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A

z A erikai Egyesült Álla ok Ne zet izto sági Ar hí u a
áprilisáa pu likált egy sor, a titkosítás alól frisse feloldott külügyi és titkosszolgálati dokumentumot, elyek a yol a as é ek e zajló pakisztá i
ukleáris kutatásokkal, illet e Washi gto azokkal kap solatos szá ításai al foglakoznak. E források persze e
áltoztatják eg alapjai a az a erikai-pakisztá i
kapcsolatok törté etéről re delkezésü kre álló általá os képet, égis érdekes
részletekkel szolgáltak a két ország kora eli pár eszédéről, illet e arról, hogy
e yit tudott alójá a az a erikai kor á yzat a uszli ország ukleáris fegyerkutatásai ak állásáról és kilátásairól. A szó a forgó periódus külö öse
ozgalmas i d Pakisztá és a tága Dél-Ázsiai térség törté ete, i d pedig a szovjet-amerikai szuperhatalmi rivalizálás sze szögé ől izsgál a. A Szo jetu ió afgaisztá i i áziója, és az azzal sze e ki o takozó a erikai stratégia sajátos politikai „szélár yék a” vonta a törté eté ek ásodik diktatórikus periódusát élő Pakisztá t, ely ezt kihasz ál a gyors üte e folytathatta a het e es é ek elejétől
felfuttatott kato ai ukleáris progra ját. Bár Washingto a e ek korá t se
örültek, a külpolitikai stá szá ára a térség eli politikát illetőe az elsődleges tájékozódási po t az afga isztá i szovjet te éke ység olt. Ilye feltételek ellett –
i t lát i fogjuk – a élt él ke ese lehetőségük aradt érde e efolyásol i
szö etségesük tö egpusztító fegy erkezését.
Jele ta ul á y tehát az újo a is ertté ált doku e tu oko keresztül
mutatja be a pakisztá i ukleáris progra kora eli helyzetét, illet e a ak hatását
a Washington-Iszlá á ád kap solatok légkörére.
Zia ul-Hakk Pakisztá ja és az a erikai külügy
A pakisztá i álla rö id törté eté ek apjai kig leghossza kato ai diktatórikus periódusa Moha ed )ia ul-Hakk ezérkari fő ök
. július 4.-ről .-re virradó éjjel égrehajtott álla sí yé el ette kezdetét, ely ek ered é yeképpe a
pakisztá i haderő eltá olította a hatalo ól a )ulfikár Ali Bhutto ezette polgári
kabinetet és bevezette a statáriu ot. Az ország legfelső kor á yzói jogköreit
)ia tá or ok 1 ragadta agához, elyet egésze 1988. augusztus 17-é , áig tisztázatla repülőgép- aleset sorá ekö etkezett haláláig meg is tartott. E ásodik
diktatúra öröksége áig észlelhető yo ot hagyott a pakisztá i társadalo életé , és egész Dél-Ázsia izto ságpolitikai folya atai is. Utó i kap sá a yugati
1
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szakirodalo leggyakra a két eghatározó területet e el ki: egyrészt Zia ulHakk reg álása a e zetközi dzsihádi ozgalo törté eté e is érföldkö et jele tett, ásrészt ekkor ért eghatározó szakaszá a Pakisztá ato hatal i fejlődése, ely ek ered é yeképpe korszaku k a
egszülethetett az első uszlim
atombomba.
Az 1970-es é ek Pakisztá já ak e zetközi pozí ióját a relatí elszigeteltség
2
jelle ezte, ely rá yo ta a élyegét az a erikai kap solatokra is. E jele séghez
kétségkí ül tö té yező ezetett, elyek között azo a e elha yagolható
szerepet játszott az a erikaiak o -proliferá iós politikája és a pakisztá i ukleáris
fegy erkezéssel kap solatos álláspo tja se , elyet Iszlá á ád a tö
yire
diszkri i atí ak és hiteltele ek teki tettek. E ellett persze a hatal at erőszakkal egragadó )ia tá or ok se
olt igazá szalo képes part er. Washington
ezek e az é ek e Irá t és Szaúd-Ará iát teki tette első szá ú szö etségesei ek
a Perzsa (Arab)-ö öl tága térségé e . E éle é y felül izsgálatát az
-es
é ek égé ekö etkezett, az USA térség eli stratégiai pozí ióit agy a
eghatározó fejle é yek ké yszerítették ki.
Dél-Ázsia geopolitikai iszo yai ak ekkortól kezdődött radikális átalakulása
re dkí üli érték e felértékelte Pakisztá szö etségét az A erikai Egyesült Álla ok sze é e . A folya at első állo ását az irá i iszlá forradalo
. februári győzel e jelentette, mellyel nem csak Pahlavi dinasztia monarchikus hatalma se
isült eg, ha e
egszű t az a erikai külpolitika egyik legfo tosa közel-keleti tá asza is. Még ez é de e er -é a Szo jetu ió hadereje
egkezdte afga isztá i ű eleteit, eg yit a a hideghá orú egy úja forró
hadszí terét. Mi dkét fejle é y az éri tett térségekkel határos Pakisztá korá a is ige elő yös ek tartott földrajzi pozí iójára hí ta fel újra az amerikai
geostratégák figyel ét.
E új helyzet e az
. ájus -é szig ált a erikai-pakisztá i köl sö ös
édel i tá ogatási egyez é y óta létező pakisztá i-a erikai szö etség újjáélesztése és az ország „hadre d e állítása” Moszk a afga isztá i feltartóztatása érdeké e Ji
y Carter el ök
e zet izto sági főta á sadójá ak,
) ig ie Brzezi ski ek az alapko ep iója olt. A stratégiai realitások kétségkí ül
igazolták őt: az afga isztá i szo jet törek ésekkel sze e i elle állás – zö
el a
CIA- keresztül eg alósult – aktí a erikai tá ogatása az adott realitások ellett kizárólag Pakisztá területé ek és i frastruktúrájá ak az igé y e ételé el olt
megoldható. Ezt elát a Carter, de ég i ká az őt kö ető Ro ald Reaga el ök
(1981-1989) „fro tország ak” (front-line state teki tette az iszlá álla ot a „gonosz birodal a” elle i küzdele e . E küzdele ered é yessége Iszlá á ád fokozott gazdasági és kato ai tá ogatását, ezzel párhuza osa sőt politikai értele e e ek előfeltételeké t a itás kérdések háttér e szorítását kö etelte.
