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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η µεταστροφή της διεθνούς πολιτικής καθώς και των πολιτικο-οικονοµικών 

συµφερόντων στην περιοχή του Ειρηνικού και ιδιαίτερα στη Νότια και Κεντρική 

Ασία είναι γεγονός. Από τον πόλεµο στο Ιράκ και το Αφγανιστάν µέχρι την 

πρόσφατη ανακοίνωση των ΗΠΑ ως προς την ετοιµότητα της, να επιτεθεί στο Ιράν 

σε περίπτωση που αναπτύξει πυρηνικό οπλοστάσιο1, γίνεται αντιληπτή η ασταµάτητη 

ένταση που επικρατεί στην περιοχή της Κεντρικής Ασίας. Τα πρόσφατα γεγονότα  

στην Αίγυπτο και  στη Συρία καταδεικνύουν επιπροσθέτως την ολοένα και 

µεγαλύτερη σηµασία που έχουν για την παγκόσµια πολιτική σταθερότητα οι εξελίξεις 

στην Ανατολή. Το κέντρο βάρους µετατοπίζεται απο το ευρωπαϊκό κεντρικό 

οικοδόµηµα και την ενίσχυση του στο παγκόσµιο διεθνές σύστηµα.2  

Οι λόγοι είναι πολλοί. Ένας απο αυτούς και ο σηµαντικότερος είναι το πέρασµα απο 

το διπολικό στο µονοπολικό σύστηµα3 , µε τις ΗΠΑ να κατέχουν την πρωτοκαθεδρία, 

στον οικονοµικό, πολιτικό, τεχνολογικό και στρατιωτικό τοµέα. Η απουσία κάποιας 

αντίστοιχα ισχυρής χώρας που θα εξισορροπεί την παγκόσµια δύναµη (ΗΠΑ), έχει 

οδήγησει σε κούρσα ανάπτυξης ανάµεσα σε χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία.  

Ταυτόχρονα η εξάπλωση των πυρηνικών και η ανάπτυξη και εξάπλωση της 

τροµοκρατίας δηµιουργούν ολοένα και περισσότερο το αίσθηµα της ανασφάλειας και 

ενισχύουν την αποσταθεροποίηση του παγκόσµιου διεθνούς συστήµατος. Σύµφωνα 

µε τη ρεαλιστική παράδοση απώτερος σκοπός των κρατών είναι η επιβίωση τους, µε 

δεδοµένη την αστάθεια που επικρατεί και ιδιαίτερα στην περιοχή της 

                                                           
1
 Manan Dwivedi, South Asia Security (Kalpaz Publications, 2009). Εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ, «Έτοιμο 

σχέδιο επίθεσης ΗΠΑ εναντίον του Ιράν», δημοσίευση 17.05.2012.  

NBSnews, «Ιsrael tells US time is running out of peacfull end to Iran nuclear dispute”, 1.08.2012. 
2
 Shahram Chubin, Jerrold D.Green, Andrew Rathmell, Terrorism and Asymmetric conflict in South 

Asia, Report of a Geneva Centre for Security Policy/ RAND Workshop, (2002), 8-12. 

Brahma Chellaney, “The Obama Administration’s Strategy in South Asia”, Yearbook Asia Pacific 2010. 
3
 Για τo πολυπολικό σύστημα, βλ.Karl w.Deutsch, J.David Singer, “Multipolar Power Systems and 

International Stability”, World Politics by Johns Hopkins University Press, Vol.16, No3 (1964 April),390-

406. Για το διπολικό μέχρι πρότινος σύστημα βλ. Kenneth Waltz, “The Stability of a Bipolar World”, 

Daedalus, Vol.93, No3 (Summer 1964 ), 881-909. Για τις εναλλακτικές ως προς το ζήτημα αυτό βλ. 

James Ε.Dougherty, Robert L.Pfaltzgraff,  Ανταγωνιστικές Θεωρίες Διεθνών Σχέσεων  (Παπαζήση 1992 

τόμος Α΄), 214-216.Υπάρχει διχογνωμία ως προς το σύστημα που επικρατεί σήμερα, αν και πολλοί 

αναγνωρίζουν την πρωτοκαθεδρία των ΗΠΑ μετά τον Ψ.Π., σήμερα υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει 

ούτε διπολικό, ούτε πολυπολικό σύστημα. Βλ. Richard N.Haas, “The age of Nonpolarity: what will 

follow U.S. Dominance”, Foreign Affairs by Council of Foreign Relations, (May-June 2008), 

http://www.foreignaffairs.org/20080501 faessay 87304/richard-n-haass/the-age-of-nonpolarity. 
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Νοτιοανατολικής Ασίας παρατηρείται µια αυξηµένη τάση στην απόκτηση των 

πυρηνικών. 

Η απο-αποικιοποίηση των κρατών κυρίως της Νότιας Ασίας σηµατοδότησε την 

αλλαγή που επήλθε στο παγκόσµιο σύστηµα. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο 

Adam Watson «η απο-αποικιοποίηση ήταν µια τεράστια πολιτική αποκέντρωση και 

µια σηµαντική ταλάντωση του εκκρεµούς προς το άκρο των πολλαπλών 

ανεξαρτησιών του φάσµατος.».4 Το µέχρι πρότινος σύστηµα µε τις δυο υπερδυνάµεις 

να έχουν ουσιαστικά τον ηγεµονικό έλεγχο, προσέφερε τη σταθερότητα που 

χρειαζόταν το διεθνές σύστηµα, όπως επίσης διασφάλιζαν και την πυρηνική 

ισορροπία σε αυτό.5 Η νέα παγκόσµια κοινωνία µε τα πολλαπλά κράτη που ζητούν ή 

απέκτησαν την ανεξαρτησία τους και την αυτονοµία τους, δε δηµιουργηθήκε ξέχωρα 

απο το παρελθόν της, είναι µια συνέχεια όπου οι επιπτώσεις των εξελίξεων πρέπει να 

ειδωθούν σε συνάρτηση µε την ιστορική τους εξέλιξη.  

Με βάση λοιπόν την παγκόσµια αυτή µεταστροφή παρατηρούµε να δηµιουργείται και 

ένα διαφορετικό πλαίσιο µέσα στο οποίο τα κράτη ορίζουν τη συµπεριφορά τους ως 

προς την ασφάλεια και την πολιτική νοµιµοποίησή τους, µέσα στο νέο πυρηνικό 

περιβάλλον. Η Νότια Ασία είναι η πιο εύφλεκτη περιοχή στον κόσµο, λόγω των 

πυρηνικών. Περιβάλλεται απο πλήθος αντικρουόµενων προκλήσεων ασφαλείας που 

οδηγούν σε διλήµµατα όχι µόνο στο εσωτερικό των κρατών και στις µεταξύ τους 

σχέσεις αλλά µεταξύ της ανθρώπινης και στρατιωτικής ασφάλειας. Αυτό σηµαίνει ότι 

οι συνεχιζόµενες διαµάχες διαχέονται εθνικά και γεωγραφικά στα σύνορα των 

κρατών πυροδοτώντας έτσι τα κράτη σε εθνικούς και κοινοτικούς διαχωρισµούς, 

οδηγώντας από τη µια µεριά σε µια κούρσα εξοπλισµών µεταξύ των κρατών, ενώ από 

την άλλη µεριά προκαλούν µεγαλύτερη δυστυχία στους λαούς, οι οποίοι και 

υπόκεινται τις µεγαλύτερες απώλειες και ζηµιές κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων.6  

Σύµφωνα λοιπόν µε το νέο πλαίσιο ασφαλείας η παρούσα µελέτη εστιάζοντας στην 

περιοχή της Νοτιοανατολική Ασία έχει σκοπό να ερευνήσει τα παρακάτω ερωτήµατα: 

                                                           
4
 Adam Watson, Η Εξέλιξη της Διεθνους Κοινωνίας: μια συγκριτική ανάλυση (Ποιότητα – Taylor and 

Francis Group 2006), 515. 
5
 Kenneth N.Waltz, Scott D.Sagan, The spread of nuclear weapons: a debate renewed. With new 

sections on India and Pakistan, Terrorism, and Missile Defence, W.W.Norton and Company New York 

(2003). Scott D.Sagan, “The Perils of Proliferation: Organization Theory, Deterrence Theory, and the 

Spread of Nuclear Weapons, Project Muse International Security, Vol.18, No4, (1994 Spring), 66-107. 
6
 Manan Dwivedi, 36. 
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Κατά πόσο τα πυρηνικά στην Νοτιοανατολική Ασία µεταβάλλουν τη συµπεριφορά 

των κρατών ως προς την αντιµετώπιση των διενέξεων; 

Με δεδοµένη την ανάπτυξη των τροµοκρατικών οµάδων ποιες θα είναι οι συνέπειες 

σε περιφερειακό επίπεδο της απόκτησης από αυτές όπλων µαζικής καταστροφής; 

Λειτουργεί η πυρηνική αποτροπή σύµφωνα µε την ανάδειξη των συνεπειών της 

κατοχής πυρηνικών και όπλων µαζικής καταστροφής από τροµοκρατικές οργανώσεις;  

Το ζήτηµα του Κασµίρ είναι από τις µακροβιότερες διεθνείς ανεπίλυτες συγκρούσεις, 

και έχει ενδιαφέρον ο ρόλος που διαδραµατίζει στην προσπάθεια για σταθεροποίηση 

και ασφάλεια στη Νοτιοανατολική Ασία. Η περιφερειακή σύγκρουση του Κασµίρ για 

να γίνει κατανοητή θα πρέπει να αναλυθεί στη βάση όλων εκείνων των παραγόντων, 

κοινωνικών, οικονοµικών, πολιτικών, θρησκευτικών, που συµβάλλουν στη 

δηµιουργία ενός νέου κράτους.7 Επιπλέον πέρα από τη διαµάχη των δύο κυριότερων 

διεκδικητών της περιοχής αυτής, Ινδίας – Πακιστάν, έχει σηµασία να διερευνηθεί ο 

ιδιαίτερος ρόλος της χρήσης βίας από οµάδες, ακόµα και από κράτη, ως µέσο 

πολιτικής και διαχείρισης της συγκεκριµένης κρίσης. 

