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Pakisztán – a rettegő sötét ló

A pakisztáni Afganisztán-politika vizsgála-
takor mindenekelőtt egy alapvető vonást
kell szem előtt tartanunk: társadalmi és
napi politikai szempontból a térségben
érdekelt hatalmak közül a Pakisztáni Iszlám
Köztársaság esetében tapasztalható a leg-
mélyebb összefonódás az afganisztáni vál-
sággal. Ennek gyökereit egyrészt a vidéket
jellemző etnikai viszonyokban, más részt
pedig történeti tényezőkben kell keres-
nünk. Ezek eredményeképpen Afganisztán
két ségkívül az egyik legfontosabb ország-
gá vált a pakisztáni külpolitika szempontjá-
ból. Mint is mert, Pakisztán területén két
olyan népcsoport tagjai (a beludzsok és a
pastunok) is nagy lélekszámban élnek,
amelyeknek a településterülete Afganisz-
tánba is átnyúlik. Az ő közösségi tö rek -
véseik miatt a regionális politikának Iszlá-
mábád számára nemcsak geostratégiai,
hanem konk rét egzisztenciális, az ország
területi integritását és társadalmi stabilitá-
sát befolyásoló ve tületei is vannak.
Az utóbbi motívumhoz kötődő félelmek és
az ezeken alapuló fenyegetett ségérzés a
tanulmányunkban vizsgált hatalmak közül
Pakisztánt jellemzik a legerősebben.

Mint ismert, Pakisztán befolyása észak-
nyugati szomszédjában az 1979 karácso-
nyi szovjet invázió nyomán kibontakozó
afgán belháborúban való részvétele követ-
keztében erősödött meg. Az iszlámábádi
támogatás nehezen túlértékelhető jelentő-
séggel bírt a muszlim szabadság harcosok
számára. E folyamat részletes be -
mutatásától eltekintünk, arra azonban fon-
tos emlékeztetnünk, hogy az afganisztáni
szovjetellenes háború humán után pótlását
biztosító kiképzési infrastruktúra kiépítése
máig ható következményekkel járt Pa -
kisztán biztonságpolitikai helyzetére.
Az  említett etnoterritoriális faktor mellett
tartósan ez kö tötte össze az országot az
afganisztáni polgárháborús folyamatokkal.
Ez az infrastruktúra je  lentette a tálibok
„bölcsőjét” is, akik 1996. évi afganisztáni
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Az afganisztáni válság 
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2012 elején a világsajtó többször is foglalkozott azzal a már korábban
jelzett jelenséggel, mely szerint a pakisztáni titkosszolgálat támogatja
az afganisztáni tálibokat. Írásunk az afganisztáni válsággal kapcsola-
tos regioná lis nagy hatal mi politiká kat tekinti át, vagyis azt, hogy Pakisz-
tánnak, Indiának és Irán nak mi lyen (perspektivikus) érdekei és törekvé-
sei vannak Afganisztánnal kapcsolat ban.

A pastunok Pakisztán második legnagyobb
lélekszámú etnikai csoportját alkotják, a tár-
sadalom kb. 15%-át te szik ki. Ez ma 27,2 mil-
lió embert jelent, ami jelentősen meghaladja
az afganisztáni pastun népesség kb. 13 mil-
liós lélekszámát. A beludzsok a társadalom
3,5%-át képviselve 6,3 millióan élnek az
országban, de településterüle tük igen kiter-
jedt: Beludzsisztán tartomány az ország terü-
letének 43%-át teszi ki.  
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hatalomátvételükhöz is jelentős pa kisztáni
katonai támogatást kaptak. Ez persze
közel sem jelenti azt, hogy eszmeiségük
meg felelt volna az iszlámábádi elitkörök
ízlésének, sokkal inkább azt a törekvést
takarja, mi sze  rint Pakisztán – amennyire
lehet – kézben tartaná a számára oly fon-
tos terület politikai fo lya  matait az újonnan
formálódó hatalom lekötelezésével. 

A dél-ázsiai ország stratégiai érdekei
Afganisztánnal szemben hagyományosan
két fő kér  déskörre terjednek ki. Egyrészt
Iszlámábád számára alapvető igény, hogy
a jelen és jöven dő afgán rezsimjei elismer-
jék a két ország közötti határvonalat, ame-
lyet még az 1893. november 12-én aláírt
Durand-vonal egyezmény jelölt ki az afgán
emír és a brit kormány megállapodása-
ként. A pastunok településterületét ketté-
vágó határnak szinte semmilyen respektu-
sa nincs az érintett etnikum körében, ami
sok mindent megmagyaráz a pa kisztáni
állam aggodalmaiból és jelenlegi bizton-
ság- és társadalompolitikai problémáiból.
A pastun irredentizmus veszélye (melyet
az úgynevezett Pastunisztán-koncepció
testesít meg) nagyon is élő dilemma a
pakisztáni állam elitje számára, amely a
bengáliak elszakadásával (Banglades
1971. évi függetlenedése) már szembesült
az etnikai szeparatizmus dez in teg ráló, a
fennálló „muszlim nemzeti” ideológiát is
felülíró hatásával.

Másrészt fontos szempontnak tekinthe-
tünk egy távlatosabb stratégiai törekvést
is, mely egyfelől igyekszik megakadályoz-
ni, hogy Kabul egy esetleges, Pakisztán
megszorítására irá nyuló indiai politika esz-
közévé válhasson, mintegy bekerítve az
országot, másfelől Afganisztánnal mint
egyfajta stratégiai térrel is számol, amely
biztosíthatja az összeköttetést a közép-
ázsiai térség államaival, beleértve a keres-
kedelem (például a gáz- és olajimport)

jövőbeli lehető ségeinek kiaknázását is. Ez
– különösen az energiahordozók tranzitfor-
galmán keresztül – nagyban megerősítheti
Pakisztán stratégiai pozícióit a térségben,
némileg ellensúlyozva az In dia gyors
nagyhatalmi emelkedéséből fakadó relatív
súlyvesztését, s enyhítve az ehhez kö tődő
félelmeket. Mindezt szem előtt tartva az
extrém szunnita kurzus lényegében a
World Trade Center megsemmisüléséig
élvezte Iszlámábád támogatását. 

Mikor 2001. szeptember 12-én reggel
Richard Armitage amerikai külügyminiszter-
helyettes az ISI igazgatóján, Mahmud
Ahmed tábornokon keresztül tolmácsolta
kormányának szán   dékát az afganisztáni
beavatkozásra, és ennek kapcsán válaszút
elé állította Pakisztánt, Isz  lámábád a kétség-
telen belső viták dacára gyorsan felsorako-
zott egykori hidegháborús szövetségese
mellett. A pakisztáni vezetés – élén az addig
szalonképtelen katonai diktátorként kezelt
Pervez Musarraf tábornokkal – könnyen
belátta, hogy a tálib rendszer sorsa leg -
alább is egyelőre megpecsételődött. Ebben
a helyzetben a választás tétje kettős volt: 

Iszlámábád mindenképpen meg akarta
őrizni befolyását az afganisztáni politikára,
hogy biz  tosíthassa az új afgán rezsim
barátságát és a két ország közös hatá -
rának elismerését. Ezt ugyanakkor – szem-
ben a tálibok korábbi támogatásával – egy
szélesedő külpolitikai hori zont mellett
tehette meg, amelytől nemcsak az ország
területi integritásának, hanem a pakisz táni
kormányzat tekintélyuralmi berendezkedé-
sének külső megerősítését is remélhették.
E  mellett persze számolni kellett a belső
tényezőkkel is, amelyek közül az iszlamis-
ták előre látha tó negatív reakciója és a
határ menti törzsek szerepe jelentették a
leginkább kritikus pontokat. Az afganisztá-
ni hadműveletek miatt megnövekedett mili-
táns tevékenység visszaszorítá sa érdeké-
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ben a pakisztáni hadseregnek 2002-ben
be is kellett hatolnia a törzsi zónába, ami-
vel felrúgta az addig fennálló hatalmi
viszonyokat a vidéken, megnyitva a konf-
liktusok az óta is tartó hosszú sorát.
A  pakisztáni magatartás jellemzéséhez
érdemes még hozzátennünk azt a beszá-
molókban olykor megjelenő szempontot is,
miszerint Iszlámábádban ko molyan tartot-
tak attól, hogy elutasításuk az amerikaiak
fegyveres fellépését vonhatná maga után
az országgal szemben, akár India közre-
működésével. Józanul mérlegelve ennek
valószínűsége még a szeptember 11. nyo-
mán kialakult felfokozott légkörben is igen
csekély volt, a fentebb említett „pozitív”
ösztönzők pedig biztosították a megfelelő
pakisztáni hozzáállást. 