Utó i igaz olt az a erikaiakat sok sze po t ól legi ká aggasztó ukleáris kutatások kérdéskörére is. Mi t lát i fogjuk, e ek dile
ája agy a
eghatározta
2
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a ashi gto i kor á yzat és a )ia-rezsi gyakra feszült, urkolt fe yegetésekkel
és löffökkel ö ezett pár eszédét.
Szűke értele e ett törté etü k sze po tjá ól Moha ed )ia ul-Hakk
jelle rajza, politikai/ideológiai eállítódásai ke és jele tőséggel ír ak. E s orok szerzőjé ek eggyőződése, hogy a ukleáris fegy er egszerzésére irányuló törek és e a diktátor sze élyéhez kötődött, ha e a pakisztá i stratégiai kultúra által eghatározott helyzetértékelés, és e ől fakadóa az ország izto ságá al kap solatos aggodal ak ké yszerítő erő el hí ták életre. A
pakisztá i izto ságpolitika é tizedes, a ár izo yos körök e közhelyszá a e ő tradí iójá ak hódol a e félel ek eghatározóa az I diai Kö ztársaság a í ióihoz kötődtek.
Az i diai szál
Az I diai Köztársaság a hideghá orú első ő é tizedé e egyértel űe a
ukleáris eszközök proliferá ióját gátol i kí á ó, a fegy erkezés felhagyását és
a leszerelést preferáló politikai élkitűzéseket kép iselt. Ez köz etle kap s olat a állt az ország azo törek ésé el, hogy i él i ká
e tesítse a szuperhatal ak sze e állásától Dél- és Délkelet-Ázsiát. A ukleáris fegy erkísérletek korlátozására o atkozó törek ések törté el i előz é yei között
Dzsa áharlál Nehru i diai i iszterel ök 1954-es kezde é yezését is ott találhatjuk.3 Az amerikai-pakisztá i kato ai szö etség ár e lített, 195 . ájusi
írásos for á a ö tése azo a
ár korá ilágosa jelezte, hogy a hideghá orú e
arad tá ol I dia köz etle izto ságpolitikai kör yezetétől sem. A Kíai Népköztársaságtól
őszé , az ú . har i háro
apos há orú a e lsze edett kato ai ereség pedig ráé resztette az i diai elitet hazáj a relatí
gye geségére és kiszolgáltatottságára a ipoláris sze e állás által egha tározott stratégiai közeg e . A egoldást a korá i külpolitikai o al ezetés
eg áltoztatásától re élték, ely egyrészt a Szo jetu ió al aló szorosabb
szö etség fel állalását, ásrészről pedig I dia saját katonai poten iáljá ak és
elrette tő képességé ek fejlesztését ered é yezte. Ez utó i jele tős rész e
tá aszkodott a ukleáris progra ered é yeire, elyek a het e es é ekre
ár a űködőképes ato fegy er előállítását is lehető é tették Újdelhi szá ára. A dél-ázsiai hatalo ekkor ár egyértel űe a Szo jetu ió szö etséges éek szá ított, elyet az 1971. augusztus 9-i szovjet-i diai arátsági és
együtt űködési szerződés iztosított. Ter észetese
i dkét fejle é y I dia
pozí iói ak erősödése felé hatott, lépéské yszer e hoz a az arra külö öse
érzéke y pakisztá i elitet. Az 1974. ájus -i sikeres i diai kísérleti ato roba tás Iszlá á ád a egy riadójelzéssel ért fel.
A ukleáris fegy erkezés op ióját az
. é i a gladesi há orú a elszen3

Ld.: Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization (CTBTO), http://www.ctbto.org/thetreaty/history-summary/ letölt e:
. . .
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edett ereséget kö etőe kezdték egyre i ká ko olya e i a pakisztá i
politikai és kato ai elit körei e . A há orú legalá is statisztikai értelemben4)
egrázó kö etkez é yei e
sak a terület eszteség e , ha e az iszlá
e zet álla alkotó ideológiáját ért óriási hitel esztés e is eg utatkozott. A
e gáli szakadár ozgalo I dira Ga dhi kor á yá ak kato ai tá ogatása élkül e érhetett ol a élt, i ek kö etkezté e Iszlá á ád a felerősödtek
az Újdelhit agresszí , a pakisztá i álla
egse
isítésére törek ő hatalo ké t
jelle ző ha gok. Az i
ár – akkor úgy tű t – az ato hatal iság küszö ére érkező I diá al sze e i ered é yes elrette tésre, és Pakisztá e zeti/hatal i
ide titásá ak egerősítésére o atkozó igé ye egyará t a ukleáris fegy erkezés hí ei ek ér eit erősítették, és elsődlegességet iztosítottak a Kahutai ukleáris kutatóközpo t a zajló „projekt” szá ára. Az urá dúsító ere dezések építéséről az Egyesült Álla ok ég a het e es é ek folya á tudo ást szerzett.5
A nukleáris kérdés az a erikai-pakisztá i pár eszéd e a yol va as évek folya á
Washi gto a tö , i t kí á atos ak tartották ol a a kato ai élú
ukleáris te h ológiák dél-ázsiai proliferá iójá ak egelőzését. Egy
jú iusá a kelt, az éri tett országok a
űködő agykö etségei ek küldött doku e tu a az A erikai Egyesült Álla ok Külügy i isztériu a azonban
ár elismerte, hogy a dél-ázsiai e zetek ato hatal i törek ései ek eggátolására tett a erikai ilaterális és ultilaterális erőfeszítések zs ákut á a jutottak.6 Érdekesség, hogy ár ez a doku e tu a yol a as é ek közepére
esetleg korá ra prog osztizálja a két éri tett dél-ázsiai ország nukleáris ké7
pességé ek kifejlődését. Mi t késő kiderült, Pakisztá eseté e
eglepőe
pontosnak bizonyult e e slés, ely lehet, hogy papírra etésekor az a erikai
külügyi dö téshozatal felrázását élozta, égis ige
alószerűtle é teszi,
hogy Washi gto a a késő iek e ár i e ű eglepetést okozott ol a a
uszli ország ukleáris kutatásai ak állapota.
