegény réteg is elfordult tőle. A hadsereg főparancsnoki posztjának 
megtartásához ragaszkodó Musarraf nem tudott megbirkózni az afgán határ mentén el-
szabaduló terrorizmussal és az évtizedek óta problémát jelentő gazdasági kérdésekkel.4

2007 nyarán az Egyesült Államok közvetítésével tárgyalások kezdődtek Musarraf 
és az ellenzéki Pakisztáni Néppárt (PPP) száműzetésben élő vezetője, Benazir Bhutto 
között. Az amerikai döntéshozók, tanulva az iraki kudarcokból, az irányított politikai 
liberalizáció szellemében támogatták a pakisztáni hatalommegosztást, vagyis Benazir 
Bhutto hazatérését. Musarrafot 2007. október 6-án a szövetségi parlament két háza és a 
négy tartományi törvényhozás elsöprő többséggel újabb öt esztendőre elnökké választotta. 
Az ellenzéki pártok, különösen a Pakisztáni Néppárt fő riválisa, a Pakisztáni Muszlim Liga 
Naváz Saríf vezette frakciója (PML-N) a Legfőbb Ügyészséghez fordult az elnökválasztás 
alkotmányellenessége miatt. Musarraf, megelőzve a jogi procedúrát, november 3-án a 
rendkívüli állapot bevezetése, illetve az illojális bírói testület leváltása és börtönbe zárása 
mellett döntött. Az Egyesült Államok rosszallását fejezte ki a demokratikus reformok 
lefékezése miatt, ugyanakkor továbbra is támogatásáról biztosította az elnököt, akit 

1 „Failed States Index 2008”. Foreign Policy, http://www.foreignpolicy.com/story/cms.php?story_
id=4350&page=1. (Letöltés ideje: 2008. szeptember 18.)

2 Jelen tanulmány a Bolyai János Kutatási ösztöndíj támogatásával készült.
3 Richard Wike: „Musharraf’s Support Shrinks, Even as More Pakistanis Reject Terrorism... and the 

U.S.” Pew Research Center, http://pewresearch.org/pubs/561/pakistan-terrorism, 2007. november 7. 
(Letöltés ideje: 2008. szeptember 18.)

4 L. Csicsmann László: „Destabilizáció vagy demokratikus reformok? A hatalommegosztás kérdőjelei 
Pakisztánban Pervez Musarraf katonai puccsa óta”. Külügyi Szemle, Vol. 6. No. 4. (2007). 141–163. o.
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az afganisztáni biztonsági helyzet javulása szempontjából kulcsfontosságú figurának 
tartottak. Musarraf november 28-án átadta a hadsereg főparancsnoki posztját Kiání 
tábornoknak, majd december 15-én feloldotta a rendkívüli állapotot. 2007. december 27-
én szélsőséges iszlamisták meggyilkolták Benazir Bhuttót, a 2008 januárjában esedékes 
választások egyik legfőbb esélyesét.

Az egyhónapos késlekedés után, 2008. február 18-án megtartott általános választáso-
kat a Musarraf-ellenes politikai erők, a Pakisztáni Néppárt és a PML-N nyerte, miközben 
az elnök által favorizált Pakisztáni Muszlim Liga (PML-Q) súlyos vereséget szenvedett. 
Márciusban Júszuf Razá Gilání vezetésével ötpárti (PPP, PML-N, Avámí Nemzeti Párt, 
Muttahida Kaúmí Mozgalom, Dzsamáat-i-Ulema Iszlám) koalíciós kormány alakult, 
amely legfőbb feladataként a demokrácia helyreállítását, a terrorizmusellenes fellépést és 
az országot sújtó gazdasági problémák megoldását jelölte meg.5 A kormánykoalíciót alko-
tó pártok eltérő regionális és nemzeti érdekekkel bírnak, pusztán Musarraf leváltásában 
értettek egyet. Ő viszont a választások után kijelentette, hogy hajlandó együttműködni az 
új kormánnyal, egyúttal nyilvánvalóvá tette ellenfelei számára, hogy nem kíván lemon-
dani a hatalomról.