Mindezt figyelembe véve Aziz Ahmed
Hán nyugalmazott afganisztáni és indiai
nagykövet alig hanem helyesen mutatott
rá, hogy a társadalom (főként a pastunok)
érintettsége miatt Pa kisztánnak aligha volt
más lehetősége, mint a csatlakozás Wa -
shington háborújához. 

2001 szeptemberét követően tehát az
iszlámábádi Afganisztán-politika hivatalos
szinten gyö keres átalakuláson ment
keresztül, ami a tálib rezsimet elismerő és
támogató állásponttól az azzal való szakí-
tásig és az amerikai fellépés legitimitásá-
nak elismeréséig, annak – legalább is a
politikai kommunikáció szintjén – feltétel
nélküli támogatásáig vezetett. E nézet
meg  vál toztatásához az elmúlt évtizedben
nem fűződött semmilyen kormányzati
érdek. Pakisztán ma deklaráltan egy erős,
egységes és békés Afganisztánban érde-
kelt. Tegyük ehhez hozzá, hogy még ha
erős nem is, az egységes és békés szom-
széd minden kétséget kizáróan elemi ér -
dek Iszlámábádban. A határtérség stabili-
tása és az ország területi épsége ugyanis
csak ilyen feltételek mellett biztosítható

megnyugtató módon. Egy széteső Afga-
nisztán esetében könnyebben felerősöd-
hetnek a pastun egységtörekvések, míg az
ország jelenlegi et nikai status quója mellett
a többi nemzetiség kifejezetten ellenérde-
kelt a pastun elem növe kedésében, így
egy irredenta politika ma nemigen jelenhet
meg egységes kabuli akaratként.

Kezdettől fogva világos volt azonban,
hogy a kormányzat hangzatos elkötelező-
dése dacára a pakisztáni titkosszolgálatok
továbbra is fenntartják informális kapcsola-
taikat a tálibokhoz kötődő személyekkel és
szervezetekkel. A „legfontosabb NATO-n
kívüli szövetséges” ma gatartását tehát
napjainkig a kettős játék jellemzi. Azzal ter-
mészetesen Washingtonban is kezdettől
fogva tisztában voltak, hogy a hivatalos
pakisztáni magatartás mellett létezik egy
fel szín alatt érvényesülő érdekrendszer is,
amely az ország regionális befolyásának
és nem kon vencionális eszközökkel való
akcióképességének erősítése céljából
preferálja a tálib kap cso latok fenntartását.
Utóbbi különösen a titkosszolgálatok játék-
tere, és időről időre éles vitát ge nerál az
amerikai és a pakisztáni fél között. A kettős
játszma lényegében független maradt a
2008-as belpolitikai változásoktól, melynek
során Musarraf rendszerét egy választott
civil kor mányzat váltotta fel. E fordulat
jelentette az elmúlt évtizedben az ország
politikai életének leg jelentősebb cezúráját,
és bár a tálibok pakisztáni állásai ellen az
elmúlt években egyre fo ko zódott a katonai
nyomás, a titkosszolgálatok magatartását
ez kevéssé befolyásolta. (Elég itt a
2008–2009. évi kiterjedt hadműveletekre
gondolnunk a Szvát völgyében, valamint
Badzsaur és Dél-Va zirisztán törzsi ügynök-
ségek területein.)

Ugyanakkor értelmetlen lenne tagadni,
hogy a pakisztáni állam elitjének komoly
hasznot is hozott az USA afganisztáni törek-
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véseinek támogatása mind a nyolcvanas
években, mind pe dig a 2001 óta tartó peri-
ódusban. A katonai és pénzügyi segítség
feltétele volt annak, hogy Pakisztán vállal-
hassa a frontország szerepét. A közvetlen
támogatások összértéke ame rikai források
szerint 2002–2009 között csaknem tízmilli-
árd dollárt tettek ki, melyek a vé delmi célú
segélyeken keresztül különösen a fegyve-
res erők számára jelentettek komoly több-
letforrásokat, de – különösen a kereskedel-
mi engedményekkel együtt – gazdasági
hatá suk sem volt elhanyagolható a több
mutatója tekintetében afrikai országokkal
egy kategóriá ba sorolható Pakisztán szá-
mára. Hála a nagyhatalmi kapcsolatok
kiszélesedésének, az iszlámábádi kormány
a gazdasági világválságig a kereskedelem,
a tőkeimport és a GDP bővülése terén is
komoly eredményeket ért el. 

A viszonylagos prosperitás persze meg-
határozta a pakisztáni Afganisztán-politika
fejlemé nyeit is. A kétoldalú kereskedelem
összértéke 2008-ra meghaladta az egymilli-
árd dollárt, 2011-re pedig elérte a kétmilliár-
dot, amelynek nagyobbik része pakisztáni
export. Az északnyugati szomszéd 2010-
ben a kivitel 8,48%-ának fogadásával már
Iszlámábád harmadik legnagyobb export-
piaca volt. Az iszlám köz társaság jelenleg
kabuli nagykövetségén kí vül még négy
afganisztáni nagyvárosban, He rát ban, Kan-
dahárban, Jalalabadban és Ma zar-i Sarif-
ban tart fenn konzulátust, s ezzel Indiával
holtversenyben a legkiterjedtebb külképvi-
seleti intézményrendszerrel rendelkezik az
ország ban. Északnyugati szomszédja
azonban a közép-ázsiai térséggel való szá-
razföldi kapcso lattartás és tranzitforgalom
szempontjából sokkalta nagyobb jelentő-
séggel bír Iszlámábád szá mára, mint azt a
kétoldalú kereskedelem állapota sugallja.
A tranzitforgalom Afganisztán és India
között főként Pakisztán területén át zajlik,

ami – mint fentebb említettük – szintén utób-
bi regionális pozícióinak javulását hozhatja.
Nem véletlen, hogy az új afganisztá ni–pa -
kisz táni tran zitkereskedelmi egyezmény
2010. októberi aláírását (nem mellesleg Hil-
lary Clinton bábás kodása mellett) nagy
nemzetközi figyelem kísérte. Végrehajtása
azonban 2011-ben rende zetlen garanciális
kérdések miatt akadozott.