Η επιλογή της περιπτωσιολογικής µελέτης του Κασµίρ έγινε εποµένως για τους εξής 

λόγους: 

Είναι το κυριότερο άλυτο πρόβληµα µεταξύ δύο πυρηνικών δυνάµεων, της Ινδίας και 

του Πακιστάν, και ορίζει τη συµπεριφορά των δύο αυτών κρατών. 

Αποτελεί µία από τις πλέον χαρακτηριστικές περιπτώσεις όπου η βία και η 

τροµοκρατία αποτελεί το κύριο µέσο πολιτικής και ο φόβος της κατοχής όπλων 

µαζικής καταστροφής, και ιδιαίτερα πυρηνικά όπλα, από τις τροµοκρατικές οµάδες 

που δρουν στην περιοχή είναι αυξηµένος.8 

Η µη επίλυση του ζητήµατος θέτει σε κίνδυνο την εδαφική ακεραιότητα του Κασµίρ, 

καθώς έχει στραµµένα πάνω τα πυρηνικά των δυο χωρών, των µοναδικών µε κίνδυνο 

                                                           
7
 Παντελής Σκλιάς, «Νότια Ασία: Ινδίας, Πακιστάν, Μπαγκλαντές», στο Τρίτος Κοσμος (Παπαζήση 

Αθήνα),  236, 240. 
8
 M.Ehsan Arari, “Jihadi Groups, Nuclear Pakistan, and The New Great Game”, Strategic Studies 

Institute, U.S. Army War College (2001 August). Brian Michael Jenkins, Will Terrorists Go Nuclear?, 

Prometheus Books (2008).  Shraham Allison, Nuclear Terrorism: the ultimate preventable, Times 

Books (2004). 
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µιας πιθανής πυρηνικής σύγκρουσης, µετά τον Ψυχρό Πόλεµο και την αντιπαλότητα 

ΗΠΑ – Σοβιετικής Ένωσης. 

Πρόκειται για µία περιοχή που έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των κυριότερων 

δυνάµεων και λαµβάνει τον αντίκτυπο των σχέσεων και των συµφερόντων των 

δυνάµεων αυτών.9 

Η µελέτη χωρίζεται σε τέσσερα κεφάλαια: 

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται µια ιστορική αναδροµή, προκειµένου να αναδείξουµε το 

χρονικό της εξέλιξης που δηµιούργησε την εχθρότητα µεταξύ των κρατών, µετά την 

αποχώρηση των Βρετανών απο τις Ινδίες και τη γέννεση του Κασµίρ. Θα 

αναφερθούµε στο πολιτικό πλαίσιο βάση του οποίου κινήθηκαν τα δύο κράτη για την 

διεκδίκηση της περιοχής, αλλά και στις γεωπολιτικές συνιστώσες που άσκησαν 

µεγάλη επιρροή στην εξέλιξη των πραγµάτων. 

Το δεύτερο κεφάλαιο εστιάζει στην παρουσία των πυρηνικών στην περιοχή. Ένα απο 

τα µεγαλύτερα ζητήµατα που βρίσκεται στην  κορυφή της πολιτικής ατζέντας όλων 

των κρατών ιδιαίτερα µετά τον Ψυχρό Πόλεµο είναι η επιδίωξη της ασφάλειάς τους. 

Η κατοχή πυρηνικών από ολοένα και περισσότερα κράτη καταδεικνύει τον 

προβληµατισµό της διεθνούς κοινότητας για το µέλλον. Η περίπτωση της Ινδίας και 

του Πακιστάν είναι χαρακτηριστική ως προς την πιθανότητα µελλοντικής χρήσης των 

πυρηνικών, ιδιαίτερα µεταξύ κρατών µε κοινή ιστορία και συνεχιζόµενες διαµάχες 

κυρίως ως προς την εδαφική διεκδίκηση του Κασµίρ.  

Στο τρίτο κεφάλαιο, θα παρουσιάσουµε ένα θεωρητικό πλαίσιο βασιζόµενη στη 

συζήτηση κυρίως µεταξύ του Kenneth Waltz και του Scott Sagan και θα αναλύσουµε 

την παρούσα κατάσταση ως προς την κατοχή πυρηνικών στην περιοχή και την 

ανάγκη των κρατών αυτών για την απόκτησή τους, όπως επίσης και τους 

ανασταλτικούς παράγοντες που αντιµετωπίζουν τα κράτη. Επιπλέον θα αναφερθούµε 

στην περιφερειακή στρατηγική που αναπτύσσουν οι ΗΠΑ, η Κίνα και η Ρωσία, στην 

                                                           
9
 Timothy D.Hoyt, “Politics, Proximity and Pranoia: The evolution of Kashmir as a Nuclear Flashpoint”, 

India Review, Vol. 2, Issue 3, (2003): 137-138. Mitchell B.Reiss, “The Nuclear Tipping Point: Prospect 

for a World of many nuclear weapons states”, in The Nuclear Tipping Point: why states reconsinder 

their nuclear choices, ed. Kurt M.Campbell, Robert J.Ernhorn, Mitchel B.Reiss (Brookings Institute 

Press 2004), 4-5. Βλ. Surinder Singh Oberoi, “Ethnic Separatism and Insurgency in Kashmir”, in 

Religious Radicalism and Security in South Asia ed.Mohan Malik, Robert Wirsing (Asia Pacific Center 

for Security Studies, Honolulu Hawaii, 2004), 188. 
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περιοχή, καθώς και τη στάση τους απέναντι στα κράτη, Ινδία-Πακιστάν, που 

κατέχουν πυρηνικά όπλα. 

Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται στον κίνδυνο της απόκτησης όπλων µαζικής 

καταστροφής, ιδιαίτερα πυρηνικών όπλων, από τροµοκρατικές οµάδες και την 

πιθανότητα χρήσης τους από αυτές. Εξετάζονται οιτροµοκρατικές οργανώσεις που 

δρούν σήµερα στο Κασµίρ και είναι προερχόµενες τόσο από το Πακιστάν όσο και 

από την Ινδία. Μέσα από το κεφάλαιο αυτό θα προσπαθήσουµε να αναδείξουµε τη 

δυσκολία ελέγχου απόκτησης πυρηνικών από τις οµάδες αυτές, όπως επίσης και τους 

λόγους για τους οποίους δεν επιδιώκουν κάποιες φορές την απόκτησή τους, και τα 

αποτελέσµατα σε περιφερειακό κατά κύριο λόγο επίπεδο.  

Το φαινόµενο της τροµοκρατίας, µονοπωλεί τη πολιτική και στρατηγική ατζέντα 

όλων των κρατών παγκοσµίως. Αποτελεί το µεγαλύτερο κίνδυνο µε τον οποίο 

έρχονται αντιµέτωπα καθηµερινά κράτη και πολιτισµοί, µαζί µε την ανάπτυξη και τη 

διασπορά των πυρηνικών όπλων. Η περιοχή του Κασµίρ θεωρείται ως το πιο 

επικινδύνο µέρος, ενώ στην Ασία οι τροµοκρατικές οργανώσεις πληθαίνουν όσο η 

πολιτική αστάθεια εντείνεται και οι οικονοµικές πολιτικές των µεγάλων κρατών 

πιέζουν για µεγαλύτερη εκµετάλλευση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Πα
νε
πι
στ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ς

 
9 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ- Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΣΜΙΡ 
 

Το ζήτηµα του Κασµίρ είναι από τις µακροβιότερες διεθνείς ανεπίλυτες συγκρούσεις, 

όπως το Παλαιστινιακό και το Κυπριακό, και έχει ενδιαφέρον ο ρόλος που 

διαδραµατίζει στην προσπάθεια για σταθεροποίηση και ασφάλεια στη 

Νοτιοανατολική Ασία. Η περιφερειακή σύγκρουση του Κασµίρ για να γίνει 

κατανοητή θα πρέπει να αναλυθεί στη βάση όλων εκείνων των παραγόντων, 

κοινωνικών, οικονοµικών, πολιτικών, και θρησκευτικών, που συµβάλλουν στη 

δηµιουργία ενός νέου κράτους .10 Επιπλέον, πέρα από τη διαµάχη των δύο 

κυριότερων διεκδικητών της περιοχής αυτής, Ινδία – Πακιστάν, έχει σηµασία να 

διερευνηθεί ο ιδιαίτερος ρόλος της χρήσης βίας από οµάδες, ακόµα και από κράτη, ως 

µέσο πολιτικής και διαχείρισης της συγκεκριµένης κρίσης. 