A fe ti e ora du kiadását e sokkal kö ető, alapjai a
eg áltozott
helyzetben azonban az USA a „fro tországgal” ápolt kap solatai érdeké e yílt
fórumokon szá dékosa e feszegetett olya érzéke y, a gyakorlati egyetértést
alószí űsítette kizáró kérdéseket, i t az e eri jogok ér é yesülése, agy a
nukleáris fegy erkezés.8
Mi t éri tettük tehát, az afga isztá i projekt sikerre itele prioritást él ezett
Ba glades elszakadásá al az addigi Pakisztá el esztette területé ek egyhatodát, lakosságá ak
i t felét.
5
KERR, Paul – NIKITIN, Mary Beth: Pakista ’s Nuclear Weapons: Proliferation and Security Issues,
CRS Report for Congress, Congressional Research Service, 2013. 3.
6
Non-proliferation in South Asia, Department of State Cable 145139, 6 June 1979. 1.
7
Uo. 3.
8
TALBOT, Ian: Pakistan - A Modern History, Hurst&Company, London, 1998. 250.
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Amerika helyi aspirá iói ak sorá a , a i ideális feltételeket tere tett a pakisztá i
ukleáris fegy erkezés szá ára. Washi gto a yagi és kato ai tá ogatása amellett olt iztosított, hogy a uszli ato o a egszületésé e egyáltalá e
olt érdekelt, és alap etőe tisztá a olt azzal, hogy szö etségese – minden ködösítő állítása elle ére - folyamatosan dolgozik a ak kifejlesztésé .
Egy
. ár ius -á kelt, a Bureau of I tellige e a d Resear h (INR) 9
erkei e született ele zés ől kiderül, hogy az a erikai fél az
-es afgaisztá i i áziót kö etőe első sor a a szo jet efolyástól aló félele ek,
illetve a bekerítettség érzésé ek tudta e Pakisztá együtt űködési készségét
az Egyesült Államokkal. 10 Té y, hogy a szo jet lépések drasztikusa ro tották
az ország addig se
eg yugtató hadászati pozí ióját, i el az I diá al sze me i addigi keleti kato ai erőko e trá ió al sze e egy haso ló elle séges
túlerő kialakulásá al fe yegetett a yugati határok ál. 11 Iszlá á ád félel ét e
„ yugati fro t” kialakulásától a Kelet-Be gál Ba glades elszakadásáért elsődlegese felelős ek tartott Indira Gandhi 1980. ja uári i iszterel öki isszatérése is fokozta.12 A pakisztá i stratégák sze e előtt le egő legsötéte forgatókö y egy szo jet-i diai harapófogót izio ált, ely szi te iztosa összeroppa ta á a „Tiszták Országát”.
Azt azo a az ele zés készítői határozotta leszögezik, hogy a pakisztá i fél
e lesz hajla dó le o da i a ukleáris progra járól.13 A ak elle ére se , hogy
– a i t egy szi té az INR erkei e született
-as ele zés egállapítja – a
pakisztá i kato ai elit alap etőe e ked eli a ukleáris fegy erkezés ötletét. 14 A
társadalo a azo a e
olt se
iféle elle állás a progra
al sze e , a
yol a as é ek Dél-Ázsiájá a e
oltak a ti ukleáris ozgal ak.15 A fe ti öszszegzés az a erikai Külügy i isztériu
eghatározó, issza- isszatérő álláspontja
olt a pro lé a kap sá .
E ek tükré e e
eglepő, hogy a politikusok szá ára jelle zőe az jelentette a legköz etle e
hosszú tá o ér é yesülő taktikai pro lé át, hogy hogya iztosítsák a Ko gresszus tá ogatását a Pakisztá ak yújta dó segélyekhez
a élkül, hogy e ké yes kérdés e előrelépést ér e el az a erikai külpolitika. Ezzel
szorosa összefüggő dile
át jele tett az ország „fel e tése” is a Symington
9
Az a erikai külügy i isztériu hírszerző hi atala, ely a külpolitikai dö téshozatal tá ogatására gyűjti és ele zi az egyes országokkal, illet e aktuális pro lé akörökkel kap solatos i for á iókat.
10
Pakistan and the US: Seeking Ways to Improve Relations, Bureau of Intelligence and Research,
Policy Assessments, Report 97-PA, March 23, 1981.
11
E félele ek sajátos törté el i áthallást köl sö öz, hogy a yugatról Dél-Ázsia felé irá yuló kato ai ozgások hagyo á yos út o alá ak é ezredeke keresztül a ai Pakisztá yugati határá fekő agashegységi átjárók főképpe a Haj ár-hágó szá ítottak.
12
Request for Review of Draft Paper on the Security Dimension of Non-Proliferation, Memorandum, April 9, 1981. 19.
13
Pakistan and the US: Seeking Ways to Improve Relations, 4.
14
Pakistan: Security Planning and the Nuclear Option, Bureau of Intelligence and Research, Policy
Assessments, Report 83-AR, 1983. 8.
15
India-Pakistan: Pressures for Nuclear Proliferation, Bureau of Intelligence and Research, Policy
Assessments, Report 778-AR, February 10, 1984. 3.
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ódosítás re delkezései alól, elyek el ileg kizárták ol a az ato hatal i ál okat dédelgető Iszlá á ád segélyezését. Mindez nem azt jelenti, hogy Washington
e lett ol a érdekelt a o -proliferá iós törek ések fe tartásá a is, de alapvető dile
át jele tett eki ez, ala i t a Pakisztá -Afga isztá politika erse gő
szempo tjai ak egye súly a hozása.