Az amerikai kivonulási tervek kapcsán
Pakisztán fő dilemmája természetes
módon cseng egybe mindazokkal a moti-
vációkkal, amelyek 2001 utáni politikáját is
meghatározták. Továbbra is kérdéses,
hogy a szuverén afgán kormány saját ere-
jéből milyen mértékben tudja gyakorol ni az
ellenőrzést országának közismerten prob-
lematikus vidéki térségeiben, és mennyire,
il letve milyen tartalommal kényszerül majd
kompromisszumokra. Ez természetesen
magában fog lalja a tálibok lehetséges
„visszatérésével” kapcsolatos bizonytalan-
ságot is, aminek tükrében a titkosszolgálat
játszmája különösen felértékelődik. A Wa -
shington és a „mérsékeltnek” ne vezett
tálib erők képviselői között zajló tárgyalá-
sokról szóló hírek magától értetődően erő-
sí tik az e mellett szóló érveket. Pakisztán
számára ilyen feltételek mellett a helyzet
tisztázódása előtt semmiképpen nem len-
ne hasznos a teljes szakítás a tálibokkal,
de azok újbóli hatalmi po zícióba kerülése
is (akár egy szélesebb koalíció részeként)
igen komoly dilemmákat vetne fel a kor-
mányzati és katonai elit soraiban. A tanít-
ványok mozgalmának a pakisztáni gyöke-
rek mel lett továbbra is megvannak a dél-
ázsiai országban működő testvérszerve-
zetei is, amelyek az afganisztániakhoz
hasonló messianisztikus társadalmi-politi-
kai célokat hirdettek meg. Nyo  másukkal a
Vörös Mecset (Lal Maszdzsid) 2007. évi
ostroma és a Tehrík-i-Talibán-i-Pa kisztán
tálib ernyőszervezet az évi megalakulása
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óta a társadalom egyre konkrétabb formák -
ban szembesül a szaporodó terrortámadá-
sok és az északnyugati országrészben zaj-
ló katonai műveletek képében. Bár Pakisz-
tán talibanizációjának veszélyét a nyugati
média rendre alaposan túlértékeli, ameny-
nyiben a szélsőséges mozgalom befolyása
ismét megerősödik Af ga nisztánban, támo-
gatásával a pakisztáni belbiztonsági hely-
zetet is jelentősen ronthatja. 

Az ideológiai szempontból a táliboktól
roppant távol elhelyezkedő pastun nacio-
nalizmus megerősödése a fentebb részle-
tezett okok miatt ugyanakkor legalább
akkora fenyegetést hordozhat Iszlámábád
számára, mint az extrém iszlamizmus, külö-
nösen, ha – beváltva a régi fé lelmeket –
hajlamosnak mutatkozik Indiával egy eset-
leges Pakisztán elleni szövetségre. Ez új -
fent megvilágítja, hogy az iszlámábádi elit
stratégiai gondolkodásában az India-faktor
továbbra is központi szerepet játszik, arra
inspirálva egyes elemzőket, hogy Pakisz-
tán Janus-ar cú politikáját lényegében az
óriás szomszédtól való félelemnek tudják
be. Mint láttuk, ez a sarkos megállapítás
nem teljesen fedi a valóságot. 

Nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt sem,
hogy az afganisztáni befolyásért folyó ver-
senyben a hagyományos riválisnak
továbbra is Irán tekinthető, mely a szintén
12-es síita hazarák ha gyományos patrónu-
saként nemcsak Afganisztánban, hanem e
népcsoport quettai diasz pó ráján keresztül
a pakisztáni Beludzsisztánban is kifejtheti
befolyását. Afganisztán a két közép -
hatalom stratégiai érdekövezetének met-
széspontjában helyezkedik el, ahol azon-
ban a síiták kal szembeni többségi idegen-
kedés miatt a szunnita többségű Pakisztán
sok tekintetben jó val „versenyképesebb”
lehet nyugati szomszédjánál. Kettejük
mérsékelt rivalizálá sa a területen várható-
an a majdani nyugati kivonulás után is

hatással lesz Afganisztán politikai folyama-
taira. A fő dilemmát ennek kapcsán (a pas-
tun nacionalistákhoz hasonlóan) az a lehe-
tőség jelenti, hogy Irán is egyre szorosabb
kapcsolat kiépítésére törekszik az emelke-
dő Indiával. Ez persze ma még a nyugati
oppozíció miatt csak korlátozottan érvé-
nyesülhet, ráadásul a leglátványosabb fej-
leményeként emlegetett IPI-gázvezeték
kivitelezésében Pakisztánnak is kiváltha-
tatlan szerep jut. 

Mindemellett az afganisztáni nyugati
jelenlét leépítésének valószínűleg lesz egy
további hát rányos következménye is:
Pakisztán – hasonlóan az 1989-et követő
bő évtizedben tapasztaltakhoz – újra leér-
tékelődik az USA szemében. E veszély
mindjárt két dilemmát is felvet Iszlámábád-
ban. Egyrészt az ország elveszítheti az
amerikai pénzügyi támogatás egészét
vagy legnagyobb részét, pótlására pedig
a dinamikusan fejlődő kínai kapcsolatok
dacára rövid távon aligha nyílik esélye.
Másrészt a gyorsan fejlődő és az afganisz-
táni folyamatoktól független motivációktól
is fűtött amerikai–indiai szövetség tükré-
ben Washington érdeklődésének lehetsé-
ges csökkenése komoly geostratégiai
aggodalmakat szül Iszlámábádban, ahol
hagyományosan nagy félelemmel tekinte-
nek a keleti szomszéd regionális törekvé-
seire. Pakisztán relatív pozícióinak erősíté-
sét ezekkel szemben pedig – lévén, hogy
azt katonai ténye zőktől nemigen várhatták
– leginkább a szövetségi politikától, nem
kis mértékben az USA-tól remélték. Bár a
két rivális egy szövetségi rendszerbe kerü-
lése a kettőezres évek folya mán elősegí-
tette a kasmíri válság csillapodását és a
„hideg béke” máig tartó állapotának ki -
alakulását, az iszlámábádi politikai körök
egy része jó eséllyel az India ellen felhasz-
nálható mi litáns csoportok fokozódó támo-
gatásával és/vagy a kínai partnerség szo-
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rosabbra vonásával igyekeznék oldani az
ország magára maradását. Az afganisztá-
ni és pakisztáni válság te hát több ponton
is elválaszthatatlan egymástól, és az ebből
fakadó konklúziókat a Nyugatnak ko -
molyan mérlegelnie kell közép-ázsiai sze-
repvállalásának átalakításakor.

India – régi-új barátok, 
régi-új félelmek

Jóllehet a két térség között igen régi gyö-
kerűek a történelmi és kulturális kapcsola-
tok, Indiára az afganisztáni válság mégis
alapvetően nyugati szomszédján keresz-
tül, mond hatni a pakisztáni probléma
részeként gyakorol hatást. Ez a hatás
azonban akkor sem el hanyagolható, ha
egyébként a két ország ma nem határos
egymással. A probléma ez eset ben is az
1979-es szovjet invázióval kezdődött,
amely azon túl, hogy egyértelmű bukásra
ítél te az úgynevezett Indira-doktrínát,
jelentős mértékben megerősítette mind az
ellenséges Pakisztán tér ségbeli pozícióit,
mind pedig a szovjetellenes erőfeszítések
frontharcosait adó dzsi há dis ta szer vezetek
akcióképességét. (Az Indira Gandhi
miniszterelnök által megfogalmazott doktrí-
na lényege, hogy Indiának törekednie kell
a hi deg há  borús hatalmak távoltartásá -
ra/tá vozásra bírására a saját „kiterjesztett
stratégiai környezetéből”, ami kon zer va tív
felfogás szerint is magában foglalta Dél-,
Közép- és Délkelet-Ázsiát, valamint az
észak-indiai-óceáni régiót.) Az egyébként
Moszkva szövetségesének számító India
ezért vi szonylag csendes, de növekvő
aggodalommal szemlélte nagy barátjának
háborúját, mely nek logikus következmé-
nyeként nemhogy regionális biztonsági
törekvései nem érvénye sül tek, de helyzete
e szempontból inkább romló tendenciát