Το 1947 µε την αποχώρηση των Βρετανών δηµιουργήθηκαν από τις άλλοτε µεγάλες 

Ινδίες τρία κράτη, Ινδία, Πακιστάν, Μπαγκλαντές. Με την αποαποικιοποίηση τα 

πριγκιπάτα που αποτελούσαν τις Ινδίες έπρεπε να επιλέξουν βάσει κυρίως της 

γεωγραφικής συγγένειας καθώς και µε άλλα πολιτισµικά κριτήρια, ηθών, εθίµων, 

γλώσσας και κυρίως θρησκείας, σε ποιο κράτος θα ενσωµατώνονταν. Η πλειοψηφία 

των πριγκιπάτων επέλεξε την προσχώρησή τους στο κράτος της Ινδίας, ενώ το 

Παντζάµπ και η Λαχώρη ενσωµατώθηκαν στο κράτος του Πακιστάν. Το 

Μπαγκλαντές ενώ αρχικά ανήκε διοικητικά στο Πακιστάν, το 1971 αποκτά την 

ανεξαρτησία του και γίνεται αυτόνοµο κράτος.11  

Το Κασµίρ ήταν το µεγαλύτερο πριγκιπάτο των Ινδιών που βρίσκεται στο βορειότερο 

τµήµα τους και συνορεύει µε το Πακιστάν και την Κίνα. Η εδαφική προσάρτηση του 

είτε από την Ινδία είτε από το Πακιστάν δεν είναι ο κυρίαρχος παράγοντας της 

60χρονης πλέον διαµάχης των δύο κρατών. Σηµαντικοί επιπλέον παράγοντες στη 

διαµόρφωση και εξέλιξη της πορείας τόσο του Κασµίρ όσο και των σχέσεων µεταξύ 

των δύο χωρών είναι ο κοινωνικός και πολιτισµικός πλουραλισµός εντός του µέχρι 

τότε πριγκιπάτου. Η θρησκευτική οµοιογένεια Ινδουιστών και Μουσουλµάνων 
                                                           
10

 Παντελής Σκλιάς, 236, 240. 
11

 Stephen Philip Cohen, The Idea of Pakistan (Brookings Institution Press Washington D.C, 2004), 8. 

Επίσης βλ. Παντελής Σκλιάς, 262. 
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διαταράσσεται από τον αναγκαστικό διαχωρισµό των κρατών και γίνεται το βασικό 

σηµείο αντιπαράθεσης για τα δυο κράτη αλλά και δυσφορίας για τους κατοίκους του 

Κασµίρ. Μέχρι το 1947 και την κύρηξη της ανεξάρτησίας της Ινδίας ο πληθυσµός 

του πριγκιπάτου ήταν στο µεγαλύτερο ποσοστό του Μουσουλµάνοι, οι οποίοι όµως 

βρίσκονταν υπο ινδουιστική κυριαρχία µιας και η µοναρχία12 δεν είχε καταλυθεί 

ακόµα.  

Η αποαποικιοποίηση των Ινδιών έχει µεγάλη σηµασία τόσο για την εξέλιξη της Ινδίας 

και του Πακιστάν όσο και για την πορεία και την πολύχρονη σύγκρουση στο Κασµίρ. 

Οι Βρετανοί παρείχαν µια σχετική αυτονοµία στα 562 πριγκιπάτα, τα οποία 

κυβερνούσαν Σιχ, Μουσουλµάνοι και Ινδουιστές, µε αντάλλαγµα την αναγνώριση 

της βρετανικής υπεροχής και κυριαρχίας. Απο το 1846 οι Βρετανοί παραιτούνται από 

τη δικαιοδοσία της κυριαρχίας του Κασµίρ µε τη συνθήκη της Amritsar µε την οποία 

ο Μαχαραγιάς Gulab Singh γίνεται κάτοχος της Κοιλάδας του Κασµίρ και της 

περιοχής µέχρι βόρεια του Gilgit. Το αντίτιµο ήταν η καταβολή στους Βρετανούς 

συγκεκριµένου ποσού και η παροχή στρατιωτικής βοήθειας όποτε τη χρειαζόταν (το 

κράτος του Κασµίρ γεννήθηκε µε τη συνθήκη του Amritsar).13  

Η δεκαετία του 1930 είναι η περίοδος πολιτικής κινητοποίησης των κατοίκων του 

Κασµίρ. Η επιβολή της πολιτικής της µειοψηφίας - καθώς όπως αναφέραµε οι 

Μουσουλµάνοι στο Κασµίρ ήταν περίπου το 77%, το 20% Ινδουιστές και ένα 3% 

Βουδιστές - απέβαινε σε βάρος της πλειοψήφιας, πόσο µάλλον όταν πρόκειται για 

διαφορετικές κουλτούρες και θρησκείες. Οι Μουσουλµάνοι λοιπόν της περιοχής ήταν 

σαφώς δυσαρεστηµένοι καθώς τα προνόµια και τις θέσεις αξιωµατούχων κρατούσαν 

µόνο οι Ινδουιστές. Το πρώτο κόµµα του Κασµίρ ιδρύθηκε το 1932 και ήταν το Al-

Jammu and Kashmir Muslim Conference  το οποίο το 1939 µετονοµάζεται σε All-

Jammu and Kashmir National Conference  µιας και στις τάξεις του υπήρχαν πολλοί 

Ινδουιστές και Σιχ µε αποτέλεσµα να θεωρηθεί ότι ο αγώνας ενάντια στην κυριαρχία 

της µοναρχίας θα οφελούσε τους Ινδουιστές καθώς θα προσέλκυε το Ινδικό Εθνικό 

Κογκρέσο ώστε να προασπίσει τα δικά τους συµφέροντα.14 Το 1941 κοµµάτι του 

                                                           
12

Σκλιάς, 268, 240. 
13

 Sumantra Bose, Kashmir Roots of Conflict Paths to Peace (Harvard University Press 2003, 

Cambridge, Massachusetts, and London, England), 15. 
14

 Ibid, 33. 
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κόµµατος αποσχίστηκε αναβιώνοντας τη Μουσουλµανική Λίγκα που θα γίνει το 

δεύτερο κυριάρχο κόµµα µε επιρροή στο Κασµίρ.15 

Κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου και λόγω της παρατεταµένης 

παραµονής των Βρετανών στην Ινδία δηµιουργήθηκε το κίνηµα “Quit India” 

υποκινούµενο απο το Ινδικό Κογκρέσο επιδιώκοντας την παύση της βρετανικής 

κατοχής και τον πλήρη έλεγχο της Ινδίας απο το Ινδικό Κογκρέσο .16 Η συγκεκριµένη 

πρωτοβουλία προκάλεσε αντιδράσεις από την πρόσφάτα εµφανιζόµενη 

Μουσουλµανική Λίγκα θεωρώντας ότι κάτι τέτοιο δε γίνεται για τη διασφάλιση όλων 

των µερών παρά για την εδραίωση των Ινδουιστών. Έδωσε λοιπόν βαρύτητα στον 

πρώτο της στόχο, ο οποίος ήταν η δηµιουργία ενός ανεξάρτητου κράτους  

επιτυγχάνοντας την ενοποίηση του οµόθρησκου πληθυσµού ενώ ταυτόχρονα θα 

µπορούσαν να προασπίσουν και να προστατεύσουν τα συµφέροντα  των 

Μουσουλµάνων που κατοικούσαν στην Ινδία και το Κασµίρ.17  

Μετά τον Β’ παγκόσµιο πόλεµο το Λονδίνου αδυνατούσε να διατηρήσει τις αποικίες 

της και ιδιαίτερα των Ινδιών, λόγω τόσο των οικονοµικών προβληµάτων που 

αντιµετώπιζε όσο και της πολιτικής αστάθειας που επικρατούσε στην Ευρώπη, µε 

αποτέλεσµα να αποφασίσει την παραχώρηση ανεξαρτησίας στις Ινδίες (πράγµα που 

είχε υποσχεθεί προκειµένου να λάβει έστω και τη στοιχειώδη βοήθεια της Ινδίας στη 

σύγκρουσή της µε την Ιαπωνία). Η διαδικασία αυτή δεν έγινε αναίµακτα καθώς οι 

διαφορές µεταξύ των κυρίαρχων πολιτικών οντοτήτων βγήκαν στο προσκήνιο 

δηµιουργώντας συνθήκες αποσταθεροποίησης. Η απόφαση για τη δηµιουργία του 

Πακιστάν εκπλήρωσε τη φιλοδοξία και επιθυµία των Μουσουλµάνων για 

αυτοδιάθεση, συνοδευόµενη όµως από σφοδρές συγκρούσεις µεταξύ ινδουιστών και 

µουσουλµάνων.18  

Η επέµβαση των Ηνωµένων Εθνών στις 13.08.1948 έδωσε τέλος στην αιµατοχυσία, η 

οποία προκλήθηκε περισσότερο από την πολιτική της Βρετανίας παρά από τις 

διαφορές των δύο πλέον ανεξάρτητων κρατών. Οι κατηγορίες εναντίον της Βρετανίας 

                                                           
15

 Ibid,  21. 
16

 Ibid, 22. 
17

 Victoria Schofield, Kashmir in Conflict: India, Pakistan and the Unending War (I.B.Tauris 2003, New 

York), 21-23. Βλ. Επίσης Sumantra Bose, 22. 
18

 Sumantra Bose, 30-34. 
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φαίνεται να βρίσκουν βάση αφού ακολούθησε την ίδια τακτική στη αποχώρησή της 