A Pakisztáni Néppárt új vezetője, Ászif Ali Zardári és Naváz Saríf között az új kor-
mány beiktatásakor jelentős nézeteltérés bontakozott ki a Musarraf által eltávolított bírák 
visszahelyezése kapcsán. Zardári, aki több mint 11 esztendőt töltött börtönben, és részle-
ges amnesztiát kapott Musarraftól, nem támogatta a Musarraf-ellenes bírói testület reha-
bilitálását. Naváz Saríf viszont a folyamatban lévő korrupciós ügyei miatt nem indulhatott 
a 2008. júniusi időközi választásokon, ezért Iftikár Muhammed Chaudri legfőbb ügyész 
pozíciójának visszaállításában látta amnesztiájának biztosítékát.

2008. augusztus 5. és 7. között Saríf és Zardári megállapodott abban, hogy Musarraf 
ellen vádemelési eljárást kezdeményeznek a parlament mindkét házában. Ez a parlament 
és a vizsgálóbizottság döntésétől függően Musarraf számára akár halálbüntetést is ered-
ményezhetett volna. Elemzők szerint a súlyos belpolitikai helyzetben Musarrafnak három 
opciója volt: 1. lemond az elnöki posztról és esetleg külföldre távozik; 2. él az általa 
teremtett széleskörű elnöki jogkörével és feloszlatja a parlamentet; 3. megvárja a vádeme-
lési eljárás végét. Musarraf végül 2008. augusztus 18-án az első lehetőséget választotta 
és lemondott az elnöki hatalomról, amelyben az is szerepet játszott, hogy az exelnök 
elveszítette a tiszti kar bizalmát. A hadsereg főparancsnoka, Kiání tábornok elkötelezett 
volt a civil kormányzat visszaállítása mellett, hiszen a fegyveres erők presztízse ebben a 
belpolitikai szituációban veszélyben forgott. 2008 augusztusában szaúdi, brit és amerikai 
diplomaták is tárgyaltak Iszlámábádban az elnök esetleges lemondásáról illetve az or-
szágból való távozásáról.

2008. szeptember 6-án a parlament alsó- és felsőháza, valamint a négy szövetségi 
parlament Ászif Ali Zardárit öt évre elnökké választotta, miközben a Naváz Saríf 
vezette PML-N a bírói testület visszahelyezésének bizonytalansága miatt elhagyta a 
kormánykoalíciót. Zardári a Financial Timesban megjelent cikk szerint súlyos mentális 

5 Pakistan Elections 2007–2008, http://www.elections.com.pk/summary.php. (Letöltés ideje: 2008. 
szeptember 20.)
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problémákkal küzd, ami koncentráció- és memóriazavarban ölt testet.6 Elemzők szerint 
kétséges, hogy rossz egészségi állapota miatt képes-e egyáltalán arra, hogy feladatát 
ellássa. A továbbiakban megvizsgáljuk a pakisztáni belpolitikai helyzet kisugárzását 
regionális és nemzetközi dimenzióban.

az aMerikai–pakisztáni kapcsolatok 

Az Egyesült Államok külpolitikájában a 2001. szeptember 11-i terrortámadás óta 
Pakisztán meghatározó szerepet tölt be. Musarraf a 2001 októberében kirobbant 
afganisztáni háborúban, a lakosság véleményével szembefordulva, országát az 

USA oldalán kötelezte el. A Pew korábban idézett közvélemény-kutatása szerint, miköz-
ben a pakisztáni nép támogatja a terrorizmusellenes harcot, a 2007-es adatok alapján 59 
százalékuk ellenzi az Egyesült Államokkal való együttműködést.7 A Bush-kormányzat 
2008-ig foggal-körömmel ragaszkodott Musarraf személyéhez, akit a pakisztáni iszlamista 
szélsőségesek elleni harc szempontjából a legalkalmasabb politikusnak tartottak. Idén 
azonban az afganisztáni–pakisztáni határ mentén megromlott a biztonsági helyzet, és az 
Afganisztán újjáépítésén tevékenykedő nemzetközi erőket (ISAF) egyre több támadás 
érte. Az amerikai vezetők attól tartottak, hogy ha Musarraf távozni kényszerül a hata-
lomból, a civil kormányzat gyenge kézzel áll majd a terroristákhoz, és háttérbe szorítja a 
katonai hadműveleteket.