mutatott. Ehhez kapcsolódóan érdemes
megjegyezni, hogy – mintegy előre mene-
külve – India volt az első nem kommunis ta
ál lam, amely elismerte az invázió nyomán
Babrak Karmal vezetésével felállt új afgán
kor mányt. A szovjet ki vonulást követően
folytatódó polgárháború és a tá li bok hata-
lomátvétele ennek tetejében a le hető leg-
rosszabb végkifejletet jelentette az indiai
elit szemében. A  kabuli kormányzat
ugyan is addig általában kiegyensúlyozot-
tabb viszonyt ápolt Indiával, mint Pakisz-
tánnal, amiben persze nem kis szerepe
volt az utóbbival fennálló te rületi vitáknak.
E „természetes” barátság az 1996-os for-
dulattal megbomlott, ami a terrorfenye -
getettség növekedése mellett nagyban
megnehezítette India kapcsolattartását a
közép-ázsiai államokkal is, s éppen abban
az időszakban, amikor a dél-ázsiai ország
elkezdte sziszte matikusabban fejleszteni
jelenlétét az érintkező térségekben (példá-
ul Délkelet-Ázsiában). A  geo stratégiai
pozíciókra gyakorolt hatása azonban csak
a probléma „külső körét” jelentették Új -
delhi számára. Emellett a szunnita extré-
mizmus legszélsőségesebb irányzatának
hatalomra kerülése és a tágabb dél-ázsiai
régió muszlimjaival szemben is megfogal-
mazódó messianisztikus szerepfelfogása
a szekuláris, de jelentős muszlim népes-
ségnek otthont adó India számára saját
társadalmi stabilitásának szempontjából is
kockázatot jelentett. Ennek ismeretében
nem meglepő, hogy Újdelhi következete-
sen a tálibokkal szemben álló Északi Szö-
vetség erőit támogatta a polgárháború
ezen szakaszában. E támogatás persze
messze nem volt elég a szövetség győzel-
méhez, de ahhoz igen, hogy 2001 decem-
berét követően Kabul új urai barátként
tekintsenek Dél-Ázsia legerősebb hatal-
mára. A kapcsolatok „felmelegítését” per -
sze az sem hátráltatta, hogy számos afgán
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vezető (köztük Hamid Karzai elnök is)
tanult ko rábban indiai egyetemeken. India
tehát támogatta a nyugati koalíció afga-
nisztáni fellépését, és üdvözölte a tálib
rendszer bukását. 2001. december 22-én
nyitották újra az indiai nagy követséget,
amely még a „tanítványok” kabuli bevonu-
lásakor zárt be. Emellett az elmúlt év tized
folyamán további négy afgán nagyváros-
ban létesült indiai konzulátus. Ezek a
pakisztáni jelenlét szempontjából is kitün-
tetett Herátban, Kandahárban, Dzsálálá-
bádban, Mazar-i Sa rif ban működnek,
melynek persze önmagában sokkal több
köze van az afganisztáni államigaz gatás
és településszerkezet jellegzetességeihez,
mint Iszlámábád tevékenységéhez. Pa -
kisz tánban azonban általában úgy tekinte-
nek rájuk, mint az indiai titkosszolgálat
afganisztáni mű ködésének fedőszerveire. 

India a tálibok bukása óta arra törekszik,
hogy Kabul első számú térségbeli partne-
révé válhasson az ország újjáépítésében.
Tartalmilag ma az indiai Afganisztán-politi-
ka igen átgondoltnak tűnik, évtizedekre
előre tekintő politikai elképze lésekkel.
A hosszabb távú stratégiai cél kettős: egy-
részt India igyekszik biztosítani a maga
szá mára az afgán rezsim szövetsé gét, ami-
vel elősegítené közép-ázsiai térségi diplo-
máciai terjeszkedését. Továbbra is e te rü let
képezi ugyanis az indiai tágabb regionális
hatalmi politika egyik csapásirányát, hogy
a dél-ázsiai ország szűkebb térségén kívül
is felelős hatalomként jelenjen meg. E szem -
pontból persze Afganisztán nem önmagá-
ban érdekes, hanem Újdelhi egyre széle-
sebb körű szerepvállalást megcélzó hatal-
mi építkezésének stratégiájába illeszkedik.
A  nagy szomszéd ez irányú törekvései
ugyanakkor maguktól értetődően erősítik
Pakisztánban a bekerítettség érzését.

Másrészről viszont az ország pacifikálá-
sa természetesen nagyban csökkentené

azt a nyomást is, mely Indiára nehezedhet
az afganisztáni háttérrel is rendelkező mili-
táns szervezetek részéről. Mindezzel
összefüggésben a dél-ázsiai nagyhatalom
mai viszonyulását a rendezéshez napi jel-
leggel alapvetően két dolog határozza
meg. Egyrészt a terrorista módszerekkel is
operáló iszlám extremista csoportok műkö-
dése, beleértve a kábítószer- és fegy ver -
kereskedelemhez kötődő tevékenységüket
is. Másrészt a térségben érdekelt nagyha-
talmak (főként az USA, Oroszország és
Kína) politikája, melyek sorában India ma
több szem pontból a leggyengébb félnek
tűnik, jóllehet – ahogy azt Henry Kissinger
is megjegyezte – sok szempontból érintet-
tebbnek tekintheti magát emezeknél.

India politikáját az afganisztáni konflik-
tussal összefüggésben egyértelmű érde-
korientációja miatt napjainkig erős kon-
zisztencia jellemzi. Ennek az Afganisztán-
politikának az áttekintésekor szembetűnő
a divatosan soft powerhez sorolt eszközök
kiemelt szerepe. A két ország együttműkö-
désében a gazdasági, diplomáciai és kul-
turális kapcsolatok fejlesztése képviseli a
legintenzívebb területeket. Érdekesség,
hogy mintegy 4000 afganisztáni diák tanul
In diá ban, és igen népszerűek például az
indiai filmipar alkotásai az országban.
India emellett ma az afganisztáni újjáépí-
tés legbőkezűbb szereplője a térségből.
(Mindenkit számba véve a hatodik legna-
gyobb donorja az afganisztáni újjáépítés-
nek.) 2001–2009 között több, mint 1,2 mil-
liárd dollárt költött el a közép-ázsiai
országban e célból. Ez az összeg napja-
inkra 1,3 milliárdra nőhetett. Újdelhi négy
fő célterületben határozza meg afganisztá-
ni támogató tevékenységét. Ezek a huma-
nitárius támogatás, az országos jelentősé-
gű infrastrukturális projektek, a lokális,
közösségi bázisokon nyugvó fejlesztési
projektek, valamint az oktatási és szakmai
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kapacitások bővítése. Helyi források sze-
rint jelenleg nagyjából négyezer indiai dol-
gozik az országban a különböző progra-
mok keretében. Miután 2006 óta megsza-
porodtak az ellenük irányuló támadások,
India mintegy 500 fős különleges rendőri
egységet telepített Afganisztánba védel-
mük megerősítésére, és az első külföldi
légi bázisát is afganisztáni tevékenységé-
nek támogatására állította fel a tádzsikisz-
táni Farkhorban, 2007-ben. A gazdasági
kooperáció mélyítésének fontos állomása-
ként Afganisztán 2007. április 3-án a
SAARC-hoz is csatlakozott mint a szerve-
zet nyolcadik tagállama. A folyamat ered-
ményeképpen 2008-ban az afganisztáni
kivitelnek már 23,5%-a irányult Indiába,
ami az első helyet jelenti az ország ex port -
partnereinek rangsorában, míg az import
6,9%-a érkezett a dél-ázsiai országból.
A  kétoldalú kereskedelem összértéke
2010–2011-ben 557,8 millió dollár volt.

Afganisztán jövőjével kapcsolatban
Újdelhiben továbbra is az jelenti a legna-
gyobb dilemmát, hogy miként alakulhat az
ország belpolitikai status quója, közelebb-
ről, hogy várható-e a tá libok vagy hozzájuk
hasonló extrém fundamentalista csoportok
részvétele az afgán politika ala kításában.
Ilyen feltételek mellett ugyanis fölöttébb
szerény esély van arra, hogy a maga szá -
mára kedvező módon tudja befolyásolni a
Kabul lépéseit.