Az USA álláspo tját a pakisztá i ukleáris progra ról legőszi té e H arold Bro
édel i i iszter
foglalta össze Te g Hsziao-pinggel
1980. ja uár -án, Peki g e folytatott eg eszélésé , ahol el o dta: hazája
elle zi azt, de ezt ost félre teszik egy időre, és arra ko e trál ak, hogy
egerősítsék Pakisztá t egy lehetséges szo jet fellépéssel szemben. Teng ezt
„ agyo jó egközelítés ek” e ezte, de e osztotta tárgyalópart ere yíltságát. El o dása szeri t a Kí ai Népköztársaság elle zi és értel etle ek tartja a progra ot, oha egértőe
yilatkozott Pakisztá egyedi sze po tja iról. 16 A alóság persze az, hogy Kí a olt a pakisztá i ukleáris kutatások és
allisztikus rakétafejlesztések első szá ú külső tá ogatója. A fegy erkezési
progra , ala i t a pakisztá iak I diától aló félel e jó lehetőséget teremtett a kí ai efolyás kiterjesztésére, égső soro Peki g stratégiai érdekei ek
hatéko ya kép iseletére Dél-Ázsiá a . E folya at ak é tizedekre ható köetkez é yei lettek. Te g ugya akkor a eg eszélés sorá lojális aradt a
pakisztá i-kí ai arátsághoz: re é yét fejezte ki, hogy az USA iztosítja a táogatást Iszlá á ádnak.17
Az a erikai fél lé yegé e e ek egfelelőe járt el, ár a tá ogatás értékéről
1980- a
ég e olt egyetértés a két szö etséges között. Ji
y Carter
illió
dolláros segély so agra o atkozó ja aslatát, elyet ég Agha Shahi külügy i iszter
1980. ja uár - . között zajlott ashi gto i látogatása alkal á al tett eg, )ia el ök
18
ogyorósze ekhez („pea uts”) hasonlította. A Reagan-ad i isztrá ió
. ja uár
20-i hi atal a lépéséhez agy árakozásokat fűztek Iszlá á ád a .19 A erikai egállapítások szeri t hozzáállásukat for álja, hogy „a pakisztá iak úgy ítélték eg, hogy a
repu liká us kor á yok törté el ileg arátságosa ak a de okrata pártiak ál, elyek hitük szeri t I diát favorizálják”20 Ami a tá ogatás értékét illeti, a pakisztá i fél
kétségkí ül e salódott a kor á y áltásban: a Reagan-ad i isztrá ió segélyezésre
o atkozó ajá lata ár ,
illiárd dollárról szólt, hat é es időtartamban.21 Ezt 1986a egy úja , i
ár , 0 illiárd dollárról szóló so ag kö ette, melyet (eredetileg)
az 1988- közötti időszakra irá yoztak elő.22
16
Extract of Memorandum of Conversation, Meeting Between Secretary of Defense Harold Brown
and Vice Premier Deng Xiaoping, January 8, 1980.
17
Uo.
18
TALBOT: 249.
19
Pakistan and the US: Seeking Ways to Improve Relations, 2.
20
Uo.
21
TALBOT: 250.
22
Your Meeting with Pakistan Prime Minister Mohammad Khan Junejo, Memorandum for the
President from George P. Shultz, In: Visit of Prime Minister Junejo of Pakistan, Briefing Book, 8622569,
July 15-21, 1986. 22.
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között Pakisztá ak yújtott a erikai kato ai fekete vo al és gazdasági
szürke vo al tá ogatás
-es értéke szá olva

Forrás: Ce ter for Glo al Develop e t
Egy ekkortájt,
áprilisá a született e ora du
eg ilágítja a dél-ázsiai
ukleáris a í iókat elutasító a erikai álláspo t tága , glo álstratégiai összefüggéseit is. Az anyag egállapításai szeri t a ukleáris fegy erek terjedése azzal
fe yeget, hogy a jö ő ilágá a a Szo jetu ió és az Egyesült Álla ok sokkal szeréye elle őrzést gyakorolhat ajd a glo ális ukleáris erőegye súly felett. E ellett a jele séget a helyettesítő há orúko (proxy wars) keresztül is aggasztónak
találták, i el egállapításuk szeri t egy szo jet szö etséges és egy a erikai szöetséges álla esetleges jö ő eli ko fliktusá a sokkal alószí ű e sodródnak
ele a szuperhatal ak, ha egyik, agy i dkét fél ukleáris fegy ereket fejleszt.23
Ne
ehéz felis er i, hogy e példa az i do-pakisztá i ko fliktusra kí á ja felhí i
a figyelmet. A doku e tu szerzői e ja asolják, a tá ogatási és a o proliferá iós politika összekap solását. Kilátás a helyezik ugya akkor, hogy egy
erőteljes kato ai segélyezés hatéko ya isszatarthat egy országot attól, hogy
nukleáris fegy er fejlesztésé el reagáljo egy szo szédja haso ló törek ésére. 24 Ez
ki o datla ul ár, de ter észetese szi té a pakisztá i helyzetre reflektál. Kissé
késő az a yag szerzői ár kifejezette Pakisztá t példaké t állít a jele tik ki,
hogy ahol a függés e olya erős, ott a segélyezés egszű tetése e
áltoztathat a ukleáris politiká .25
A yol a as é ek folya á a uszli ato o a egszületésé ek kö etkez é yeit – persze szá ol a a dél-ázsiai ukleáris ko fro tá ió eszélyé el is –
Washingtonban e ritká tága stratégiai di e zió a értékelték. Külö öse a
23

Request for Review of Draft Paper on the Security Dimension of Non-Proliferation, Memorandum, C05040077, April 9, 1981. 2.
24
Request for Review of Draft Paper on the Security Dimension of Non-Proliferation, 14.
25
Request for Review of Draft Paper on the Security Dimension of Non-Proliferation, 16.
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zajló Irá -iraki há orú
küzdő feleit ösztö özhette az ato fegy er egszerzésére egy sikeres pakisztá i program. Azt alap etőe helyese
érték fel,
hogy a pakisztá i ukleáris arze ál szerepe az adott időszak a elsődlegese India ko e io ális kato ai fölé yé ek elle súlyozása, egy esetleges keleti agresszió elrette tése le e. (Fo tos lát u k, hogy egy az
. é i kargili há orúhoz haso ló kala dot a korszak a adott körül é yek ég e tettek lehetőé.) Érdekesség to á á, hogy a e ora du szerzői égső soro té ese jósolták eg az i diai ukleáris politika tájékozódási po tjait, ikor az úja
az
. é it kö ető i diai fegy erkísérletet dö tőe a pakisztá i progra állása,
illetve India azzal kapcsolatos percep iói függ é yé ek teki tették.26 Ezzel
szemben - törté etileg ás feltételek ellett – Újdelhi égül saját agyhatal i
a í iói érdeké e de o strálta újra ukleáris képességeit, és Iszlá á ád szorult a „követő” szerepé e. Az 1987-ben felújított kato ai élú ukleáris kutatások alátá asztására iszo t az ezredforduló é ei e előszeretettel hasz álták fel
a kí ai és pakisztá i fe yegetés tézisét.