από την Παλαιστίνη αλλά και µετέπειτα από την Κύπρο.19 

Με τον βιαστικό καθορισµό των συνόρων το Πακιστάν συγκροτήθηκε από δύο 

περιοχές, το οµώνυµο κράτος και αργότερα το ανεξάρτητο Μπαγκλαντές, ενώ στην 

Ινδία αποδίδεται το µεγαλύτερο µέρος του Κασµίρ. Η εξέλιξη αυτή κάθε άλλο παρά 

θετική ήταν για το Πακιστάν το οποίο ως αµέσως επόµενο στόχο του, έθεσε την 

επέκταση του κράτους. Οι τρόποι που επέλεξε για να το κάνει αυτό ήταν η βίαιη 

εκδίωξη των Σιχ και έπειτα η προσάρτηση όσων περισσότερων πριγκιππάτων 

µπορούσε µε την ταυτόχρονη επιδίωξη πρόκλησης αστάθειας στις σχέσεις τις Ινδίας 

µε τα πριγκιππάτα.20 

Οι παραπάνω εξελίξεις είχαν αρνητικό αντίκτυπο στο Κασµίρ. Οι δυσκολίες που 

αντιµετωπίζει το νεοσύστατο κράτος µε τη γλωσσική, θρησκευτική και εθνική 

ποικιλία δεν αργούν να φέρουν την πρώτη κρίση του Κασµίρ. Η κρίση αυτή 

πυροδοτήθηκε τόσο από τις πολιτικές εξελίξεις στο εσωτερικό του, αλλά και στο 

εξωτερικό µε τα δύο επίσης νεοσύστατα κράτη να προσπαθούν να δηµιουργήσουν 

ένα πολιτικό σύστηµα που να µπορεί να ανταπεξέλθει στα νέα δεδοµένα.21  

Γι’ αυτό το λόγο και η Μουσουλµανική Λίγκα µε ηγέτη τον Mohammed Ali Jinnah 

ενδυνάµωσε τους δεσµούς µε το Μουσουλµανικό κόµµα του Abbas στο Κασµίρ. 

Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα και το Εθνικό Συµβούλιο µε αρχηγό τον Abdullah να 

επιδιώξει στενότερες επαφές µε το Ινδικό Κογκρέσσο και το Nehru. Ο λόγος για τη 

µεγάλη δηµοτικότητα και απήχηση του Εθνικού Συµβουλίου στο Κασµίρ δεν ήταν 

άλλος από το γεγονός ότι δεν εγκατέλειψε την Μουσουλµανική κληρονοµιά του 

αλλά, αντιθέτως, κινούνταν µε βάση τα ήθη, έθιµα και την κουλτούρα της Κοιλάδας 

του Κασµίρ. Η ιδιαιτερότητα του πριγκιπάτου του Κασµίρ στη διαδικασία 

προσχώρησης σε ένα από τα δύο κράτη (Ινδία – Πακιστάν) έγκειται όπως 

παρατηρούµε πέρα απο τις οικονοµικές και εµπορικές συναλλαγές - που ήταν σαφώς 

εντονότερες µε το Πακιστάν - στις πολιτικές εξελίξεις της περιόδου. Το κόµµα του 

Abdullah ήταν εκείνο που συνέβαλλε στη µη προσχώρηση του Κασµίρ στο Πακιστάν 

                                                           
19

 Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Εισαγωγή στην ιστορία του μεταπολεμικού κόσμου (Πατάκη, Αθήνα 

2001) 354-355. 
20

 Navnita Chadha Behera, Demystifying Kashmir (Brooking Institution Press 2006, Washington D.C.), 

9. 
21

 Ibid, 2, 12-14. 
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αλλά και το γεγονός πως ο άρχοντας του Κασµίρ, Ινδουιστής σε πλειοψηφία 

Μουσουλµάνων, είχε τη νόµιµη δικαιοδοσία για την απόφαση της προσάρτησης.   

Το ενδιαφέρον των δύο κρατών για την προσάρτηση του Κασµίρ έγκειται στη 

στρατηγική του τοποθεσία εξαιτίας της γεωγραφικής του συγγένειας τόσο µε το 

Αφγανιστάν όσο και µε την Κίνα, διευρύνοντας έτσι τους εµπορικούς δρόµους 

επικοινωνίας. Θα ήταν λοιπόν αφελές να συσχετίσουµε τη διαµάχη για το Κασµίρ 

µόνο µε τις θρησκευτικές και φυλετικές διαφορές των δύο χωρών. Τα οικονοµικά 

οφέλη που προκύπτουν από τη συνένωση ή την προσάρτηση κρατών έχουν βαρύτατη 

σηµασία ως προς την ανάλυση της δηµιουργίας ζητηµάτων ισχύος και ασφάλειας στο 

διεθνές σύστηµα. Αυτό το γνωρίζει τόσο η Ινδία όσο και το Πακιστάν, προβάλλοντας 

διαφορετικό λόγο διεκδίκησης του Κασµίρ, περισσότερο σκεπτόµενοι το διεθνή 

αντίκτυπο. 22 

Παρόλα αυτά, οι εξεγέρσεις µεταξύ µουσουλµάνων και ινδουιστών δεν άργησαν να 

επεκταθούν στο εσωτερικό του Κασµίρ δίνοντας αφορµή σε Μουσουλµάνους του 

∆υτικού Κασµίρ να εξεγερθούν εναντίον του Μαχαραγιά και να ανακηρύξουν την 

ανεξαρτητοποίηση του, γνωστό και ως Azad Kashmir. Ταυτόχρονα στο Νοτιοδυτικό 

Σύνορο της Επαρχίας φυλές των Πάθαν εισβάλλουν στο Κασµίρ και φτάνουν στην 

πρωτεύουσα, Srinagar. Ήταν µία πράξη πίεσης για την προσχώρηση του Κασµίρ στο 

Πακιστάν. Όπως όλα τα πριγκιπάτα είχαν την επιλογή της προσχώρησης έτσι την είχε 

και το Κασµίρ, τη δεδοµένη λοιπόν στιγµή ο Μαχαραγιάς αισθανόµενος τον κίνδυνο 

της εισβολής ζητά βοήθεια από την Ινδία η οποία προσφέρεται να την παράσχει σε 

περίπτωση που υπογράψει το Σύµφωνο Προσχώρησης και τη διεξαγωγή αργότερα 

δηµοψηφίσµατος για να ληφθεί υπόψη η βούληση των πολιτών. Στις 27 Οκτωβρίου 

υπογράφεται το Σύµφωνο και ο ινδικός στρατός εισέρχεται στο Κασµίρ και 

αναγκάζει σε υποχώρηση τα πακιστανικά στρατεύµατα.23 

Με την εξέλιξη αυτή ο Jinnah αποφασίζει να εξοπλίσει µε όπλα και τακτικό στρατό 

τους στασιαστές προκειµένου να βοηθήσει να φέρουν σε πέρας την αποστολή τους, 

δηλαδή την κατάληψη εδάφους του Κασµίρ. ∆εν παραδέχθηκε την εµπλοκή του 

Πακιστάν στην υποκίνηση και στον ανεφοδιασµό παρακρατικών οµάδων παρά στα 

τέλη του 1948. Τον ίδιο χρόνο η Ινδία αποφασίζει να φέρει το ζήτηµα ενώπιον του 

                                                           
22

 Navnita Chadha Behera, 22. 
23

 Victoria Schofield, 57-59. 
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Ο.Η.Ε. (Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών) υποπτευόµενη την εµπλοκή του Πακιστάν 

στην προηγούµενη εισβολή αλλά και παρακινούµενη από το Βρετανό διοικητή της 

Ινδίας, λόρδο Mountbatten. Η διεθνοποίηση του ζητήµατος θα γίνει ένας από τους 

παράγοντες για τη µη εξεύρεση λύσης στη διαµάχη των δυο κρατών.24 

Ο πόλεµος του 1947-1948 στο Κασµίρ σηµατοδότησε την αρχή της κρίσης. Έληξε µε 

την επέµβαση του Ο.Η.Ε. και την κατάπαυση του πυρός το 1949, αλλά και µε την 

κατοχή του 1/3 του Κασµίρ από το Πακιστάν. Το Σύµφωνο Προσχώρησης και η 

υπαγωγή του προβλήµατος στα Ηνωµένα Έθνη έθεσαν τις βάσεις, πάνω στις οποίες 

κινήθηκαν τα δύο κράτη. Οι πόλεµοι που ακολούθησαν έγιναν στη βάση των 

πεπραγµένων του 1948.25 

1. Το πολιτικό πλαίσιο 
 

Μέχρι το διαχωρισµό των κρατών οι διαφορές µεταξύ των διαφόρων εθνοτήτων και 

φυλών εκφράζονταν κυρίως σε ιδεολογικό - πολιτικό επίπεδο. Η εκτεταµένη χρήση 

της βίας, χρησιµοποιώντας ως µέσο την πολιτική έκφραση, ξεκινά µε τον 

ανταγωνισµό για επέκταση των δυο πλέον ανεξάρτητων κρατών. Η παρείσφρηση 

ένοπλων φυλετικών οµάδων στα πριγκιπάτα µε σκοπό τον εξαναγκασµό της 

προσάρτησής τους γινόταν µε τον εκφοβισµό και τη βία. Η τακτική αυτή µπορεί να 

αποδοθεί κατά κύριο λόγο στο κράτος του Πακιστάν, ενώ απο την πλευρά της η Ινδία 

από την στιγµή που αποφασίστηκε ο διαχώρισµός των κρατών διακήρυξε πως 

οποιοδήποτε πριγκιπάτο δεν προσαρτηθεί σε αυτή θεωρείται εχθρικό προς τα 

συµφέροντα της και ως τέτοιο θα αντιµετωπίζεται σε οποιαδήποτε περίσταση.26 Η 

διαχείριση της αποαποικιοποίησης από µέρους της Ινδίας είχε άµεσα αποτελέσµατα 

αφού τα περισσότερα πριγκιπάτα προσαρτήθηκαν σε αυτή ενεργώντας µε όρους 

επιβίωσης. Μια χώρα όπως η Ινδία µε πληθυσµό εκατοµµύρια και γοργούς ρυθµούς 

ανάπτυξης έκανε τη σχέση του κόστους της προσχώρησης µε τα οφέλη που θα 

αποκτούσαν τα πριγκιππάτα να ξεπερνά οποιοδήποτε άλλη δυναµική αναπτυσσόταν 

εκείνη τη στιγµή στην περιοχή. Και τα δύο κράτη χρησιµοποίησαν την τροµοκρατία 

όµως µε διαφορετικό τρόπο.  
                                                           