Tágabb stratégiai relációban a térség
hatalmai közül hagyományosan Pakisztán
és Kína törekvései keltik a legmélyebb
aggodalmat Újdelhiben. Iszlámábád ese-
tében persze nem a határok stabilitásához
kapcsolódó igények okoznak dilemmát az
indiai elit számára, sokkal inkább a nyuga-
ti szomszéd esetleges stratégiai térnyeré-
se, ami – bár India katonai biztonságát nem
kezdené ki – lényegében a kilencvenes
éveket idéző állapotok kialakulásával

fenyeget, maga után vonva az iszlamista
szervezetek tevékenységének erősödését.
India számára alapvető biztonsági kérdés
saját 11-13% közé becsült muszlim népes-
ségének körében zajló politikai, ideológiai
folyamatok, kötődésük a fundamentalista
vagy éppen terrorista elemekhez. Az indiai
kormányok rendre igyekeznek demonstrál-
ni a muszlimokkal való békés egymás mel-
lett élés és az egy „nemzetként” való műkö-
dés lehetőségét, melyet Abdul Ka lam pro-
fesszor, a neves muszlim repülőmérnök
2002–2007 közötti köztársasági elnöki pe ri -
ó dusa is szimbolizált. Ennek dacára az
elmúlt évek során is számos incidens szol-
gált példá val a felekezeti ellentétektől táp-
lált erőszakra, ami napjainkra az indiai tár-
sadalmon belül je lentkező biztonsági kihí-
vások sorában az egyik legnagyobb
veszélyforrást képviseli. A probléma mély-
ségeire a 2008. novemberi, Pakisztánban
kiképzett terroristák által végrehajtott mum-
bai támadások is rávilágítottak.

A kínai jelenlét expanziója a kontinens
széles térségeiben – beleértve a szóban
forgó területet is – már egy nagyságren-
dekkel kiterjedtebb, a két ázsiai nagyhata-
lom hosszú távú stratégiai építkezésének
feltételeivel és perspektíváival összefüggő
problémát jelképez az indiai politikai elit
szemében. E ponton mellőznünk kell az
indiai–kínai geopolitikai versengés részle-
tes elemzését, ki kell azonban emelnünk,
hogy annak egyik kitüntetett terepét éppen
a közép- és nyugat-ázsiai szénhidrogén-
exportáló országok jelentik. Ennek okát
természetesen a két hatalom számára
egyrészt saját energiabiztonságuk szava-
tolásában, másrészt az energiahordozók
szállítási útvonalainak ellenőrzéséből faka-
dó hatalmi-politikai lehetőségekben kell
keresnünk. Afganisztán – amellett, hogy
saját, kitermelésre váró szénhidrogénkincs -
csel is rendelkezik – mindkét kiemelt régió
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felé összeköttetést biztosít. Nem véletlen,
hogy a térségben érdekelt és Afganisztán-
ban beruházó hatalmak gyakran lelkesen
invesztálnak az ország infrastruktúrájának
fejlesztésébe. India számára ez a pakisz-
táni területek elkerülésének lehetőségét
ígéri egy észak–déli szállítási folyosó kiala-
kításával. Ez a közép-ázsiai volt szovjet
köztársaságoktól Afganisztánon át az iráni
Csahbahár kikötőjéig vezetne, amelynek
fejlesztésében az óriásállam is érdekelt.
Innen hajón jutnának el az áruk indiai terü-
letre. E korridor nem éppen költségkímélő,
de kedvezőtlen politikai helyzetben nagy
szolgálatot tehet az indiai kereskedelem-
nek, különösen, ha felidézzük, hogy
Pakisztán a kilencvenes években egyszer
már igyekezett gátolni India összekötteté-
sét a Közel-Kelettel, és a térségbeli kínai
jelenlét fő támaszának is az iszlám köztár-
saság tekinthető. Emellett gyakran szokott
előkerülni egy másik terv is, mely a türk-
mén földgáz csővezetéken való Indiába
szállítását tűzi ki célul. A mintegy 1680 km
hosszúságúra tervezett Türkmenisz tán–Af -
ga nisztán–Pakisztán–India (TAPI) gázve-
zeték a kelet-türkmenisztáni Dauletabad
gázmezőről szállítaná a nyersanyagot,
napi 3,2 milliárd köbláb üzemkapacitáson.
Az egyre inkább növekvő költségek és az
érintett területeken uralkodó instabil álla-
potok miatt azonban ma még szerény esé-
lye van a terv kivitelezésének. Egyelőre
erősíti ezt a konklúziót az is, hogy a TAPI-
vezeték sem tudná elkerülni a stratégiai
szempontból legproblémásabbnak tekin-
tett Pakisztán területét. Emellett, ha az
indiai politikai elitnek meg kell alkudnia
ezzel, akkor a biztonságosabbnak ígérke-
ző Irán–Pakisztán–India (IPI) vezeték kivi-
telezése ma reálisabbnak tűnik. Afganisz-
tánnak azonban mindent egybevetve vitat-
hatatlan geopolitikai jelentősége van a tőle
nyugatra fekvő térségekkel való érintkezés

szempontjából, fenntartva a geostratégiai
versengés tétjét, amelyben azonban India
már többször a gyengébb fél szerepébe
kényszerült. Az amerikai jelenlét e szem-
pontból arra mindenképpen jó, hogy gátat
szab egyrészt az isz la mis ta, másrészt a
kínai térnyerésnek az országban. 

Végezetül meg kell állapítanunk, hogy az
USA politikája sem mindig tűnik megnyug-
tatónak az indiai elit szemszögéből. Külö-
nösen a „mérsékelt tálibok” tárgyalópart-
nerként való ke zeléséről és a politikai ren-
dezésbe való esetleges bevonásáról érke-
ző hírek erősítik fel azt a vélekedést, hogy
a nagy szövetséges hajlamos figyelmen
kívül hagyni India hosszú tá vú stratégiai
érdekeit. Egy tálib mintájú kurzus térnyeré-
se az országban – nevezzék mégoly „mér -
sékeltnek” – egyértelműen ellentétes az
indiai szándékokkal, és lépéskényszerbe
hozza a dél-ázsiai óriás kormányát. 

Ennek egyik megnyilvánulásaként 2011.
október 4-én Hamid Karzai újdelhi látoga-
tásán ke reskedelmi és biztonsági megálla-
podást írt alá Manmohan Szingh miniszter-
elnökkel, tovább mélyítve a két állam szö-
vetségét. Az  egyezmény helyi elemzők
értékelése szerint annak a szándéknak a
dokumentuma, miszerint India kész a
korábbinál aktívabb szerepet játsza ni
Afganisztán jövőjének építésében, és a
nyugati kivonulást követően az egyik
garantáló ja lenne az ország stabilitásának.
Tény ugyanakkor, hogy a közvetlen földraj-
zi érintkezés hiányá ban, az olykor kifeje-
zetten ellenséges pakisztáni magatartás
mellett India helyi mozgás tere jóval szű-
kebb annál, semhogy domináns játékos-
nak tekinthessük. Újdelhiben már régen
felismerték, hogy a nagy szövetséges
Egyesült Államok csak igen korlátozottan
tudja megjeleníteni saját hatalmi potenciál-
ját Ázsia magterületein. Ez azonban ma
még Indiára is igaz.
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Irán – mellékhadszíntér 
Amerikával 

Teherán Afganisztán-politikája kapcsán a
következő kérdéseket kívánjuk megvizs-
gálni és meg válaszolni. Elő ször is azt,
hogy milyen tényezők és megfontolások
formálták-formálják Irán Afga nisztán-po   -
litikáját régen és most? Másodszor, hogy
az Egyesült Államokkal való szem ben állás
mennyiben határozza meg vagy írja felül
az iráni külpolitikai vélekedéseket és
lépéseket? Har   madszor, hogy a külső-bel-
ső tényezők ismeretében hogyan cselek-
szik az irá ni ve zetés Af ganisztánban, s
miként alakultak az iráni–afganisztáni kap-
csolatok 2001 után? Vége zetül pe dig azt,
hogy mivel számolnak Teheránban a 2014-
es amerikai csapatkivonást kö ve tően, s
milyen lépéseket tesznek céljaik jövőbeli
elérése érdekében?