A izsgált időszak a ugya akkor az i diai stratégiai pozí ió ele zése szer es
részét képezte a pakisztá i ukleáris politika, ala i t tága a sze lél e az a erikai fegy erszállítások lehetséges kö etkez é yei el foglakozó prog ózisok ak.
Té y, hogy Washingtonban – legalá is a hírszerzés/ele zés szi tjé – komolyan
foglakoztak Újdelhi árható reak iói al. Erre szolgál példaké t egy 1981. augusztus
20.-ra keltezett rö id CIA memorandum, amely szeri t I dira Ga dhi kor á yfő
kifejezetten aggódik a Pakisztá ak elad i ter ezett, összese
d F-16-os amerikai adászgép miatt, melyek – ko i ál a a ukleáris fegy erek előállításá al ézete szeri t ö elik a há orús fe yegetést a térség e .27 Ez utó it az i diai fél
külö öse a ukleáris létesít é yek elle i sapás érő ű eletek esélyei ek öekedésé el agyarázták. I terpretá ióját alátá asztotta, hogy Izrael is F-16osokat hasz ált
. jú ius -i iraki légitá adásához ú . „Opera had űvelet” .28
Egy ásik, átfogó ele zés, elyet az a erikai hírszerzőközösség CIA irá yítással
szepte eré e állított össze, ár kifejezett fe yegetéské t írja le a pakisztá i ukleáris fegy erkezést I dia regio ális és glo ális a í ióira éz e. 29 Újdelhi ezért a pakisztá i ukleáris létesít é yek elle i egelőző sapásra is rászánhatja agát. Tehát lé yegé e ugya arra, a it elle fele részéről feltételez. Az
a erikai stratégák itá felül képes ek tartották az országot egy ilye ak ió égrehajtására. A pakisztá i légierő egerősítését ugya akkor az afgá há orús eseméyek is i dokolták.
. ájus -é egy pakisztá i F-16-os se
isített eg egy,
az ország légteré e ehatoló afgá gépet. 30 A haso ló légi össze sapásokra az
26

Request for Review of Draft Paper on the Security Dimension of Non-Proliferation, 20.
Warning Report: Nuclear Proliferation, Memorandum for the Director of the CIA, C05092436, 20
August 1981.
28
Az „Opera” had ű elet olt a törté ele első olya kato ai tá adása, elyet egy ato reaktor
elle hajtottak égre.
29
Special National Intelligence Estimate on Indian Reactions to Nuclear Developments in Pakistan,
SNIE 31-32/81, C05257123, 21 September 1981., 1.
30
Visit of Prime Minister Junejo of Pakistan, 41.
27
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a erikai ele zők ko oly esélyt láttak, külö öse a határtérség e
űködő
udzsahedi kiképző ázisok miatt. Utó iak tá ogatása kie elt jele tőséggel
írt a szo jetelle es küzdele
e hagyo á yos eszközei között, i d Washi gto , i d Iszlá á ád sze é e . Védel ük az afgá és szo jet erők egtorló intézkedései el sze e pedig Pakisztá területi és légi szu ere itásá ak édel ébe volt illeszthető. Az a erikai gyárt á yú adászrepülőgépek pakisztá i re dszer e állítása tehát az adott időszak a a Szo jetu ió feltartóztatását élzó politikát, és e a dél-ázsiai ország I dia elle i egerősítését szolgálta. Ez persze e
sillapította újdelhi fe tartásait.
Egy 1981 jú iusá a ap ilágot látott titkos i ősítésű ta ul á y is izo yítja,
hogy az a erikai külügy ár a szó a forgó é ek e szá olt egy esetleges pakisztá i kísérleti ato ro a tás lehetőségei el, illet e e ek pote iális hatásaival.31
E op iót erősítette az a egfigyelés is, hogy fokozód ak egy lehetséges földalatti
kísérlet előkészületei i dkét ország a . 32 Iszlá á ád részéről egy ilye lépés alószí űségét fokozta az a erikai ele zők sze ében Zia ul-Hakk el ök épszerűtle sége, elye egy sikeres ukleáris erőde o strá ió al ja íthatott ol a. A
eludzsisztá i kísérleti terület kialakításáról az a erikaiak ár
óta tudtak, ezt
azo a
ég e tartották elégséges izo yíték ak egy közeljövő eli teszteseé yre.33 Végül aló a itt, a Csagaj-hegység grá itsziklái a hozták űködés e
az első uszli ato o át, sak e húsz é el késő . 34
Egy 1982 o e eré e született CIA e ora du
ár jó al po tosa a
érte fel a helyzetet: Megállapítása szeri t alószí űtle , hogy )ia kor á ya kísérleti ro a tásra szá á rá agát, a íg tart a ,
illiárd dollár értékű a erikai
segélyprogra .35 Az Ügy ökség ek e e égül igaza lett.
Az iszlá á ádi elit sze é e az 1974-es i diai kísérleti ro a tással felgyorsult
pakisztá i ukleáris fegy erkutatásokat az irá i forradalo és a Szo jetu ió afgaisztá i i áziója yo á keletkező regio ális i sta ilitás utólagosa igazolták.36
Maga Zia ul-Hakk el ök és kor á yá ak tagjai ugya akkor kategorikusa tagadták,
hogy akár ukleáris hasadóa yag, akár fegy er előállításá fáradoz á ak. Miutá
az Egyesült Királyság titkosszolgálata felderített egy a szigetország a zajló, erilliu pajzsok eszerzésére irá yuló titkos ügyletet, elyet a pakisztá i ukleáris kutatások ezetőjéhez, A dul Kadír Há hoz kötődő sze élyek ter eztek, az a erikai
diplo á ia is ozgás a le dült.
E ek részeké t Ro ald Reaga el ök eg ízásá ól Vernon A. Walters nyugal azott tá or ok, az Egyesült Álla ok utazó agykö ete (ki nem mellesleg korá a a CIA igazgatóhelyettese is olt 1982 júliusá a és októ eré e tö alka31

DUNN, Lewis A.: Implications for U.S. Policy of a Pakistani Nuclear Test, June 11, 1981.
Erről izal as i ősítésű ele zés: I dia -Pakistani Views on a Nuclear Weapons Option and
Potential Repercussions, Bureau of Intelligence and Research, Report 169-AR, June 25, 1981. 1.