24

  Kristoffel Lieten, “India: Jammu and Kashmir: Half of century of conflict”, Publication Searching for 

Peace in Central and South Asia, 2002, 5-6. 
25

 Sonia G.Benson, History Behind The Headlines: The Origins of Conflicts Worldwide (Thomson Gale 

2001, New York, London, Detroit, Munich), 157-162. 
26

 Navnita Chadha Behera, 8. 
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Τόσο τα κράτη που υποστηρίζουν τις τροµοκρατικές οργανώσεις όσο και οι 

οργανώσεις που δρουν αυτόνοµα, θεωρούν εαυτόν θύµατα, τα οποία οδηγούνται σε 

βίαιες πράξεις λόγω των ενεργειών τόσο των κυβερνήσεων ή οµάδων αυτών όσο και 

κρατών. Θεωρούν ότι λειτουργούν µε γνώµονα την απογοήτευση και ο τρόπος που 

επιλέγουν τη δράση είναι απόρροια της έλλειψης εναλλακτικών αντίστασης στον 

εχθρό, ο οποίος είναι ισχυρότερος. Τα βασικά λοιπόν χαρακτηριστικά της 

τροµοκρατίας βάση τόσο της πολιτικής κινητοποίησης, αλλά και των επιδιώξεων 

αυτής είναι πως βασικός σκοπός είναι η επίτευξη του πολιτικού στόχου που έχουν 

θέσει οι τροµοκράτες, και ως εκ τούτου είναι µια πολιτική έννοια η οποία αποζητά 

και χρειάζεται τη δύναµη για την αλλαγή. Έπειτα η τροµοκρατία διαχωρίζεται από το 

κοινώς διαπραχθέν έγκληµα, καθώς στην πρώτη περίπτωση ο στόχος που είναι η 

αλλαγή πολιτικής αναφέρεται σε ευρύτερο επίπεδο, ενώ το κοινό έγκληµα έχει στόχο 

το προσωπικό κέρδος και όφελος. Μια επιπλέον επιδίωξη είναι η ψυχολογική 

επίδραση σε ευρύ κοινό, καθώς αποσκοπεί κυρίως στην ενστάλλαξη του φόβου.27 Οι 

πολιτικο-οικονοµικές εξελίξεις σε ένα κράτος επιδρούν σηµαντικά στον τρόπο 

δράσης και τη λήψη αποφάσεων των τροµοκρατικών οργανώσεων επιδιώκοντας να 

γίνουν το κράτος που δεν έχουν.28  

Πολλοί αναλυτές αναφέρουν πως η τροµοκρατία είναι το όπλο των αδυνάτων29, όµως 

υπάρχει και ο αντίλογος ότι η τροµοκρατία είναι όπλο των δυνατών30. Εδώ θα πρέπει 

να γίνει ένας διαχωρισµός σε δύο επίπεδα, προκειµένου να γίνουν κατανοητές οι δύο 

αυτές απόψεις. 

Στο πρώτο επίπεδο, το κράτος, µέσα απο τη νοµιµοποιηµένη εξουσία που έχει, 

χρησιµοποιεί εκβιαστικές πολιτικές και βία σε επίπεδο ασφαλείας προκειµένου να 

επιβάλλει τους κανόνες και τις αρχές του, και επιπλέον να καταστείλει οποιαδήποτε 

αντίδραση. Η υπόσταση του κράτους, ως κράτος δικαίου, όπως και η διασφάλισή του 

µέσα απο τις δράσεις του, δικαιολογεί τη χρήση βίας από τους µηχανισµούς στήριξής 

του. Αυτό είναι που αποκαλεί ο Luigi Bonanate ως τροµοκρατία των δυνατών.31 Το 

δεύτερο επίπεδο είναι το ατοµικό, όχι ως αναφορά σε µεµονωµένα άτοµα, αλλά στη 

                                                           
27

 Assaf Moghadam, The roots of terrorism, (Chelsea House Publisher 2006), 4. 
28

 Ibid, 60. 
29

Slavoj Zizek, Βία: έξι λοξοί στοχασμοί (Scripta 2010), 54. / Chaliand and Blin, The History of Terrorism 

from antiquity to Al Qaeda (University of California Press 2007), preface VIII. 
30

 Luigi Bonanate, Διεθνής Τρομοκρατία (Κέδρος 2009). 
31

 Ibid. 29-31. 
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δράση ατόµων ή οµάδων χωρίς νοµιµοποίηση. Η χρήση βίας αποτελεί γι’ αυτούς το 

µοναδικό εργαλείο πίεσης, αντίστασης και έκφρασης προς επίτευξη των στόχων τους. 

Σε επίπεδο ηθικής, η άσκηση πολιτικής βίας από τους πολίτες αποτελεί νόµιµο 

δικαίωµα όταν αυτή ασκείται στα πλαίσια της πλειοψηφικής βίας για την ανατροπή 

του συστήµατος που καταπατά τις θεµελιώδεις ελευθερίες και δικαιώµατά του.32 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Αριστοτέλης «είναι καθήκον των πολιτών να 

επαναφέρουν την τάξη σ’ ένα διεφθαρµένο σύστηµα και να το προστατεύουν»33. 

Ένας ακόµα διαχωρισµός της πολιτικής βίας - ο οποίος θα µας βοηθήσει στην 

παρούσα µελέτη τόσο για την κατανόηση των διεθνικών, εθνοτικών συγκρούσεων 

όσο και στην κατηγοριοποίηση των συγκρούσεων αυτών ανάλογα µε την περίπτωση - 

είναι αναγκαίος προκειµένου να δόσουµε το πλαίσιο ένταξής τους στο φαινόµενο της 

τροµοκρατίας. Έτσι λοιπόν, ανάλογα το στόχο και το δράστη η πολιτική βία, 

χωρίζεται σε τέσσερις κατηγορίες: Η πρώτη ονοµάζεται «κράτος εναντίον κράτους». 

Σε αυτήν την περίπτωση αναφερόµαστε στο διακρατικό πόλεµο, την πιο συµβατική 

µορφή βίας στην ιστορία. Με µικρότερη ένταση και πάντα στα πλαίσια του 

πλήγµατος του αντίπαλου κράτους, µπορεί να ενταχθεί η βία του κράτους εναντίον 

πολιτών του που εντάσσονται στο παραπάνω πλαίσιο. Η δεύτερη κατηγορία είναι 

εκείνη του κράτους εναντίον των πολιτών του, αυτό που προαναφέρθηκε ως κρατική 

βία, η χρήση της οποίας γίνεται είτε στα πλαίσια τήρησης των νόµων είτε στην 

προσπάθεια καταστολής οποιαδήποτε αντίδρασης εναντίον του. Στην τρίτη 

κατηγορία εντάσσεται η βία που διεξάγεται από τους πολίτες εναντίον του κράτους, 

είτε µε τη µορφή του ανταρτοπολέµου, είτε της τροµοκρατίας, όπως χαρακτηρίζει το 

κράτος αυτή τη µορφή δράσης και πάλης των πολιτών. Και τέλος οι πολίτες εναντίον 

πολιτών. Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν κατά κύριο λόγο οι εθνικές και 

θρησκευτικές διαφορές που ενυπάρχουν στο κράτος.34 

Αν θελήσουµε να δούµε τις προοπτικές µιας τροµοκρατικής οργάνωσης, όπως για 

παράδειγµα της Al Qaeda, θα πρέπει να κατανοήσουµε πως οι δηλώσεις προς 

καθησυχασµό της κοινής γνώµης δεν είναι παρά ευχολόγια. Τα χτυπήµατα σε 

θύλακες της τροµοκρατίας οπουδήποτε κι αν βρίσκονται δεν εξαλείφουν το 

                                                           
32

 Πέτρος Α.Παπαδάτος, Η τρομοκρατία (Ηριδανός 2009), 147. 
33

 Αριστοτέλης, «Πολιτικά V, VI», εκδόσεις Ζήτρος, μετάφρ. Πηνελόπη Τζιώκα-Ευαγγέλου, 135. 
34

Chaliand and Blin, The History of Terrorism from antiquity to Al Qaeda (University of California Press 

2007), 16-19. 
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φαινόµενο της τροµοκρατίας, ούτε και τη δράση τροµοκρατικών οργανώσεων και 

αυτό αν θέλουµε µπορούµε να το απαντήσουµε σε αντίστοιχο ερώτηµα της θεωρίας 

του Φουκουγιάµα35, ο οποίος µας µιλά για το τέλος της ιστορίας. Αλήθεια µπορεί να 

υπάρξει το τέλος της τροµοκρατίας? Η απάντηση σαφώς και δεν µπορεί να είναι 

µονολεκτική.  