Afganisztán közel 900 kilométeren hatá-
ros Iránnal, s megannyi történelmi, kulturá-
lis és gaz da sá gi szállal kötődik a perzsa
államhoz. A  keleti szomszéd azonban
mindezek ellenére so ha   sem volt az iráni
külpolitikai prioritások között, mivel Tehe-
rán stratégiai gondolkodásában a Perzsa-
öböl és az arab világ mindig is sokkalta
lényegesebb szerepet játszott. Az  irá ni
kül politikát szokás irracionálisnak tekinte-
ni, valójában azonban a teheráni magatar -
tás és po litika átgondolt számítások ered-
ménye, s abban inkább a reálpolitikai
megfontolások ját sza  nak szerepet, mint-
sem a forradalmi és ideológiai elvek. Nincs
ez másként Afganisz  tán vonatkozásában
sem, ahol Irán külpolitikáját a forradalom
elvi sarokpontjai mellett számtalan egyéb
té nyező is befolyásolja, így például a törté-
nelmi kapcsolatok, a társadalmi-kul  tu rá lis
szá lak, az et nikai-felekezeti viszonyok, a
geopolitikai megfontolások és a gazdasági
érdekek, va lamint a kül ső szereplőkkel

ápolt viszonyok és kapcsolatok, illetve az
aktuálpoli tikai kérdések. Éppen ezért az
iráni Afganisztán-politika olykor-olykor
igencsak nehezen követhető, vagy ép pen -
ség gel ellentmondásosnak tekinthető,
valójában azonban abban szinte min den -
kor az ország nemzetbiztonsági érdekei
dominálnak. 

Az Afganisztánnal való kapcsolatok idő-
ben messzire nyúlnak vissza: az or szág
nyugati fele egészen 1857-ig, a független
afgán állam létrejöttéig perzsa fennható-
ság alatt állt. A két ország kapcsolata ezt
követően alapvetően jó volt, még ha a Hel-
mand folyó víz  meg osz tá sá nak kérdése
időről időre gerjesztett is vitákat a felek
között. Az  1979-es iráni for  radalom és
Afganisztán szovjet megszállása azonban
új helyzetet teremtett, a kétoldalú kapcso-
latok megromlottak, Irán hivatalos külpoliti-
kája pedig (szemben az aktív Pakisztán-
nal) egyre passzí  vabb lett Kabul irányába.
Megalakulását követően az iszlám köztár-
saság Af ga nisztán-po li ti kája alapvetően
biztonságközpontú volt, s a kabuli és a
nagyhatal mi fe nye ge tést ellensúlyozan dó
ideoló giai, po litikai, ellen állói és gazdasági
szférákat hozott létre Afganisztánban,
hogy ezek által biz   to sí tsa be sa ját straté-
giai érde keit.

Sikerrel tehette ezt, hiszen hivatalos poli-
tikai kapcsolatoknál mélyebb az a történel-
mi és kul turá lis összefonódás, amely a két
ország társadalmát összeköti. Afganisztán-
ban szé les körben beszélik a per zsa nyel-
vet (a pastun mellett a dari a második hiva-
talos nyelv), és tartják a perzsa szoká  sokat
(például ünneplik az iráni újévet). Afganisz-
tán sokszínű etniku mai kö   zül a tádzsikok
(25%) és a hazarák (20%) az iráni népcso-
portba tartoznak, utóbbiak rá adá   sul az
Irán ban ál  lamvallásnak minősülő síita iszlá-
mot követik, éppen ezért szoros viszonyt
ápolnak a perzsa ál lammal. (Afganisztán
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lakosságának közel 20-25%-át alkotják a
sí i ta muzulmánok.) Irán a kez detektől fogva
igyekezett kihasználni a kulturálisan közel
ál ló cso   portokat, és tudato san felhasználni
külpolitikájában az etnikai-felekezeti kár-
tyát. (Lásd pél  dául az etnikai kisebb sé gek
pastunellenes szövetségbe kovácsolását
az 1990-es évek ele jén.)

A történelmi és kulturális kapcsolatok
mellett igen fontos a geopolitika is. Irán
szá   mára Af   ganisztán fekvése miatt mind
stratégiailag, mind pedig gazdaságilag
kiemelt je len  tő  ségű terület. Stratégiailag
azért fontos, mert a perzsa állam ellen irá-
nyuló korábbi támadások nagy ré sze
Afganisztán irányából érkezett – mint aho-
gyan most is a keleti határon ál lo má  so zó
ameri kai erők jelentik a legnagyobb fenye-
getést a teheráni vezetésnek. A  terület
gaz da sá gi jelen tősége pedig az ország
elhelyezkedésében rejlik, nevezetesen,
hogy egyfajta összekö tő pon tot ké pez
Közép- és Dél-Ázsia, valamint a Közel- és
Távol-Kelet között. Iránnak tehát Afganisz-
tán mindenekelőtt azért fontos, mert bizto-
síthatja a távolabbi helyek elérhetőségét:
Tehe  rán a földrajzi és kul turális kö te lékeket
kihasználva befolyásos szerepre törekszik
a közép-ázsiai posztszov jet ál lamokban,
de még inkább az energiahordozók szállí-
tásának regioná lis versenyében. 

Végezetül, amikor a teheráni Afganisz-
tán-politika mozgatórugóiról, befolyásoló
tényezőiről be szélünk, nem feledkezhe-
tünk meg az afganisztáni destabilizáció
határokon átívelő ha tá sairól sem. Ehhez
elég csupán arra gondolnunk, hogy a
szovjet megszállás, a hosszú pol -
gárháború és a tálib rémuralom eredmé-
nyeként ma közel két és félmil lió afgán
menekült él Iránban, s ennél többet aligha
tudna eltartani vagy felszívni a szám talan
problémával küszködő iráni gazdaság. De
legalább ennyire komoly problémát jelent

az afgán in sta bi litás miatt virágzó kábító-
szer-kereskedelem is, amelyben Irán mint
fogyasztó és tranzitor szág egyaránt súlyo-
san érintett. A közel 80 milliós iráni népes-
ség 2,8%-a, vagyis több mint két millió
ember minősül kábítószer-fogyasztónak
(ezzel világelső). Éppen ezért Irán a „meg-
előzést” szem előtt tartva érdekelt az afga-
nisztáni stabilitásban.

Az iráni Afganisztán-politikát tehát szám-
talan tényező alakítja és formálja, de nap-
jainkban talán egyik sem játszik olyan
befolyásos szerepet, mint Teheránnak az
Egyesült Ál la mok   kal fen n álló vi szony rend -
szere. Azt mondhatjuk, hogy jelenleg a
teheráni vezetés egyfajta amerikai prizmán
keresztül figyeli az afganisztáni eseménye-
ket és alakítja politikáját a szomszé dos ál -
lamban. A 2001-es afganisztáni rendszer-
váltás egyfelől valódi főnyeremény volt az
isz lám köz társaságnak, mivel megdőlt az
ellenséges tálib rendszer, és Irán nagyobb
befolyáshoz jut ha tott keleti határán, másfe-
lől azonban az Egyesült Államok komoly
erőket vezé nyelt a tér ség be, amiből a
teheráni vezetés azt a következtetést von-
ta le, hogy veszélyben van a saját rezsim-
jének to vábbélése. Mindez még inkább
bizonyossá vált George W. Bush har cias
re torikája foly tán („go nosz tengelye”),
majd pedig a szomszédos Irak megtáma-
dását kö vetően („rend szer vál tás és bekerí-
tettség”). Afganisztán fel értékelődése az
iráni külpolitikában az Egyesült Államokkal
ápolt speciális (értsd el len sé   ges) viszony-
nak tudható be, amely alapvetően határoz-
za meg az ország gyakorlati lépése it és
cse lekvéseit a keleti szomszédság ban. 