A 2008 nyarán kialakult belpolitikai válságba, a Musarraffal szembeni esetleges vád-
emelési folyamatba az amerikai külpolitika nem szólt bele. Az elnök 2008. augusztusi le-
mondását belügynek minősítették, ugyanakkor kifejezték aggodalmukat a demokratikus 
reformok visszafordítása és a terrorizmusellenes háború leállítása miatt. Az év folyamán 
több alkalommal a tálibok támogatásával is meggyanúsították a pakisztáni titkosszol-
gálatot (Inter-services Intelligence, ISI). Ászif Ali Zardári több ízben hangoztatta, hogy 
a terrorizmusellenes harcot nem szabad pusztán katonai eszközökkel vívni, hanem tár-
gyalni kell a vazirisztáni törzsek vezetőivel is. Az Egyesült Államok tehát attól fél, hogy 
a pakisztáni belpolitikai folyamatok ellenőrzése kicsúszik az új kormány kezéből, és a 
dél-ázsiai nukleáris hatalom destabilizálhatja az egész indiai szubkontinenst.

Miközben az amerikai jelentések eltúlozzák Pakisztán destabilizációjának veszélyét, 
tény, hogy az országban elszaporodtak a terrorista merényletek, amelyekkel szemben, 
úgy tűnik, tehetetlenek a hatóságok. 2008 augusztusában és szeptemberében tovább foly-
tatódtak a harcok a törzsi területeken (Federally Administered Tribal Areas, FATA), il-
letve az Északnyugati Határtartományban (North Western Frontier Province, NWFP) 
is. A Szvat-völgyben és Dél-Vazirisztánban iszlám törvénykezésre alapuló párhuzamos 

6 Michael Peel – Farhan Bokhari: „Doubts cast on Zardari’s mental health”. Financial Times¸ August 
25. 2008. http://www.ft.com/cms/s/0/7c186d52-72f0-11dd-983b-0000779fd18c.html. (Letöltés ideje: 
2008. szeptember 23.)

7 Richard Wike: „Musharraf’s Support Shrinks, Even as More Pakistanis Reject Terrorism... and the 
U.S.” Pew Research Center, http://pewresearch.org/pubs/561/pakistan-terrorism, 2007. november 7. 
(Letöltés ideje: 2008. szeptember 18.)
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igazságszolgáltatás épült ki, amellyel Iszlámábád láthatóan nem képes felvenni a harcot. 
Maúlana Fazlullah és Baitullah Mahszúd olyan, a szélsőséges deobandi iszlám talaján 
álló fegyveres alakulatokat tartanak fenn, amelyek a titkosszolgálati jelentések szerint 
részt vesznek az afganisztáni felkelésben. A pakisztáni katonaság jelentős erőket veszí-
tett a törzsek által ellenőrzött területeken, ahová a szövetségi kormányzat keze az állam 
létrejötte óta sem ér el.8

Az amerikai–pakisztáni kapcsolatok egyik sarkalatos problémája az afganisztáni biz-
tonsági helyzet romlásával kapcsolatos. Hamid Karzai afgán elnök 2008 nyarán bírálta 
Musarrafot, hogy az szemet huny az ISI tálibokat támogató politikája felett, s ezzel aláás-
sa országa biztonságát.