Έτσι λοιπόν, ηθεληµένα ή όχι, και η τροµοκρατία µε τη σειρά της συµβάλλει στις 

αρνητικές επιπτώσεις της παγκοσµιοποίησης, µιας και µε τους κινδύνους που 

εγκυµονεί δεν έχει ούτε περιορισµούς ούτε όρια. Και οι πολιτικές όµως των κρατών 

συµβάλλουν στη αύξηση της τροµοκρατικής δράσης µε τις πράξεις τους. Κράτη, 

πολιτικές, τροµοκρατία είναι ένα τρίπτυχο που συνεχώς συνδιαλέγεται, 

συναλλάσσεται και ο κύκλος ξεκινά από την αρχή. Αυτό δεν σηµαίνει όµως ότι δεν 

µπορούν τα κράτη να αναπτύξουν πρακτικές που θα τα βοηθήσουν αν όχι να 

εξαλείψουν την τροµοκρατία (που όπως προείπαµε δε γίνεται), αλλά να αποτρέψουν 

ορισµένες δράσεις της. Εξάλλου και οι ορκισµένοι τροµοκράτες αλλάζουν τακτικές, 

στρατηγικές και εναλλακτικές, γιατί όχι και οι κυβερνητικές πολιτικές; Αλλιώς, αν 

θεωρήσουµε πως η πολιτική και η βία έστω και σε ορισµένες περιπτώσεις, αν όχι σε 

όλες, είναι αλληλένδετα, τότε ο διάλογος αντικαθίσταται από την αδιαλλαξία, η 

δηµόσια αντιπαράθεση από τον τρόµο και τέλος η ελευθερία της έκφρασης από τη 

µυστικότητα.  

Η περίπτωση της διαµάχης για το Κασµίρ παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αρχικά 

επειδή συνδυάζει τις περισσότερες από τις παραπάνω µορφές βίας, έπειτα λόγω της 

γεωγραφικής και στρατηγικής του θέσης, επιπλέον όµως, γιατί αποτέλεσε το θέατρο 

των επιχειρήσεων από την πλευρά της Ινδίας και του Πακιστάν, καθώς και τη βάση 

για πλήθος τροµοκρατικών οργανώσεων και οµάδων.36 

 

 

 

                                                           
35

 Φράνσις Φουκουγιάμα, Το τέλος της Ιστορίας και ο τελευταίος άνθρωπος (Λιβάνης 1992). 
36

 Victoria Schofield, Kashmir in Conflict: India, Pakistan and the Unending War (I.B.Tauris 2003, New 

York), Navnita Chadha Behera, Demystifying Kashmir (Brookings Institution Press Washington D.C. 

2006), Sumantra Bose, Kashmir Roots of Conflict Paths to Peace, (Harvard University Press 2003, 

Cambridge, Massachusetts, and London, England). 
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2. Οι γεωπολιτικές επιρροές 
 

Όλοι οι πόλεµοι που διεξήχθησαν για το Κασµίρ µεταξύ των δύο κρατών (1947-1948, 

196537, 197138, 199939) ξεκίνησαν λόγω της διείσδυσης ένοπλων οµάδων και 

ανταρτών υποστηριζόµενες από το κράτος του Πακιστάν, µε σκοπό την παράνοµη 

κατοχή του Κασµίρ και την µετέπειτα προσάρτησή του στο Πακιστάν, παραβιάζοντας 

έτσι κάθε συµφωνία µεταξύ των δύο κρατών και τις αποφάσεις του Ο.Η.Ε. Οι 

βασικοί παράγοντες που διευκόλυναν αυτή τη στρατηγική του Πακιστάν ήταν: 

πρώτον, οι επιπτώσεις της Ιρανικής Επανάστασης, και δεύτερον, ο Σοβιετο-

Αφγανικός πόλεµος.40 Ο πρώτος παράγοντας ενίσχυσε τη δυναµική του Πακιστάν 

στην περιοχή του Κασµίρ γνωρίζοντας ότι έχει έναν πολύ δυνατό σύµµαχο, ενώ ο 

δεύτερος παράγοντας - µε την αλλαγή των γεωστρατηγικών και γεωπολιτικών 

δεδοµένων - συνέβαλλε, µε τις  συµµαχικές σχέσεις που ανέπτυξε τόσο µε τις ΗΠΑ 

όσο και µε την Κίνα, αλλά και το γειτονικό Αφγανιστάν, στη συνέχεια της 

υποστήριξης που χρειαζόταν το Πακιστάν, απειλώντας µε αυτόν τον τρόπο την Ινδία. 

Αν και οι στόχοι του Πακιστάν µε το Ιράν δεν ταυτίζονται απόλυτα, είναι στενοί 

γείτονες σε σηµαντικό στρατηγικό σηµείο στην ∆υτική Ασία. Η σύνδεσή τους πέρα 

από τη γεωγραφική έγκειται και στη θρησκεία, τη γλώσσα, την κουλτούρα και την 

εθνότητα. Οι αντιλήψεις τους σε αρκετά θέµατα προσοµοιάζουν, και ταυτίζονται, 

ιδιαίτερα σε ότι αφορά την Ummah (=κοινότητα). Το Ιράν ήταν η πρώτη χώρα που 

αναγνώρισε το Πακιστάν, µε τη διαίρεση των δυο κρατών το 1947, ενώ το Πακιστάν 

                                                           
37

 Ο πόλεμος του 1965 έληξε με την απόφαση για κατάπαυση του πυρός στη βάση του Συμφώνου 

της Τασκένδης, επαναφέροντας έτσι το Κασμίρ στο status quo ante. Ήταν η πρώτη φορά που η Ινδία 

πέρασε τα διεθνή σύνορα φθάνοντας στην καρδιά της πακιστανικής περιοχής του Punjab.
 
Victoria 

Schofield, Kashmir in Conflict: India, Pakistan and the Unending War (I.B.Tauris 2003, New York), 106-

113. 
38

 Παρότι έλαβε χώρα στο ανατολικό Πακιστάν, λόγω της εξέγερσης των Μουσουλμάνων εναντίον 

της στρατιωτικής κυβέρνησης του Πακιστάν με αποτέλεσμα την απόσχιση και ανεξαρτητοποίηση του 

τμήματος αυτού από το Πακιστάν και τη δημιουργία του κράτους του Μπαγκλαντές, είχε σοβαρό 

αντίκτυπο στο Κασμίρ. Το 1972 με το Σύμφωνο Simla η γραμμή κατάπαυσης του πυρός μεταξύ της 

Ινδίας και του Πακιστάν μετατράπηκε σε γραμμή ελέγχου. Ήταν επίσης η πρώτη φορά που η Ινδία 

δρα με δική της πρωτοβουλία στην περιοχή Siachin καθώς δεν  υπήρχε οριοθέτηση με κανένα 

σύμφωνο. Owen Bennett Jones, Pakistan: Eye of the storm (Yale University Press New Haven and 

London 2002), 80-81. 
39

 Ο πόλεμος του Kargil. 
40

 Rasheeduddin Khan, Sumit Ganguly, “Kashmir Challenges and Prospects”, RGICS Paper, No.34 

(1996) 14. 
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ήταν το πρώτο κράτος που τάχθηκε υπέρ της Ιρανικής Επανάστασης από την πρώτη 

στιγµή.41 

Η αναφορά στην Ιρανική Επανάσταση είναι σηµαντική από την άποψη ότι αναβίωσε 

και έδωσε ισχυρότερο ρόλο στη θρησκεία, ως µέσο επίτευξης πολιτικών  µέσω των 

τροµοκρατικών οργανώσεων και οµάδων.42 Ένα µέσο που όπως αποδείχθηκε 

απέκτησε ευρεία βάση λόγω της εύκολης χειραγώγησης των µαζών και υποστήριξη 

όχι µόνο από λαούς αλλά και από κράτη. Το ισλαµικό καθεστώς του Ιράν 

ανατρέποντας τη µοναρχία του Σάχη και δηµιουργώντας µε δηµοψήφισµα την 

Ιρανική ∆ηµοκρατία µε τη θεσµοθέτηση νέου Συντάγµατος, πολύ πιο συντηρητικό 

και βαθειά θρησκευτικό, ήταν από την αρχή δεσµευµένο στη διεξαγωγή του jihad και 

στη «διάδοση του Ισλάµ» (tablighi eslami), στη διάδοση της Επανάστασης. Ο νέος 

ηγέτης του Ιράν Ayatollah Khomeini θεωρούσε βασικό ισλαµικό καθήκον την 

αντίσταση σε ότι διάβρωνε την αγνότητα της πίστης του Ισλάµ και κύρια αρχή της 

ιδεολογίας του , πως όλοι οι Μουσουλµάνοι πρέπει να συµµετέχουν στην αντίσταση 

αυτή.43  

Η θέση αυτή του Ιράν µαζί µε τις κατά καιρούς εξαγγελίες για την υποστήριξη στον 

αγώνα του Κασµίρ, όπως επίσης και η συνεχής υποστήριξη προς αυτό το σκοπό στο 

Πακιστάν, µετέβαλλε τα δεδοµένα διεξαγωγής τροµοκρατικών πράξεων, 

εδραιώνοντας όλο και περισσότερο τον όρο της θρησκευτικής τροµοκρατίας. Παρότι, 

η ηγεσία του Ιράν, ποτέ δεν εκφράστηκε ανοιχτά υπέρ της τροµοκρατίας, οι µυστικές 