2001-ben Teherán és Washington még
együttműködött a tálibok elleni háborúban,
így példá ul Irán lezárta a határait, fegyver-
rel és információval támogatta az Északi
Szö vet sé get, s felajánlotta azt is, hogy
kimenti az afgán területen bajba került
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amerikai pilótákat. Az idő múlásával azon-
ban a teheráni vezetés egyre inkább biz-
tonsági kihívásként kezdett tekinteni az af -
ganisztáni amerikai jelenlétre, s bár külön-
böző kérdések kapcsán több alkalommal
is tárgyaló  asztalhoz ültek a „Nagy Sátán”
kép vi se lői vel, a két ország kapcsolatát
alapve tően meg    ha tározó bizalmatlansá-
gon nem tudtak túllépni. Ezen a ked -
vezőtlen helyzeten Barack Oba ma hivatal-
ba lépése sem változtatott. Irán a tör té ne -
lem során mindig elutasította a külső sze -
replők jelenlétét a szomszédos Afganisz-
tánban, és nincs ez másként most sem.
Kü lö nö sen, ha figyelembe vesszük, hogy
Irán az USA-ban elemi fenyegetést lát, s
az állami po li ti ká nak még mindig meghatá-
rozó pillére az Ame ri ka-ellenesség. Irán
mindenképpen fontos és pozitív szerep  lő a
tálibok hatalmának megdöntését követően
formálódó új Afganisztán ban, az érdekek
és cé lok el lent mon dásossága miatt azon-
ban a teheráni külpolitika egyfajta kettős
játékot foly  tat: egy felől hi va talos úton erősí-
ti és támogatja a Hamid Karzai vezette kor-
mányza tot, más felől azonban a hát térben
pénzeli és felfegyverzi az Amerika-ellenes
lázadó afgán cso por tokat.

Pedig Washington és Teherán több kér-
désben is megegyező állásponton van
Afganisztánban, vagy ha úgy tetszik, egy-
fajta érdekközösség áll fenn köztük. Így
például mindketten ér  de keltek az afgán
állam stabilitásában és működőképessé-
gében, az ország újjáépíté sé ben és gaz -
dasági fejlődésében, illetve a kábítószer-
termesztés és -kereskedelem elleni küz  de -
lem ben. Egyetértenek továbbá abban is,
hogy az új afgán kormányzatnak tükröznie
kell Af ga  nisz tán et nikai-felekezeti sokszínű-
ségét, s hogy a radikális iszlamistákat 
(a szélső sé ges tá  libokat) távol kell tar tani a
hatalomtól. A közös nevezőt ugyanakkor
fel ül írja a két ország kö zötti el len sé gesség

és bizalmatlanság, a komolyabb kooperá-
ciót pe dig ellehetetle nítik azok a fontosabb
kon flik tu sok, amelyekben az USA és Irán
szemben állnak egymással (például a nuk-
leáris vita, a közel-keleti békefolyamat,
vagy a Perzsa-öböl hely zete).

Paradox módon tehát a közös érdekek,
illetve a potenciális megoldási lehetősé-
gek el le né  re az amerikai–iráni ellentét
nemcsak a kooperációt teszi lehetetlenné,
hanem a konfrontá ciót is erő sítheti a felek
között. Teherán számára az amerikai csa-
patok tá vo zá sa egyfajta előfeltételnek szá-
mít, amiből egy cseppet sem hajlandó
engedni. Irán a biztonsági szempontokat
fi  gyelembe véve élesen elutasít mindenfé-
le amerikai katonai jelenlétet, mivel megíté-
lése szerint Af ganisztán egy fajta ugró-
deszkaként szolgálhat az USA-nak egy
későbbi támadás hoz. Ho  va tovább az
amerikai intervenciót tekintik az afganisz-
táni instabilitás fő kiváltó oká nak, amelynek
káros hozadékait a környező államoknak
kell elszenvedniük. Így például a washing -
toni ve ze tést vádolják a beludzsi szepara-
tizmus felerősödésével, a szunnita ellenzé-
ki cso portok támo ga tásával, ami alapjai-
ban fenyegeti az iszlám köztársaság terü-
leti integritását.

Az amerikai fenyegetésre vá laszul Irán
politikája erőteljesen aktivizálódott, amit
leginkább a következő sza  vak kal lehetne
jellemezni: elrettentés, ellensúlyozás, illet-
ve versengés. Te he rán egyfelől „át  té teles
háborúkat” folytatva igyekszik az amerikai
vezetést rábírni a távozás ra és elrettenteni
az eset leges Irán elleni támadástól, másfe-
lől politikai szövetségeket és kapcsolati
hálókat építve arra törekszik, hogy ellensú-
lyozza az amerikai érdeke  ket a térségben,
végül pe dig egy faj ta vetélkedést folytat
Washingtonnal az afganisztáni erőviszo-
nyok és politikák be folyáso lásában. Rövi-
den: az iszlám köztársaság vezetése úgy
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tekint Afganisztánra, mint ahol nyo mást
gyakorolhat az Egyesült Államokra és az
általa követett politikára. 

Te herán az afganisztáni rendszerváltást
követően a segélyezésben, a fejlesztési
támogatások ban és az infrastrukturális
beruházásokban látja befolyása erősítésé-
nek lehetőségét. Irán elő kelő helyet foglal
el az úgynevezett „donorországok” köré-
ben, eddig közel 660 millió USD ér ték   ben
ajánlott fel támogatást, aminek jelentős
részét (majd 90%-át) már el is juttatta az
af   gán kormányzathoz (ezzel Irán világvi-
szonylatban az ötödik, regionális szinten
pedig az el ső  szá mú adományozó).
A pénzügyi segélyezés mellett Irán az újjá-
építésben is oroszlánrészt vál    lal, így töb-
bek között utakat, vasúthálózatokat, villa-
mos távvezetékeket épít, illetve fej  leszti a
mezőgazdaságot, az egészségügyi ellá-
tást, továbbá részt vesz az afgán rend-
fenn  tar   tó erők kiképzésében is. Irán össze-
tett politikájának lényege nem más, mint
hogy egyfe  lől sta    bilizálja Afganisztánt,
másfelől pedig magához kösse a kabuli
vezetést.

A tálib rezsim bukása óta Irán befolyása
a szisztematikus tervezésnek köszönhető-
en fokoza   tosan növekszik. Mindezt a
kereskedelmi és gazdasági mutatók tükrö-
zik talán a leginkább: így például amíg
2000-ben a nem olajalapú iráni export alig
érte el a 150 millió USD-t, ad   dig 2010-ben
ez az összeg már az egymilliárd USD-t is
meghaladta. Afganisztán érintetlen ex -
portpiacnak számít, amit a teheráni veze-
tés igyekszik is kihasználni (például keres-
kedel  mi ka  marát működtet Herátban), és
stratégiai helyzetét gazdasági-politikai elő-
nyökre váltani. Irán a soft power felhaszná-
lásával ráadásul nem csupán a gazdasági
dimenzióban ért el szá mot   tevő sikereket,
hanem a kulturális szférában is. Teherán a
szellemi együttműkö dés, de még inkább

az ideológiai befolyásolás jegyében pénz-
zel, tanárokkal, tankönyvekkel, sőt egye te   -
mek alapításával is támogatja, illetve irá-
nyítja az afganisztáni szellemi életet. 