Az Egyesült Államok nemcsak a terrorizmusellenes háború szempontjából fogalmaz-
za meg fenntartásait Pakisztánnal kapcsolatosan, de az elmúlt években súlyos nézetel-
térések alakultak ki a nukleáris proliferáció kérdésében is. Mint ismeretes, a pakisztáni 
atombomba atyja, Abdul Kádír Khán a nukleáris fegyverek gyártásához szükséges tech-
nológiát értékesített a „feketepiacon” Líbiának, Iránnak és Dél-Koreának. Az ország ve-
zetése évek óta tagadja a vádat, mely szerint a katonaság és az ISI tudott erről az illegális 
tevékenységről. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség egy 2008. szeptemberi bizalmas 
jelentésében megerősíti, hogy Abdul Kádír Khán először 1984-ben adott el Líbiának a 
nukleáris technológiából.9

Az Egyesült Államok 2001 óta jelentős összeggel támogatja Pakisztán terrorizmusel-
lenes háborúját. Egy amerikai jelentés szerint az ország öt milliárd dollár értékben jutott 
modern fegyverekhez, illetve további hat milliárd dollár segélyt kapott az USA melletti 
elkötelezettsége miatt.10 Kérdéses, hogy a 2008. évi belpolitikai káosz és az afganisztá-
ni biztonsági helyzet romlása következtében fennmaradnak-e az eddig igen szorosnak 
mondható amerikai–pakisztáni kapcsolatok. 2008 szeptemberében az amerikaiak több 
alkalommal megsértették Pakisztán területi szuverenitását, ugyanis pilóta nélküli repü-
lőgépekről, a pakisztáni vezetés engedélye nélkül bombázott ott feltételezett terrorista 
célpontokat. Ennek több civil is áldozatul esett, amely megerősítette a lakosság Amerika-
ellenességét. Zardári elnök hivatalos nyilatkozatban jelentette ki, hogy országa nem fogja 
tétlenül nézni az amerikai támadást, és a katonasággal együtt mindent meg fog tenni, 
hogy megakadályozza a hasonló eseteket. A nyilatkozatháború azt tükrözi, hogy az ame-
rikai vezetők nem bíznak a civil kormányzat cselekvőképességében, és inkább saját ma-
guk látnak hozzá a terrorizmus katonai eszközökkel való szétzúzásához.

Zardári az elmúlt hetekben főként az afgán elnököt próbálta meggyőzni a terrorizmus-
ellenes fellépés melletti elkötelezettségéről. Hamid Karzai jelen volt az elnök hivatalos 
beiktatási ceremóniáján is, ami azt mutatja, hogy új alapokra kívánják helyezni a két-
oldalú kapcsolatokat. Zardári ugyanakkor a nemzetközi közösség támogatását is kérte, 

  8 Daniel Markey: „Securing Pakistan’s Tribal Belt. Council Special Report No. 36”. Council on Foreign 
Relations, http://www.cfr.org/content/publications/attachments/Pakistan_CSR36.pdf, 2008. augusz-
tus. (Letöltés ideje: 2008. szeptember 21.)

  9 „Libya had contact with Pakistan’s Khan earlier than thought: IAEA report”, http://afp.google.com/
article/ALeqM5g1fP5l58bxgxiyhZDa3GGTvZoQZg. (Letöltés ideje: 2008. szeptember 20.)

10 L. K. Alan Kronstadt: „Pakistan–U.S. Relations. CRS Report for Congress, August 2008”. http://
www.fas.org/sgp/crs/row/RL33498.pdf. (Letöltés ideje: 2008. szeptember 21.)
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hogy ítéljék el az Egyesült Államok egyoldalú katonai akcióit. 2008. szeptember közepén 
Gordon Brown brit miniszterelnökkel tárgyalt az amerikai betörések kérdéséről, azonban 
Nagy-Britannia hivatalosan nem ítélte el az akciót.11 Egyedül a Kínai Népköztársaság 
hangoztatta, hogy a nemzetközi joggal ellentétesek a bombázások, és követelte azok 
leállítását.

2008. szeptember 20-án ismeretlen tettesek teherautóba rejtett pokolgépet robbantot-
tak fel az iszlámábádi Hotel Mariott bejáratánál. A merényletben több mint 50 ember, 
köztük Csehország pakisztáni nagykövete is életét vesztette. A terrorcselekmény célpont-
jai egyrészt a szállodában lakó CIA és FBI ügynökök, valamint amerikai katonák voltak, 
másrészt viszont maga a pakisztáni vezetés – köztük Zardári és Giláni –, amely a tervek 
szerint ebben a szállodában vacsorázott volna. Azonban biztonsági okok miatt időközben 
a miniszterelnöki rezidencián rendezték meg az estét. A merénylet rendkívül súlyosnak 
minősíthető, hiszen a Hotel Mariott a főváros legvédettebb övezetében, az elnöki palo-
tától és a parlament épületétől néhány száz méterre található. A szálloda felrobbantása 
arra utal, hogy az elmúlt hónapokban nem sikerült a pakisztáni törzsi területeken (FATA) 
felszámolni a szélsőséges fegyveres csoportokat.