υπηρεσίες (Iranian Revolutionary Guard) µε την υποστήριξη του καθεστώτος 

ανέπτυξαν αρκετά παρακλάδια και επαφές µε άλλες οργανώσεις όπως η Al Qaeda και 

η Hezbollah.44   

 Ο Σοβιετο-Αφγανικός πόλεµος είχε επιπτώσεις στη διαφοροποίηση της ισορροπίας 

ισχύος στην περιοχή, καθώς µέχρι πρότινος κυρίως σύµµαχος της Ινδίας ήταν οι 

Η.Π.Α. (Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής), αλλά και στην πορεία της κρίσης του 

Κασµίρ. Η µεταστροφή των ΗΠΑ σε µια πιο στενή σχέση µε το Πακιστάν, 
                                                           
41

 Shah Alam, “Iran-Pakistan Relations: Political and Strategic Dimensions”, Strategic Analysis, Vol. 28, 

No. 4, December 2004, The Institute for Defence Studies and Analyses. 

www.idsa.in/system/files/strategicanalysis_salam_1204.pdf. 
42

 Gerard Chaliand and Arnaud Blin, 176. 
43

 Shamuel Bar, “Iranian Terrorist Policy and “Export of Revolution””, Interdisciplinary Center Herzliya 

Lauder School of Government, Diplomacy and Strategy, Institute for Policy and Strategy (February  

2009) 2. 
44

 Gerard Chaliand and Arnaud Blin, 221. 



Πα
νε
πι
στ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ς

 
20 

 

υποστηρίζοντας και οι δύο τους Ταλιµπάν, και η σύνδεση της Ινδίας µε το Ιράν υπέρ 

της εξάλειψης της τροµοκρατίας που διοχετεύεται και ενεργείται από τους Ταλιµπάν 

είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της περιόδου. 

Η γεωστρατηγική θέση της ηπειρωτικής χώρας του Αφγανιστάν υπήρξε από την 

αρχαιότητα πόλος έλξης κρατών για τις εµπορικές τους συναλλαγές µε τρίτα κράτη 

και τη διάδοση πολιτισµικών στοιχείων τους. Υπήρξε όµως και κέντρο διαµάχης 

πολλών κρατών για τον έλεγχο του Αφγανιστάν και την ενίσχυση της 

γεωστρατηγικής τους θέσης. Το Αφγανιστάν συνορεύει βόρεια µε τη Ρωσία, 

ανατολικά µε την Κίνα και το Πακιστάν, δυτικά µε το Ιράν και νότια µε το 

Πακιστάν.45 Οι συνεχόµενες εισβολές, από τις περσικές αυτοκρατορίες στη δύση και 

τις τούρκικες νοµαδικές αυτοκρατορίες στο βορρά µέχρι τους Έλληνες Μακεδόνες 

και τις αραβικές στρατιές (οι οποίες µετέδωσαν στην Κεντρική Ασία τη θρησκεία του 

Ισλάµ), αλλά και από τις προσπάθειες των Αφγανών να κατακτήσουν περιοχές 

γειτονικών κρατών όπως το ∆ελχί, δηµιούργησαν ένα πολυφυλετικό, πολυ-

πολιτιστικό και σύνθετο θρησκευτικά κράτος.46  

Το 19ο αιώνα οι Βρετανοί που ήδη κυριαρχούσαν στις Ινδίες φοβούµενοι την 

επέκταση της Ρωσίας προσπάθησαν να υποτάξουν το Αφγανιστάν. Η δηµιουργία του 

Αφγανιστάν σε κράτος - πελάτη από τη Βρετανία κατέληξε στο «Μεγάλο Παιχνίδι»47 

ανάµεσα στις δύο υπερδυνάµεις για τον έλεγχο της περιοχής µε όλα τα µέσα που 

διέθεταν. Το γεγονός ότι το Αφγανιστάν είχε πρόσβαση στον Περσικό Κόλπο ήταν 

από τους παράγοντες που συνέβαλλε στην ενίσχυση του ρόλου και της σηµασίας του 

στη διεθνή πολιτική σκηνή. Η διεκδίκηση αυτή είχε συνέπειες στο εσωτερικό του 

Αφγανιστάν µε αποτέλεσµα να αποδυναµώνεται ο κοινωνικός ιστός. Τόσο η 

Βρετανία όσο και η Ρωσία προσπαθούσαν να προσεταιριστούν το Αφγανιστάν λόγω 

των πλουτοπαραγωγικών πηγών του, αλλά και επειδή υπήρχε αµοιβαίος φόβος της 

επέκτασης. Η Βρετανία φοβόταν τη Ρωσική επέκταση, ενώ η Ρώσια την Ινδική. Η 

συνεχής λοιπόν εξαγορά των Αφγανών, δεν τους άφηνε µετέπειτα τα περιθώρια να 

                                                           
45

 Ahmed Rashid, Οι ιεροί πολεμιστές του Ισλάμ: η Άνοδος του Στρατιωτικού Ισλάμ στην Κεντρική 

Ασία (Ενάλιος 2002), 251-253. 
46

 Ahmed Rashid, Οι Ταλιμπάν: το Ισλάμ, τα Πετρέλαια και το Νεο Μεγάλο Παιχνίδι στην Κεντρική 

Ασία (ΕΝΑΛΙΟΣ 2001), 36-38. 
47

 Geoffrey Parker, Γεωπολιτική: Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον (Ροές 2002), 223. Ahmed Rashid, Οι 

Ταλιμπάν: το Ισλάμ, τα Πετρέλαια και το Νεο Μεγάλο Παιχνίδι στην Κεντρική Ασία (ΕΝΑΛΙΟΣ 2001), 

41. Επίσης βλ. Γιώργος Καραμπελιάς, Ισλάμ και παγκοσμιοποίηση: θανάσιμη διελκυστινδα 

(Εναλλακτικές Εκδόσεις Δοκίμια 13, Αθήνα Δεκέμβριος 2001), 85. 
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αντιδράσουν σε οποιαδήποτε αλλαγή, µιας και είχαν γίνει πλέον υποχείριο των δύο 

αντικρουόµενων αυτοκρατοριών, µε αποτέλεσµα την εσωτερική τους διάσπαση. Οι 

Βρετανοί κατόρθωσαν να πάρουν τον έλεγχο υποστηρίζοντας τον Αµίρ Αµπντουλ 

Ρεχµάν να καταλάβει το θρόνο. Θεωρείται ως ο ιδρυτής του Αφγανικού κράτους 

συνενώνοντας τις διάφορες εθνότητες που περιελαµβάνονταν σε αυτό. Ίδρυσε την 

πρώτη µυστική αστυνοµία και υποστήριζε την καθολική εφαρµογή της Σαρίας, την 

αποµάκρυνση από τις δυτικές αντιλήψεις και νοοτροπίες, την αύξηση της ισχύος των 

Παστούν
48 και την κατάργηση των παραδοσιακών εκλογών.49  

Στις 24 ∆εκεµβρίου 1979 πραγµατοποιείται η εισβολή των Σοβιετικών στο 

Αφγανιστάν. Το 1978 η κυβέρνηση του Mohammad Daud ανατράπηκε από τον Nur 

Mohammad Taraki. Η εξουσία διαµοιράστηκε ανάµεσα στα δύο κοµµουνιστικά 

κόµµατα στο Αφγανιστάν : στο Λαϊκό ∆ηµοκρατικό Κόµµα του Αφγανιστάν (Χαγκλ) 

µε ηγέτη τον Mohammad Taraki και στο Κόµµα της Ερυθράς Σηµαίας (Πάρτσαµ) µε 

επικεφαλής τον Babrak Karmal. Επειδή δεν είχαν ευρεία λαϊκή υποστήριξη 

ανέπτυξαν στενότερες σχέσεις µε τη Σοβιετική Ένωση, η οποία βρήκε την ευκαιρία 

της εισβολής, αφού σκοπός της ήταν να κάνει το Αφγανιστάν σοβιετικό δορυφόρο 

κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέµου. Μέχρι τις 24 ∆εκεµβρίου 1979 οι σχέσεις 

των Σοβιετικών µε το Αφγανιστάν δεν είχαν φτάσει ποτέ σε ακραίο σηµείο (ούτε επί 

βρετανικής ινδικής αυτοκρατορίας), αντίθετα η χρηµατοδότηση που προσέφεραν οι 

πρώτοι στο Αφγανιστάν διατηρούσε τη σχέση των δύο κρατών σε σταθερό επίπεδο, 

από τη στιγµή που τα συµφέροντα και των δυο καλύπτονταν.50  

Οι επιδιώξεις των Σοβιετικών, πέρα από την ενίσχυση της γεωστρατηγικής τους 

θέσης και την ενδυνάµωση της χώρας τους τόσο σε στρατιωτικό- επιχειρησιακό 

επίπεδο όσο και ως προς τη µεταβολή της περιφερειακής ισορροπίας υπέρ τους, 

στόχευαν επίσης στη διαµόρφωση του Αφγανικού κράτους σύµφωνα µε τα δικά τους 

δεδοµένα. Αυτό σήµαινε την αναδιάρθρωση της κοινωνίας, αλλαγή στο οικογενειακό 

δίκαιο, στο εκλογικό σύστηµα και την απόκτηση προνοµίων σε φυλές εκτός των 

                                                           
48

 Η κυρίαρχη εθνότητα του Αφγανιστάν ήταν οι Παστούν και έπειτα ακολουθούσαν οι Τατζίκοι, 

Χαζάροι και οι Ουζμπέκοι, επιπλέον η κυρίαρχη θρησκεία είναι το Ισλάμ με την πλειοψηφία να 

ανήκει στους Σουνίτες. Ahmed Rashid, Οι Ταλιμπάν: το Ισλάμ, τα Πετρέλαια και το Νεο Μεγάλο 

Παιχνίδι στην Κεντρική Ασία (ΕΝΑΛΙΟΣ, ΑΘΗΝΑ 2001), 37-38. 

