
124

hogyan játszott a megújult Indiai LégierQ az 
indiai hadsereggel együtt fontos szerepet a 
kelet-pakisztáni politikai-katonai vezetés el-
lenállásának felQrlésében és megadásra kény-

szerítésében. MeglehetQsen meglepett, hogy 
a szerzQk úgy döntöttek, hogy csak az Indiai 
LégierQ Banglades területe fölötti légi hadjárat-
ára összpontosítanak, holott ezzel egyidej_leg 
a nyugati szektorban jóval hevesebb légi csata 
folyt. A csata mindkét frontján bekövetkezett 
események bemutatása érdekesebbé tette volna 
a könyvet, ennek ellenére az indiai szerzQpáros 
munkája igazi kötelezQ olvasmány, nemcsak a 
légi hadviselés rajongói számára, de a hadtörté-

net iránt érdeklQdQk számára is.

(The Hindu)

Uttara Choudhury

Együttm_ködés és rivalizálás: Kína és 
India kapcsolatai a 21. században

Jeff M. Smith: Cold Peace: China–India Rivalry 
in the Twenty-First Century (Lexington Books, 
2013, 290 oldal) cím_ könyvének bemutatása

Jeff M. Smith amerikai stratégiai elemzQ, a 
washingtoni Amerikai Külpolitikai Tanács 
(American Foreign Policy Council) munkatársa. 
Új könyve, a Cold Peace: China–India Rivalry 
in the Twenty-First Century (Hideg béke: Kína 
és India rivalizálása a 21. században) csodála-

tosan árnyalt elemzése a komplex indiai–kínai 
kapcsolatoknak, amelyeket immár csaknem hat 
évtizede mérgez a rivalizálás, ám ugyanakkor 
áthat a meglepQen folyamatos együttm_ködés 
is a diplomáciai és gazdasági szférában. „A 
valóság az – írja Smith –, hogy ma, másfél 
évtizeddel az új évszázad kezdete után Kína és 
India politikailag elkötelezettebb egymás iránt 
és gazdaságilag jobban függ egymástól, mint 
korábban bármikor azóta, hogy a két ország mo-

dern nemzetállamként (1949-ben, illetve 1947-
ben) megszületett.”

Smith megemlíti, hogy a kínai–indiai kapcso-

latokat sokáig leginkább úgy határozták meg, 
a „leghosszabb folyamatos határtárgyalások, 
amely bármely két szomszédos ország között 
zajlottak a második világháború utáni idQkben.” 
Amikor 2013 májusában Delhibe látogatott Li 
Ko-csiang kínai miniszterelnök, a felek kijelen-

tették, hogy a jövQben új módokon próbálják 
enyhíteni a feszültséget a két ország közötti 
vitatott határszakaszon, miután katonai patt-
helyzet alakult ki a Himalájában. A régóta tartó 
határvita akadályozza a két szomszédos ország 
közötti gazdasági kapcsolatok erQsítését, de a 
nyereségek még így is felt_nQek. A kétolda-

lú kereskedelem volumene tavaly elérte a 66 
milliárd amerikai dollárt, Indiának azonban 29 
milliárd dolláros kereskedelmi deficitje van 
Kínával szemben – egy fájó pont, amit a kínai 
miniszterelnök igyekezett orvosolni egy közös 
nyilatkozatban, különös tekintettel a gyógyszer-
ipari termékekre, az informatikai szolgáltatá-

sokra és a mezQgazdaságra.
2006-ban Peking és Újdelhi aláírt egy szán-

déknyilatkozatot, amelyben rendszeres közös 
hadgyakorlatok rendezésérQl és éves védel-
mi csúcstalálkozók szervezésérQl állapodtak 
meg. 2007-ben megrendezték a „Kéz a kézben 
Hadm_veletet”, a legelsQ közös hadgyakorlatot 
az indiai és a kínai hadsereg részvételével, amit 
2008-ban, illetve 2013-ban hasonló gyakorlatok 
követtek. A két ország együttm_ködött abban 
is, hogy együttesen adjanak hangot közös prob-

lémáiknak a különbözQ nemzetközi fórumo-

kon, így például a Kereskedelmi Világszervezet 
(WTO) elQtt is.

Smith szerint mindez számos kínai tudóst arra 
indított, hogy vitassák azt az állítást, miszerint 
Kína és India riválisok lennének. Nyugati elem-

zQk és néhány indiai katonai vezetQ, mondják, 
„találta ki a kínai–indiai rivalizálás narratíváját 
annak érdekében, hogy viszályt szítsanak Ázsia 
két nagyhatalma között, és belerántsák Indiát 
egy USA által vezetett Kína elleni szövetségbe.”