2008. szeptember 23-án George W. Bush és Ászif Ali Zardári kétoldalú megbeszélése-
ket folytatott New Yorkban az ENSZ közgyűlésén. Zardári Pakisztáni szuverenitásának 
megsértésével vádolta az amerikai elnököt, aki érdemben nem reagált a kritikákra. Bush 
részvétét fejezte ki az iszlámábádi Hotel Mariott elleni merénylet hozzátartozóinak, és a 
terrorizmus elleni további közös erőfeszítések fontosságát hangoztatta.12

A 2008. novemberi amerikai elnökválasztást követően kérdéses lesz az amerikai–
pakisztáni kapcsolatok jelenlegi szinten való fenntartása, hiszen az elmúlt hónapokban 
amerikai kormánykörök a terrorizmusellenes harcban való részvételének komolyságát 
illetően rendszeresen kritizálták a dél-ázsiai országot.

az indiai–pakisztáni kapcsolatok

Az 1999-es kargili háború és a 2001. októberi és decemberi indiai terrorcselekmé-
nyek után az indiai–pakisztáni kapcsolatok jelentős változáson mentek keresztül. 
2002 óta – a kis lépések politikájának eredményeként – India és Pakisztán 

folyamatosan közeledett egymáshoz. A megkezdődött kasmíri békefolyamat óriási vá-
rakozással töltötte el az elemzőket, ugyanis a szembenálló felek először tárgyaltak arról, 
hogy a Kasmír indiai és pakisztáni oldalát elválasztó ellenőrzési vonal (Line of Control, 
LoC) a két ország de jure határává váljon. A bekövetkezett pozitív változások ellenére 
2008-ban nem mondhatók felhőtlennek a két állam közötti politikai kapcsolatok.

A 2008 januárjában, Benazir Bhutto meggyilkolását követően kirobbant zavargások át-
terjedtek Kasmír indiai oldalára is. A Manmohan Szingh vezette indiai kormány attól tar-

11 „Incursions to harm democracy, warns Zardari”. The News, http://www.thenews.com.pk/top_story_
detail.asp?Id=17305, 2008. szeptember 17. (Letöltés ideje: 2008. szeptember 21.)

12 Anwar Iqbal: „Bush skirts around issue of sovereignity”. Dawn, http://www.dawn.com/2008/09/24/
top1.htm, 2008. szeptember 24. (Letöltés ideje: 2008. szeptember 24.)
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tott, hogy Pakisztán destabilizálhatja a dél-ázsiai régiót. 2008-ban a kasmíri békefolyamat 
megtorpant, és ismételten erőszakos zavargásokra került sor, amelynek hátterében az ún. 
Amarnat-ügy kirobbanása állt. 2008. május 26-án a több mint 90 százalékban muszlimok 
által lakott Kasmír-völgyben fekvő hindu Amarnat szentély közelében a helyi kormányzat 
átadott egy megközelítőleg 0,4 km2 nagyságú területet az ottani hindu közösség számára, 
hogy az ide érkező zarándokok ellátását biztosítsa.13 A területátadás óriási felháborodást 
váltott ki Kasmírban, amelynek hatására visszavonták a rendeletet. Ez a lépés 2008 jú-
liusában a részben hinduk lakta Dzsammuban tűntetések sorozatához vezetett, amely a 
dzsammui és kasmíri tartományi kormányzat összeomlását eredményezte. Júliusban és 
augusztusban a Kasmír-völgyben a helyi szeparatista muszlimok részéről India-ellenes za-
vargások folytak. 2008 nyarán a tüntetők átlépték a kasmíri határt jelentő ún. ellenőrzési 
vonalat, amit az indiai katonák megpróbáltak megakadályozni. Indiai vélemények szerint 
a zavargások hátterében a pakisztáni titkosszolgálat és a katonaság áll, mivel Pakisztán 
destabilizálni akarja India politikai rendszerét. E vádakat a rendelkezésre álló informáci-
ók alapján nem lehet alátámasztani, de Pakisztán belpolitikájában a kasmíri kérdés és az 
India-ellenesség olyan eszközként funkcionál a fegyveres erők kezében, amellyel el lehet 
terelni a lakosság figyelmét a belső feszültségekről. Kiání tábornok, a pakisztáni hadsereg 
főparancsnoka attól tartott, hogy Musarraf népszerűségvesztésével a katonaság presztízse 
is csökkenni fog, amelyet csak úgy lehet visszaszerezni, ha bizonyítják pozitív szerepüket 
az ország védelmében. Kétségtelen, hogy Kasmír ügyével kétféleképpen is lehet hatni a 
pakisztáni nép érzelmeire: egyrészről, mivel a Kasmír-völgyben muszlimok élnek, az isz-
lám szolidaritás jegyében apellálni lehet a vallási érzületre; másrészről generálni lehet az 
elmúlt években alábbhagyott India-ellenességet. Kasmírban várhatóan 2009 elején tarto-
mányi választásokat fognak tartani, amely jelentősen befolyásolhatja a terület sorsát.