33
Uo. 5.
34
KERR – NIKITIN: 4.
35
Risk Assessment of the Sale of the AN/ALR-69 Radar Warning Receiver to Pakistan, Central
Intelligence Agency Memorandum, 426026004, November 8, 1982. 4.
36
Uo. 3.
32
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lo
al is tárgyalt a Pakisztá i álla fő el a té áról. Meg yil á ulásai és a pakisztá iak ak köz etített üze etei egyértel ű é tették, hogy tudja, tárgyalópart erei
hazudnak neki. Július -é lezajlott első találkozójukról készült eszá olójá ak sokat idézett sza ai szeri t )ia agy e is eri a té yeket, agy a „legkiváló és
leghazafiasa hazudozó”, aki el alaha találkozott.37 Elő i lehetőséget gyakorlatilag kizárhatjuk.
A tábornok-el ök felhí ta a figyel et, hogy hazája e
o dott le a e kato ai élú ukleáris progra lefolytatásá ak jogáról, és e jogot az Egyesült Állaok is elis erte korá i tárgyalásaik sorá . A Walters által elé tárt ádak teki teté e ugyanakkor ragaszkodott tagadó álláspo tjához, fele leget e, hogy az Iszlá á ád a akkreditált a erikai agykö et akkor éppe Ro ert I. Spiers i denről infor álódhat, a i Pakisztá a törté ik, és ő aga sze élyese is tisztá a
van azzal, hogy semmi sem maradhat rejtve a CIA előtt, iköz e hazája szá ára
re dkí ül fo tosak az a erikai segélyek.38
. októ er -é )ia ul-Hakk el ök – az éri tett eszá olója szeri t - a köetkező üze etet ízta az őt is ét felkereső Walters agykö etre: „Walters tá orok, é egy e sületes e er vagyok… Arra kére ö t, hogy o dja el az el ökéek, e sületszava at ado rá, i t Pakisztá el öke és i t kato a, hogy e
fejlesztek, és e fogok fejleszte i ukleáris eszközt, vagy fegyvert.” 39
Az amerikai fél eghazudtolásá ak – minthogy egté esztése a lé yeget teki t e aligha olt lehetséges - törek ése a fe ti epizódokat kö ető é ek e is
fennmaradt.
Mindennek tudatá a az a erikai hírszerzőközösség erkei e uralkodó éle é y egy
o e eré e George P. Shultz Külügy i isztériu ától az elök ek küldött e ora du szeri t az olt, hogy a e yi e a pakisztá i diktátor ak álaszta ia kelle e az a erikai segélyek és a ukleáris fegy erkezési progra között, az utó it álaszta á. 40 Ugya akkor azt is sejte i élték, hogy )ia e
hiszi, hogy sze esül ie kelle e egy ilye álasztási ké yszerrel, ezért to á folytatja a kétar ú játékot.
Erre átorította az is, hogy az a erikai politika tü tetőleg e ett tudo ást az
izraeli ukleáris progra ról, ely se
iféle a o áliát e okozott a két ország
szö etségé e , és persze a Tel Avivnak szá t a erikai segélyek folyósításá a se .41
Az Egyesült Álla ok az
-as é ek óta tudott az izraeli ato hatal i törek ésekről,
37

My first meeting with President Zia, U.S. Embassy Pakistan cable 10239, 5 July 1982. 4.
SPIERS, Robert I.: Pakistan Nuclear Issue: Meeting with President Zia, U.S. Embassy Pakistan
cable 15696, October 17, 1982. 2-3.
39
Pakistan Nuclear Issue: Meeting with President Zia, From Ambassador Walters, State
Department cable 299499, October 17, 1982. 1.
40
How Do We Make Use of the Zia Visit to Protect Our Strategic Interests In the Face of Pakista ’s
Nuclear Weapons Activities, Memorandum for the President, SS8236566, November 26, 1982. 3.
41
Uo. Izrael álla
ukleáris fegy erkezése Morde hai Va u u a Nege Nukleáris Kutatóközpo t
egyik te h ikusa által
- a kiszi árogtatott izo yítékok yo á ált széles kör e is ertté a ilág
köz éle é ye szá ára, az egyes országok hírszerző szer ei azo a
ár korá a re delkeztek i forá iókkal erről.
38
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az a erikai stratégák azo a ezt jórészt létszükségletké t is erték el.42
Mint láthattuk tehát, az a erikai stratégiai ter ezés ek eglehetőse jó i forá iói oltak a pakisztá i ukleáris fegy erkutatások té yéről és állapotáról, alai t lé yegé e átláttak az iszlá á ádi kor á yzat figyele elterelő eg yil á ulásai is. A „ uszli ato o a” ala ikori egszületését azo a közel se tartották akkora pro lé á ak, ely akadályozhat á az USA adott dél-ázsiai – és ide
köt e az egész tága térséggel kap solatos - stratégiai érdekei ek egó ását a élt,
agy alós szo jet törek ésekkel szemben. To á ra is egfigyelhető ugyanakkor a
folya at közel-keleti stratégiai összefüggések e aló értékelése is. Izrael említett
1981-es légitá adása az iraki Osirak ukleáris kutatóreaktor elle a erikai ele zők
szeri t tö ara ország a azt a ko klúziót szülhette, hogy Pakisztá - sokkal édette terület lé é e sze po t ól – tá ogatható , i t az iszlá
ilág első atomhatalma.43 E egállapítás érdekességét az adja, hogy aló a létezett a törek és arra, hogy az Iszlá Köztársaság ukleáris progra ját egyfajta uszli
e zetköziség
di e ziójá a helyezzék. Eszeri t az Iszlá Világ egyetle országa se re delkezik
ato fegy errel, a i agy a gye gíti eze álla ok izto sági és ilágpolitikai pozíióit. Pakisztá erre hi atkoz a felkeresett éhá y közel-keleti kor á yt a ak érdeké e , hogy külső a yagi tá ogatást szerezze a kutatásokhoz.44 A megkeresett
országok között Irá , Lí ia és Szaúd-Ará ia is ott olt. Pakisztá égül kapott is é i
pé zügyi tá ogatást az Ö öltérség álla ai keresztül, ely ek po tos részletei áig e is ertek, értékét azo a tö
illió dollárra e sülik.45
Egy 1984-es ta ul á y a ugya akkor – jó érzékkel - az INR ele zői arra is
rá utat ak, hogy a sza k iókkal lé yegé e sak azt lehet elér i, hogy to á fokozódik I dia függősége a Szo jetu iótól, Pakisztá é pedig a Kí ai Népköztársaságtól.46 Eszeri t a sza k iópolitiká al e lehet érde e
egakadályoz i a délázsiai hatal ak ukleáris fegy erkezését, sak é iképpe lelassíta i lehet azt,
ter észetese komoly politikai áldozatok árá , egy az a erikai stratégiai építkezés szempo tjá ól a úgy is ké yes időszak a . A ta ul á y helyese állapította
eg, hogy a ukleáris fegy er egszerzése Pakisztá eseté e e
sökke ti a
konven io ális fegy erzet irá ti igé yt, ellyel jórészt az Egyesült Álla ok látta
el.47 Attól tehát aligha kell tarta i, hogy a uszli ato o a irtoklásá al jelentőse sökke e az a erikai szö etség értéke a dél-ázsiai ország sze é e . Ez
Izrael egyes adatok szeri t ár az
-es há orú idejé re delkezhetett űködőképes ukleáris ro a óeszközökkel jó kippúri há orú idejé pedig ár az alkal azásuk is fel erült. Mi derről
ld.: FARR, Warner D.: The Third Te ple’s Holy of Holies: Israel’s Nu lear Weapo s, The
Counterproliferation Papers, Future Warfare Series No. 2, Alabama, 1999. 9-14.