Smith egy másik irányból közelíti meg a 
kérdést: „Bár a rivalizálás elemei, amelyek 
csaknem hat évtizede beárnyékolják a kapcsola-

tokat valódiak és mélyek, nagyrészt természetes 
velejárói a kétoldalú kapcsolatoknak.”
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Smith ezután a strukturális vitákkal és a két-
oldalú kapcsolatokra nézve irritáló elemekkel 
foglalkozik, köztük a folyamatos határvitával, 
Tibet, Pakisztán és az Indiai-óceán kérdéseivel, 
illetve a világ politikai és gazdasági rendjének 
kiigazításával kapcsolatos nézetkülönbséggel 
is. Indiát aggasztja Kína katonai felvonulása 
Északkelet-India közelében. Az indiai-tibeti 
határQrség szerint a kínai határon az elmúlt 
évben tucatnyi határsértés történt kínai részrQl. 
Egy, a könyv számára készült nem hivatalos 
felmérés tanulságai szerint az indiai nemzet-
biztonsági intézményeknél sokak szemében 
Kína foglalta el Pakisztán helyét, mint az 
országra lesQ legfontosabb hosszú távú nem-

zetbiztonsági fenyegetés.
„Úgy t_nt, hogy az Indiáról alkotott kínai 

felfogásokat két különbözQ érzés befolyásolja: 
a megvetés és az érdektelenség. Az Indiával 
kapcsolatos kínai fenyegetés-felfogások négy 
terület köré csoportosulnak, nevezetesen Tibet 
kérdése, az indiai-amerikai kapcsolatok, India 
katonai modernizációja és India »Keletre 
Figyelj!« (Look East) politikája”, írja Smith, 
aki könyvében az összes említett témával rész-

letesen foglalkozik.
„Kelet-Ázsiában Delhi szélesíti stratégi-

ai elkötelezettségét a nyugati-csendes-óceáni 
térség USA-val szövetséges országai iránt. 
A változások – mondja Smith – Japán te-

kintetében voltak a legmélyebbek. Tokió ro-

hamléptekben válik a térségben India egyik 
legfontosabb partnerévé.” India közös neve-

zQt talált a régió azon országaival, amelyeket 
aggasztanak Kína dél-kínai-tengeri területi 
követelései, és Delhi hangos szószólójává vált 
a tengerhajózás szabadságának is.

Smith megjegyzi, hogy ha létezik olyan jel-
lemzQ, amely leginkább meghatározza a kínai-
indiai rivalizálást, akkor az az a felismerés, 
hogy ez „nem az egyenlQ szereplQk rivalizálá-

sa.” „Közel másfél évtizeddel az új évszázad 
kezdete után a stratégiai szakadék Kína és 
India között olyan nagy – vagy még nagyobb –, 
mint a szakadék Kína és az Egyesült Államok 
között”, jegyzi meg Smith, és hozzáteszi, hogy 
2013-ban Kína hivatalos katonai költségvetése 
119 milliárd amerikai dollár volt, azaz három-

szor nagyobb India 38 milliárd dolláros védelmi 
költségvetésénél.

A szerzQ ugyanakkor rámutat, hogy ha India 
kihasználja kedvezQ demográfiai helyzetét, ak-

kor a század közepére abban a helyzetben 
lesz, hogy behozza a Kínával szembeni straté-

giai hátrányát. Smith azt írja, hogy 2012-ben 
India munkaképes korú népessége tizenkét-
millió fQvel gyarapodott, míg Kínáé több mint 
hárommillióval csökkent. Egy 2013. júniusi 
ENSZ-jelentés a világ népesedési kilátásairól 
azt jósolja, hogy India népessége 2028-ra meg 
fogja haladni Kínáét.

Smith Cold Peace cím_ könyve számos ér-
dekes újdonsággal szolgál. Fenntartja azt az 
állítást, hogy a „polgári rivalizálás” és az irri-
táló elemek a kínai-indiai kapcsolatokban nem 
utalnak arra, hogy az együttm_ködés elemei 
illuzórikusak lennének. Smith meglátása szerint 
„a helyzet inkább az, hogy […] az együttm_-

ködés és a verseny együtt és egyszerre létezik, 
idQnként tandemben, párhuzamos sávokon ha-

ladva elQre”.
Smith rámutat arra, hogy az 1980-as évek óta 

Peking és Delhi idQtálló módszert alakított ki 
a határviták kezelésére, és egy sajátos „hideg 
béke” keretein belül együttm_ködnek a kö-

zös érdekek mentén. „Bár egy nyílt konfliktus 
továbbra is valószín_tlennek látszik, Kína és 
India a belátható jövQben valószín_leg folya-

matos súrlódásnak lesznek tanúi a geopolitikai 
spektrumon – írja Smith. – Talán épp ez az, ami 
elvárható két nagyhatalomtól, amelyek ilyen 
gyorsan fejlQdnek és földrajzilag ennyire közel 
vannak egymáshoz. A kínai és az indiai vezetés 
pedig a nézetkülönbségekrQl szóló szólamok el-
lenére is dicséretet érdemel a folytató kölcsönös 
együttm_ködés miatt.”

Smith munkája talán a legkövetkezetesebb 
és legelgondolkodtatóbb a kínai–indiai kap-

csolatokról szóló új könyvek közül. A szerzQ 
sokat utazott Kínában és Indiában, a könyve 
pedig száznál is több, indiai, kínai és amerikai 
kormányzati tisztviselQkkel és katonatisztekkel 
készült interjúra támaszkodik.

(FirstPost)