A zavargások hátterében tovább folytatódtak az indiai–pakisztáni tárgyalások a határ 
menti együttműködésről és a kasmíri kérdés rendezéséről.14 A 2008 szeptember közepén 
elkezdődött ENSZ Közgyűlésen Manmohan Szingh és Ászif Ali Zardári várhatóan meg-
állapodást fog aláírni az indiai és a pakisztáni Kasmír közötti kereskedelmi kapcsolatok-
ról, ami a térség gazdasági fejlődése szempontjából kulcsfontosságú.15

A két ország kapcsolatában az afganisztáni rendezés problémája is nézeteltérésekhez 
vezetett. India az elmúlt években egyre növekvő gazdasági és politikai befolyással 
bír Afganisztánban. 2001 óta 750 millió dollárral járult hozzá az ottani újjáépítéshez, 
és 2006–2007-ben kereskedelmi forgalmuk elérte a 225 millió dollárt.16 A pakisztáni 

13 „Amarnath Land Transfer not My Decision: SK Sinha”. The Times of India̧  7 August, 2008. http://timesofindia.
indiatimes.com/articleshow/3336837.cms, 2008. augusztus 7. (Letöltés ideje: 2008. szeptember 25.)

14 L. Samir Suryakant Pateel: „Indo-Pak Composite Dialogue. An Update. IPCS Special Report No. 
53, June 2008”. Institute of Peace and Conflict Studies, New Delhi, http://www.ipcs.org/IPCS-
SpecialReport53-Sameer-CompositeDialog.pdf. (Letöltés ideje: 2008. szeptember 25.)

15 Sandeep Dikshit: „Cross-LoC Trade with Pakistan soon”. The Hindu̧  September 23, 2008. http://
www.hindu.com/2008/09/23/stories/2008092360910100.htm, 2008. szeptember 23. (Letöltés ideje: 
2008. szeptember 25.)

16 Prashant Hosur: „Acting in National Interest? ISI’s Role in Embassy Attack in Kabul”. Institute 
of Peace and Conflict Studies, New Delhi, http://ipcs.org/Terrorism_kashmirLevel2.jsp?action= 
showView&kValue=2651&subCatID=1022&status=article&mod=g, 2008. augusztus 1. (Letöltés ide-
je: 2008. szeptember 25.)
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titkosszolgálat vádja szerint India fegyverekkel és pénzzel támogatja a beludzsisztáni 
zavargásokat, amellyel Pakisztán politikai stabilitását kívánja aláásni. 2008. július 7-én 
öngyilkos merénylők támadást hajtottak végre a kabuli indiai követség ellen, amelyben 
58 ember életét vesztette, köztük két magas rangú indiai diplomata is. A merényletet 
hivatalosan egyetlen szervezet sem vállalta magára, de az indiai és amerikai vizsgálatok 
a pakisztáni titkosszolgálattal hozták összefüggésbe. Az ISI, különösen az 1979-es 
afganisztáni háború óta, önálló politikát folytat a közép-ázsiai ország irányába, és az indiai 
befolyás megnövekedése hátrányosan érintette érdekeit. A pakisztáni vezetés kijelentette, 
hogy külön vizsgálatot fognak indítani a kabuli merénylet elkövetőinek felderítésére.