Af ganisztáni befolyásának biztosítása
érdekében Teherán igyekszik az olyan
ügyeket is fel       használni, mint például a
kábítószer-ellenes küzdelem, a vízzel kap-
csolatos problémák, vagy a me   nekültek
kérdése. Az utóbbi különösen hatékony
fegyver, mivel az afganisztáni álla      po tok
egye lőre nem teszik lehetővé a menekül-
tek zökkenőmentes hazatérését és beil-
leszke    dé sét, ezért az erőszakos iráni
hazatoloncolás minden esetben komoly
biztonsági és hu ma   ni tá rius prob   lémát
generál, amit kihasználva Irán egyszerre
képes a szövetséges erőfeszí    té se ket alá -
ás  ni, illetve engedményeket kikényszeríte-
ni az afgán vezetésből. Teherán a me  ne -
kült ügyek kel egyértelművé kívánja tenni
Kabul számára, hogy Nyugat-Afganisztán
stabi  litása el  ső d  le ge sen Irántól, s nem az
Egyesült Államoktól függ. Az Iránban szo-
cializálódott me ne kül  tek rá adá sul hazatér-
ve csak tovább erősíthetik a perzsa állam
hatását az afgán fej  le   mé nyek  re. 

Irán azonban nem csak a soft power
eszközével él, amikor az afganisztáni ese-
ményeket és po   litikákat igyekszik befolyá-
solni, hanem a hard powert is felhasználja
céljainak elérése érdekében. Az amerikai
támadástól tartva Teherán egyre sziszte-
matikusabb és szorosabb kapcso  latot kez-
dett el ápolni az afgán ellenálló mozgal-
makkal, amit egyértelműen bizonyítanak a
le lepleződött fegyverszállítások. Érdekei
azt dik   tálják, hogy az ideológiai és feleke -
ze  ti el lentéteket félretéve működjön együtt
a tálibokkal, akik, akárcsak a te heráni
vezetés, ha tá ro zot tan elutasítják az ameri-
kai katonák afganisztáni je lenlétét. Tipikus
esete ez „az el  len sé gem ellensége a bará-
tom” elv érvényesülésének. 
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Irán tehát az elmúlt évtizedben a többdi-
menziós kapcsolatokat kihasználva és a
kínálkozó le he    tő  sé  ge ket megragadva
komoly befolyási zónát alakított ki magának
Afganisztánban. Az or   szág állapota azon-
ban cseppet sem biztató, s ezért az iráni
vezetést jelenleg több dolog is ag gasztja:
egyfelől a biztonsági helyzet folyamatos rom-
lása, másfelől a tálib moz ga    lom vissza -
térése-megerősödése, végül pedig az Egye-
sült Államok kivonulási terve, az ame  ri kai–af -
ganisztáni kétoldalú kapcsolatok 2014 utáni
alakulása. A bizonytalan helyzet ben Te    he rán
to  vábbra is igyekszik erősíteni az afgán köz-
ponti kormányzatot, ugyan akkor meg pró  bál
minden eshetőségre felkészülni, s egyszerre
több vasat tartani a tűz ben. Stratégiai és biz   -
ton sá gi ér  dekeit szem előtt tartva valamennyi
afgán politikai erőt támogatja, hogy bármi
tör ténjék is Af ganisztánban, befolyása bizto-
sított legyen a jövőben is. 

A fegyveres csapatok kivonásával pár-
huzamosan a washingtoni vezetés átlépni
látszik a ko     rábbi „vörös vonalon”, ameny-
nyiben tárgyalásokba bocsátkozott a táli-
bokkal. Bekapcsolódásuk az afgán politi-
kai folyamatokba több szempontból sem
kedvező a teheráni vezetésnek. Egy  felől,
mert a tálibok bevonása a döntéshozatal-
ba megerősítheti a szerepüket, ami pe    dig
hosszabb távon akár Afganisztán „tálibáni-
zációját” is eredményezhet. Másfelől, mert
a tá libok ha talomba emelkedése együtt
járna Pakisztán és Szaúd-Arábia regionális
befolyásá nak nö ve kedésével is. Mindez
komolyan veszélyezteti az iráni érdekeket,
illetve befo  lyá so lá si ké pes ségeket, ezért a
teheráni vezetés paradox módon egyszer-
re igyekszik margi na li zál   ni a tálibo kat, de
egyben kapcsolatot is kiépíteni velük.

Az amerikai és szövetséges csapatok
tervezett kivonulása vákuumhelyzetet
teremthet, s egy  ben a regionális szereplők
aktivizálódását vonhatja maga után, ezál-

tal pedig egy újabb „nagy játék” veheti
kezdetét Közép-Ázsiában. Iránnak ebben
a regionális viaskodásban a fő ri     vá   list
Pakisztán jelenti, amely kulcsfontosságú
aktor az afgán kérdésben. Teherán és Isz-
lámá    bád egyaránt komoly befolyással bír
az afgán eseményekre, s bár számos kér-
désben azo   nos vé  leményen vannak (pél-
dául az afganisztáni stabilitást, az USA
korlátozott sze   repét illetően), kapcsolatuk-
ban mégis az ideológiai és stratégiai ver-
sengés dominál. Egy felől eltérő erő    ket
támogatnak: amíg Irán a síita csoportokat
és a kisebbségi etnikumokat se   gíti, addig
Pakisztán a pastun és szunnita erőket
igyekszik felkarolni; másfelől pedig ugyan -
azért versenge nek, ti. a Közép-Ázsiából a
déli kikötőkhöz vezető tranzitút vo  na la kért.

A teheráni vezetés tudja, hogy az ameri-
kai kivonulás nem egyenlő a teljes távo-
zással, miként tisztában van azzal is, hogy
Irakhoz képest sokkalta kisebb a hatása az
af ga nisz  táni ese  ményekre, s hogy az arab
szomszéddal szemben az afgán állam
sok  kal inkább függ az ame rikai fegyverek-
től és segélyektől. Ezért a teheráni külpoli-
tikát az óva   tosság jellemzi, miköz ben min-
den erejével azon dolgozik, hogy az USA
befolyását és sze   repét korlátozza Afga -
nisz tánban. A 2014 utáni helyzet tekinteté-
ben az amerikai–af ga nisz tá  ni stratégiai
partnerség szerződésbe foglalása nyugta-
lanítja leginkább az iráni vezetést, konk -
rétabban a támaszpon tok kérdése és az
afgán kormányzat Amerika-barátsága.
Ezért Irán egyfelől igyekszik megtor -
pedózni az egyezményt, másfelől pedig
egyfajta ga   ranciaszer zés céljából hasonló
kétolda lú biztonsági megállapodást igyek-
szik kötni az af gán ve ze tés sel. 

Teherán Afga nisztán-po  litikája egyfajta
minimum–maximum-stratégiaként ha  tá roz -
ha tó meg: egy részt igyek  szik minimalizálni
a konfliktus kockázatát (azaz elkerülni a
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kon frontációt az Egyesült Ál la mok kal),
másrészt viszont maximalizálni törekszik
saját sikerének lehetőségét is (azaz a
hosszú távú közép-ázsiai és afganisztáni
szerepvállalást). Miközben világos, hogy
Irán fon  tos szereplő Afganisztánban, nél-
küle aligha lehet rendet ten ni a kö  zép-
ázsiai or  szágban, az amerikai–iráni kap-
csolatokban be  köv etkező nor ma li zá  ció
nélkül aligha várha tó, hogy Teherán komo -
lyabban együttműködjön az Egye sült Ál la -

mok kal. A köztük fennálló vi  szony elmér-
gesedése (például a nukleáris vita kap-
csán) rá a dá sul könnyen azt eredményez-
heti, hogy az iszlám köztársaság hatható-
sabban tá mo gatja majd a tá lib erő ket, elle-
hetetleníteni igye kezve ez zel a konfliktus
rendezését és a stabilitás meg te rem té sét.

(A tanulmány jegyzetei és irodalomjegyzé-
ke megtalálható a SVKK Elemzések
2012/3-as számában.)                         n
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