43
Indian-Pakistani Views on a Nuclear Weapons Option and Potential Repercussions, 9.
44
WEISSMAN, Steve – KROSNEY, Herbert: The Islamic Bomb: The Nuclear Threat to Israel and
Middle East, Times Books, New York, 1981. 60-65.
45
SHAIKH, Farzana: Pakista ’s Nu lear Bomb: Beyond the Non-proliferation Regime, International
Affairs, Vol. 78, No.1, (January) 2002. 29-48., 33.
46
India-Pakistan: Pressures for Nuclear Proliferation, Bureau of Intelligence and Research, Policy
Assessments, Report 778-AR, February 10, 1984. 4.
47
India-Pakistan: Pressures for Nuclear Proliferation, Bureau of Intelligence and Research, Policy
Assessments, Report 778-AR, February 10, 1984. 5.
42
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egy e azt is jele ti, hogy az adott időszak a a stratégiai elrette tő képesség
esetleges pakisztá i egszerzésé el se lehetetle edik el az USA helyi érdekei ek
kép iselete. Az anyag ugyanakkor opti istá ítélte eg a dél-ázsiai ukleáris
proliferá ió kilátásait, elyet e tartott elkerülhetetle ek.48
Ez é ájusá a az Egyesült Álla ok e hi atalos for á a tájékoztatta Yaqub
Kha pakisztá i külügy i isztert, iszeri t az USA köteles le e egszű tet i a izto sági tá ogatást, a e yi e Pakisztá ukleáris eszközt szerel össze, agy tesztel, haso ló eszköz előállítására alkal as te h ológiá al kereskedik, illet e egsérti
az újrahasz osítással kap solatos e zetközi elle őrzési re dszert. 49 A kritikus terület az urá dúsítás kérdése olt, e teki tet e az öt százalékos dúsítottságot teki tette az a erikai fél annak a határpo t ak, elytől ár egyértel ű a pakisztá iak
rosszhisze ű agatartása. )ia ígértet tett arra, hogy e lépi át ezt a határt. Megszegte a sza át, és ezt ter észetese az a erikaiak is tudták.
1986- a , a Pakisztá ak szá t segélyek ko gresszusi jó áhagyásá ak
szepte eré e a korá a e lített haté es segélyprogra kifutásá al esedékes
egújítására készül e az a erikai kor á yzati szakértők újfe t érlegelték a Washi gto tö szöri jelzése elle ére is egyértel űe folytatódó pakisztá i ukleáris
fegy erkutatások lehetséges hatását a két álla együtt űködésére és az a erikai
kor á yzat hitelességére éz e. Egy ez é jú iusá a , az Egyesült Álla ok Fegy erzetelle őrzési és Leszerelési Ügy ökségé ek erkei e született e ora du
egállapítja, hogy a szó eli diplo á iai ráhatásra tett kísérletek lé yegé e kudarot allottak, e győzték eg Iszlá á ádot a te éke ységé ek eszű tetéséről, és
ez alááshatja a Fehér Ház hitelességét a kérdés e , ala i t a Ko gresszus tá ogatását a segélyezés folytatásához.50 Utó iak azért áltak fo tos elpolitikai szempo ttá, ert a tá ogatások folyósításához Reaga ak
-től az ú . Pressler ódosítás értel é e é e te kellett iztosíta ia a Ko gresszust arról, hogy a segélyezett ország e törekszik ato hatalo
á ál i, és a tá ogatások a jö őre éz e is
sökke tik e ek az esélyét. A alóság e ek éppe az elle kezője olt.
Bár a memorandum szerzője elis eri, hogy az erőteljese fellépés a pakisztá i
kor á yal sze e ko oly ko kázatokat rejte e agá a az Egyesült Államok
afga isztá i érdekeire éz e, javaslatot tesz arra, hogy ezt élzott yo ásgyakorlással i i alizálják. Ezek a ko kázatok ugya is jó al ala so ya ak a ál, i t a it a
tétle ség idéz e fel, to á
átorít a Iszlá á ád hazug ko
u iká ióját a té á al
kapcsolatban. Arra ugya akkor lát esélyt, hogy )ia kor á ya issza o ul az ügy e ,
egyrészt ert ár re delkezik éhá y ato fegy er előállításához szükséges dúsított
urá al, ásrészt, ert az a erikai fegy ereladások ko oly stratégiai elő yt jelente ek szá ára. Az FLÜ ja aslata tehát, hogy az el ök közölje a pakisztá i kor á yfőel
júliusá a esedékes tárgyalásai , hogy felül izsgálatot re delt el a Pakisz48
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tá -politika kap sá arra az esetre, ha folytatódik a fegy eralapa yag előállítása. E
felül izsgálat ered é yé ek függ é yé e leállíthat i de közös progra ot, eleért e a fegy erszállításokat is.51 Washi gto szá ára ugya akkor érzéke y tárgyalási
helyzetet tere tett, hogy a hatéko ya
yo ásgyakorlással párhuza osa tá ogatni is akarta az 1985- a felállt, az alkot á yosság helyreállítása felé tapogatódzó
pakisztá i kor á yt, és a ak ezetőjét, Muha
ad Kha Ju ejo-t. A ukleáris
fegy erkezés i de ek elle ére elsődleges pro lé á á őtte ki agát, így az
1988- a i díta dó segélyprogra felfüggesztésé ek ó atos kilátás a helyezését a
Külügy i isztériu is ja asolta Reaga szá ára.52 Az amerikaiak ugyanakkor nem a
pakisztá i ukleáris progra teljes leállítását akarták elér i, i dössze a korlátozását. Magához a progra hoz ugya is e lehetett itat i Iszlá á ád jogát a élkül,
hogy yil á osa leleplez ék a fegy er élú kutatásokat – ezzel együtt pedig az a erikai kor á yzat ehhez kap solódó korá i ellé eszélését -, és szi te édhetetle
helyzet e hoz ák a két álla szö etségét. Junejo konstruktí tárgyalópart er ek
utatkozott, és – egyebek mellett - újfe t egerősítette, hogy Pakisztá e dúsít
5%-osnál agyo tisztaságú urá t.53 Ez persze ár aligha szolgálhatott tö et, i t
a yil á os körök eg yugtatását.