Az utóbbi években mind India, mind Pakisztán gazdasága gyorsuló növekedési pályá-
ra állt, amelynek fenntartásához kőolaj- és földgázimportra van szükség. Az afganisztáni 
rendezés is szorosan összekapcsolódik a különféle gázvezetékek megépítésének tervével. 
A TAPI Türkmenisztánból indulna, Afganisztánon és Pakisztánon keresztül szállítana 
földgázt Indiába. Az IPI iráni földgázt juttatna Indiába és Pakisztánba.17 Megvalósításuk 
egyelőre még csak tárgyalási és tőkegyűjtési szakaszban van, ugyanakkor elemzők sze-
rint mindkét dél-ázsiai országnak elemi érdeke, hogy négy-öt éven belül megépüljenek. 
A földrajzi (magas hegyek) és biztonsági (terrorizmus) problémák eleve kétségessé teszik 
a tervek kivitelezését. Ugyanakkor India főként Pakisztán miatt hezitál a tervekkel kap-
csolatban: egyrészt, eddig nem sikerült megállapodnia az általa Pakisztánnak fizetendő 
tranzitvámról, másrészt kiszámíthatatlannak tartja szomszédját, hiszen az akár le is állít-
hatja az Indiába irányuló gázszállításokat.18

Az indiai–pakisztáni kapcsolatokat jelentősen érintik a muszlim szélsőségesek által 
Indiában elkövetett merényletek, melyek hátterében az indiai vezetés gyakran a pakisz-
táni titkosszolgálatot látja. A Mumbaiban elkövetett 2006-os vonatrobbantások óta eltelt 
két esztendőben számtalan merénylet rázta meg Indiát. Legutóbb, 2008. július 26-án, a 
Gudzsárát állambeli Ahmedábádban 21 áldozatot követeltek a robbantások, amelyekért 
a Harakat al-Dzsihád al-Iszlámí (Iszlám Dzsihád Mozgalma) vállalta a felelősséget. Ma 
is vita folyik arról, hogy e merényleteket szélsőséges indiai muszlimok önállóan követ-
ték-e el, vagy a pakisztáni titkosszolgálat segítségével. A kormányon lévő Indiai Nemzeti 
Kongresszus szerint Pakisztán áll a háttérben, míg az ellenzéki hindu nacionalista BJP 
inkább a helyi radikális muszlimokat vádolja.

Összességében az indiai–pakisztáni kapcsolatok az elmúlt hónapokban negatív válto-
záson mentek keresztül. Indiában nem hivatalos szinten már megfogalmazták, hogy egy 
katonai diktatúra Pakisztánban kiszámíthatóbb, mint a civil kormányzat, ugyanis félő, 
hogy a titkosszolgálat India-ellenes tevékenysége ellenőrizhetetlenné válik.

17 A négy ország vezetői 2008. április 25-én írták alá a TAPI megépítéséről szóló szerződést. Az IPI 
tervéről jelenleg folynak tárgyalások. Az Egyesült Államok az iráni fenyegetés miatt ellenzi ennek a 
gázvezetéknek a megépítését.

18 Raghav Sharma: „Will TAPI Remain a Pipedream?” Institute of Peace and Conflict Studies, http://
www.ipcs.org/South_Asia_articles2.jsp?action=showView&kValue=2677&country=1022&status=
article&mod=b, 2008. augusztus 28. (Letöltés ideje: 2008. szeptember 25.)
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a kínai–pakisztáni kapcsolatok

A kínai–pakisztáni kapcsolatokban Musarraf lemondásának hatására nem történt 
változás. A Kínai Népköztársaság továbbra is Pakisztán legfontosabb szövetsége-
se. Zardári beiktatása után néhány nappal Kínába látogatott, ahol megerősítették 

a két ország közötti együttműködést, különös tekintettel a nukleáris kérdésre. 2008 
augusztusában a Nukleáris Szállítók Csoportjának ülésén megegyezés született az ameri-
kai–indiai nukleáris együttműködésről. Kína ezen az ülésen hangoztatta, hogy valamennyi 
államnak joga van hasonló jellegű szerződés aláírására; ezzel Pakisztánra kívánt utalni. 
Zardári tárgyalásokat folytat a két ország nukleáris együttműködéséről, melynek értelmé-
ben Kína nukleáris alapanyagokat szállítana Pakisztánnak.19 A tervezett megállapodást 
az Egyesült Államok és az európai országok is ellenzik.

Pakisztán jövője

Pakisztán belpolitikájában és regionális kapcsolatrendszerében jelentős változások 
zajlottak le a 2008-as esztendőben. A Musarraf lemondását övező belpolitikai bi-
zonytalanság félelmeket keltett Indiában és az Egyesült Államokban, miközben 

a Kínával fenntartott jó kapcsolatokat nem érintette. Az új pakisztáni vezetés előtt két 
jelentős, egymástól el nem választható kihívás áll: az egyik a szegénység felszámolása, a 
másik a terrorizmus megfékezése. Kétséges, hogy a tizenegy és fél évet börtönben töltött, 
súlyos memória-és koncentrációzavarral küzdő elnök képes lesz-e a lakosság és a hadse-
reg támogatását megtartani, s gyógymódot találni Pakisztán égető problémáira.

Pakisztán gazdaságára jellemző, hogy 2007–2008-ban 5,8 százalékos a GDP növeke-
dése, ugyanakkor az államadósság és a költségvetési hiány jelentős mértékben megnőtt 
az utóbbi évekhez képest.20 Az elmúlt tíz esztendő során kialakult a belső fogyasztás 
élénkülése szempontjából kulcsfontosságú, nagyvárosokban élő középosztály. E rétegtől 
eltekintve, a rurális Pakisztánban igen komoly problémát jelent a szegénység. A gazdasá-
gi és politikai marginalizáció sújtotta tartományokban (pl. Beludzsisztán) törzsi felkelés 
dúl. A törzsi területeken és az Északnyugati Határtartományban a szélsőséges iszlám és 
a szegénység szorosan összefonódik.

A belpolitikában továbbra is meghatározó súllyal bír a hadsereg. A civil kormányzat 
mellett elkötelezett és a professzionális hadsereg megteremtését hirdető Kiání tábornok, 
illetve a vezérkar a politikai színfalak mögött továbbra is befolyást gyakorol a pakisztáni 
bel- és külpolitikára egyaránt. A katonaság és az iszlamista pártok között pedig már az 

19 „Zardari to visit China to negotiate nuclear deal”. The Times of India, http://timesofindia.indiatimes.
com/World/Zardari_to_visit_China_to_negotiate_nuclear_deal/articleshow/3457950.cms, 2008. 
szeptember 8. (Letöltés ideje: 2008. szeptember 25.)

20 D. Suba Chandran: „Pakistan’s Economy. Pangs of Political Instability. IPCS Issue Brief, No. 72”, 
http://ipcs.org/IPCS-IssueBrief-No72.pdf, 2008. június. (Letöltés ideje: 2008. szeptember 25.)
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1970-es évek óta „érdekházasság” alakult ki. A 2008. februári választásokon a lakosság 
döntő többsége épp az ő politikai befolyásuk ellen szavazott. De az ország nem tekinthető 
demokráciának, hiszen a nép által választott civil kormányzat működését más intézmé-
nyek is befolyásolják. Pakisztánban jelenleg a hadsereg a politikai stabilitás letéteménye-
se. Elképzelhető, hogy ha a politikai folyamatok menedzselése kicsúszik Zardári elnök 
kezéből, a hadsereg ismét átveszi a hatalmat.

Pakisztán