Az a erikaiak ozgásterét persze az afga isztá i há orú „ api” fejle é yei is
eghatározták. Egy 1987- e készített külügy i isztériu i ak ióter egy logikai
keret e értékeli Pakisztá ukleáris akti itásá ak és általá os izto sági helyzeté ek pro lé aköreit. 54 Nem meglepő, hisze az é e fokozódó afga isztá i
szo jet kato ai yo ás és a Pakisztá izto sági helyzeté el kap solat a e ek
kö etkezté e
eg ö ekedett aggodalmak, újfe t rá ilágítottak a katonai segélyek fo tosságára. Mi dez a ak elle ére igaz, hogy a erikai ele zők korszaku k a alap etőe jó éle é yel oltak a pakisztá i fegy eres erők felkészült55
ségéről A szo jet fe yegetésre tehát a ukleáris kérdéssel párhuza osa kellett
álaszt talál i. A külö öző létesít é yek elle őrzését Washi gto a e tartották kielégítő iztosíték ak, az Iszlá á ád a fokozódó idegesség ugya akkor jó
alapot yújtott a differe iált politikai yo ásgyakorlásra. Ennek részét képezte
volna a hatéko ya légtérelle őrzéshez/lég édele hez szükséges eszközök felajá lása a pakisztá iak szá ára, valamint az I diát és Pakisztá t is agá a foglaló
diplo á iai folya at a két ország közötti izalo erősítése érdeké e , ellyel
sökke tették ol a Dél-Ázsia uklearizá iójá ak ko kázatát. Elő it a ak elle ére javasolták, hogy a CIA arra is figyel eztetett, ezek te h ológiája Pakisztá o
keresztül jó eséllyel kí ai kéz e juthat,56 utó i pedig égső soro illúzió ak izo51
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nyult. Gyökeres áltozást a Dél-Ázsia izto sági helyzetéhez aló a erikai hozzáállás teki tetében csak a e zetközi küzdőtér drasztikus átstrukturálódása hozott.
Eldőlt dile

ák

)ia álláspo tja az 1987-es ak ióter e ezetője szerint to á ra is az olt, hogy
Pakisztá ak e áll szá déká a ato fegy erre szert te i, oha azt elis erte,
hogy az ország re delkezik az ehhez szükséges te h ikai képességekkel.57 Utó i
eseté e e túlzott:
júliusá a a Car egie Task For e jele tése szeri t Pakisztá
ár elege dő alapa yaggal re delkezett é e te - d ukleáris ro a óeszköz előállításához. Jóllehet, a ukleáris képességeket de o stráló „Chagai”
földalatti kísérleti ro a tásokra sak
. ájus -30-á , a haso ló i diai lépésre álaszul került sor, a yol a as é ek derekától eddig terjedő időszakot ár
„de fa to” ukleáris periódus ak teki thetjük.58 Összegez e tehát, a szó a forgó
é tized e az Egyesült Álla ok ak égső soro sak azt sikerült elér ie, hogy Pakisztá e lépje fel yílta ato hatalo ké t.
A Szo jetu ió afga isztá i ki o ulását és a hideghá orús sze e állás egszű ését kö etőe Washi gto sze é e a „fro tország” éppe olya gyorsa
értékelődött le, i t ahogy korá a élkülözhetetle é ált. Mi se
izo yította
ezt eszédese e , i t hogy – iutá az el ök e adta eg a ukleáris fegyverkezéssel kap solatos korá a e lített iztosítékot októ eré el az USA
beszű tette Pakisztá kato ai segélyezését, egtör e az
-tól i dult tá ogatási periódust. A yugati tá ogatások kiapadása és külpolitikai ozgásteré ek eszűkülése ter észetese to á fokozta az iszlá köztársaság fe yegetettség érzetét. Bár a ukleáris erőde o strá ióra régóta késze állt i de , 59 a kritikus lökést I dia ato hatal i a í iói ak de o strá iója adta eg.
Az 1998-as ukleáris kísérletekre az USA - i d I dia, i d Pakisztá eseté e
– rö id életű kereskedel i és politikai sza k iókkal álaszolt. Bár az a erikai politikai köz éle é y ezt igé yelte, az előz é yek tükré e e agatartás erőse hiteltelennek, a non-proliferá iós élok sze po tjá ól pedig ár szi te teljese feleslegesnek volt teki thető. Más ok ól ugya , de gye gítésük ár
yará
egkezdődött. A 2001. szeptember 11-i – az addig ér é yes doktrí ák szi tjé aló a törté el i jele tőségű áltozásokat pro okáló - a erikai terrortá adások
nyo á pedig Washington kész olt is ét újraértékel i az a erikai-pakisztá i
kato ai szö etséget, isszatér e a két ország kap solatai ak sajátos iklikusságához. Bár ez e
ezetett a uszli álla
agyhatalo ké t aló elis eréséhez,
se
ukleáris fegy erkezésé ek aktí nyugati tá ogatásához, a ak feladása a .
század elejé
ár e olt té a a felek között.
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