49
 Ahmed Rashid, Οι Ταλιμπάν: το Ισλάμ, τα Πετρέλαια και το Νεο Μεγάλο Παιχνίδι στην Κεντρική 

Ασία (ΕΝΑΛΙΟΣ, ΑΘΗΝΑ 2001), 42-43. 
50

 Ibid. 43-35. 
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Παστούν. Αυτό όπως ήταν φυσικό συνάντησε την αντίδραση των µουσουλµάνων µε 

αποτέλεσµα οµάδες αντίστασης, οι Μουτζαχεντίν, να ξεκινήσουν εξεγέρσεις οι 

οποίες εξαπλώθηκαν σε όλη τη χώρα και χωρίς µάλιστα να µπορούν να κατασταλούν. 

Η αδυναµία ελέγχουν των εξεγερµένων Μουτζαχεντίν, και των συνεχώς εσωτερικών 

αναταραχών ήταν και η αφορµή για την εισβολή στο Αφγανιστάν. Η Σοβιετική 

Ένωση εισέβαλλε στο Αφγανιστάν βασιζόµενη στο δόγµα Μπρέζνιεφ51  αλλά και στη 

διαρκή επίκληση των Αφγανών η οποία είχε ως νοµική βάση τη Συνθήκη «φιλίας, 

καλής γειτονίας και συνεργασίας» που συνάφθηκε µεταξύ των δυο χωρών στις 5 

∆εκεµβρίου του 1978.52 

 Η περίοδος του Ψυχρού Πολέµου βρίσκει τις δύο υπερδυνάµεις να επιδίδονται σε µια 

µάχη επίδειξης δύναµης, χρησιµοποιώντας γι’ αυτό τους συµµαχικούς συνασπισµούς 

τους. Η παροχή όπλων και στρατευµάτων στο Πακιστάν ενίσχυσε τις δυνάµεις του 

τελευταίου στο κατοχικό κοµµάτι του Κασµίρ, στο οποίο αναφέρεται ως Azad 

Kashmir (δηλαδή Ελεύθερο Κασµίρ). Αυτό προκάλεσε την αντίδραση της Ινδίας, η 

οποία παρατηρούσε πως η συµφωνία για διεθνή δέσµευση των δύο χωρών που 

πάρθηκε στις 13 Αυγούστου του 1948 και στις 25 Ιανουαρίου του 1949 από την 

Επιτροπή των Ηνωµένων Εθνών για την Ινδία και το Πακιστάν, όχι µόνο δεν 

ακολουθούνταν αλλά παραβιαζόταν συνεχώς από το Πακιστάν και από τις ΗΠΑ που 

του παρείχαν χρηµατική και στρατιωτική βοήθεια για την εξισορρόπηση της 

Σοβιετικής Ένωσης, προκαλώντας και περιπλέκοντας περισσότερο τη διαµάχη για το 

Κασµίρ. Είναι, επίσης, γεγονός πως πλήθος προσπαθειών από την µεριά των 

Ηνωµένων Εθνών για την επίλυση του ζητήµατος έχουν πραγµατοποιηθεί µε 

αποτέλεσµα όλες να πέφτουν στο κενό, καθώς κανένα από τα δυο κράτη δεν 

οπισθοχωρούσε στις απαιτήσεις του.53 

 

 

 

                                                           
51

 Σύµφωνα µε το δόγµα Μπρέζνιεφ η Σοβιετική Ένωση µπορούσε να επεµβαίνει στο εσωτερικό 
κρατών που ανήκαν στο σοσιαλιστικό µπλόκ, κατά την κρίση τους 
52 Ιωάννης Π.Σωτηροπουλος, «Η εισβολή των Σοβιετικών στο Αφγανιστών και τα αίτια της ήττας 
του», Στρατιωτική Ιστορία, τεύχος 62, Οκτώβριος 2011. 
53

 Rasheeduddin Khan, Sumit Ganguly, 12. 
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3. Τρομοκρατία και ασφάλεια 
 

Η πολιτική αστάθεια των γειτονικών κρατών της Ινδίας σε συνδυασµό µε το 

µεταβαλλόµενο παγκόσµιο και περιφερειακό περιβάλλον καθιστούν την ισλαµική 

τροµοκρατία στην Ινδία βαρύνουσας σηµασίας. Ιδιαιτέρα αν λάβουµε υπόψη µας ότι 

η Ινδία είναι η µοναδική στην περιοχή µε σταθερό, σε σχέση µε τα υπόλοιπα κράτη, 

πολιτικό σύστηµα και συγκεκριµένα δηµοκρατικό, όπως επίσης και τη ραγδαία 

ανάπτυξή της πάνω από 10%, χαρακτηρίζοντας την αναδυόµενη οικονοµικά 

παγκόσµια δύναµη. Γι’ αυτό το λόγο και η πολιτική αντιµετώπισή του φαινόµενου 

της τροµοκρατίας συνδυάζει χαρακτηριστικά της ήπιας αλλά και σκληρής ισχύος54. 

Σύµφωνα µε τον Ajit Doval, πρώην επικεφαλής της υπηρεσίας Πληροφοριών της 

Ινδίας, η Ινδία προσπάθησε να αντιµετωπίσει το πρόβληµα µε µια πιο φιλελεύθερη, 

ανθρωπιστική πολιτική. Φυσικά ανέπτυξε και τους τοµείς ασφαλείας της 

προσπαθώντας να δηµιουργήσει τη µέγιστη ασφάλεια κυρίως ως προς τους αποδέκτες 

των επιθέσεων κυβερνητικοί και µη, έδωσε µεγάλη βαρύτητα στην ανάπτυξη και 

εξέλιξη των πληροφοριακών συστηµάτων όπως επίσης αντιµετώπισε τους 

µουσουλµάνους υπηκόους της ως θύµατα µιας κακής λαϊκής προπαγάνδας 

εντάσσοντάς τους όλο και περισσότερο στο σύστηµα ασφαλείας που δηµιουργούσε 

και ιδιαίτερα στην περιοχή του Κασµίρ.55 

Η αδυναµία του Συµβουλίου Ασφαλείας να ελέγξει και να περιορίσει τη χρήση βίας, 

δηµιουργεί ακόµα µεγαλύτερη ανασφάλεια, οδηγώντας τα κράτη να αναπτύξουν 

πρακτικές καταδικαστέες και παράνοµες, από τη διεθνή κοινότητα, στο όνοµα και µε 

το πρόσχηµα της «αυτοπροστασίας»56. Στο νέο γεωπολιτικό περιβάλλον που 

δηµιουργείται µε την εµφάνιση νέων κρατών, η αδυναµία τόσο των διεθνών 

                                                           
54

 Κύριος εκφραστής της ήπιας ισχύος είναι ο Joseph Nye, ο οποίος την ορίζει ως την ικανότητα να 

πετυχαίνεις το σκοπό σου μέσω της προσέλκυσης και όχι μέσω του καταναγκασμού. Είναι 

προτιμότερο να παρουσιάσεις τις επιδιώξεις σου ώς επιθυμίες των άλλων. Η ήπια ισχύς σύμφωνα με 

τον Nye είναι βασικό χαρακτηριστικό των δημοκρατικών καθεστώτων καθώς βασίζεται στην 

κουλτούρα, τον πολιτισμό στις αξίες και τους θεσμούς. Αντίθετα η σκληρή ισχύς βασίζεται στα 

στρατιωτικά και οικονομικά μέσα ενός κράτους, και είναι κυρίως καταναγκαστική, χαρακτηριστικό 

των αυταρχικών καθεστώτων. Joseph S.Nye, Soft Power: the means to success in world politics 

(Perseus Books Group 2004, United States by Public Affair), 6. Για τη σημασία της ήπιας ισχύος Colin 

Gray: Hard power and Soft power: the utility of military force as an instrument of policy in 21
st

 

century, Strategic Studies Institute Arpil 2011. 
55

 Ajit Doval, “Islamic Terrorism in South Asia and India’s Strategic Response”, Policing, Volume 1, 

Issue1, Oxford Journal (2007) 63-69. 
56

 Μαίρη Μπόση, Ζητήματα Ασφαλείας στη Νέα Τάξη Πραγμάτων (Παπαζήση 1999), 46. 
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οργανισµών και θεσµών όσο και των νεοσύστατων κρατών να προσαρµοστούν και να 

καταστήσουν βιώσιµες τις επερχόµενες αλλαγές καθίσταται όλο και περισσότερο 

εµφανή.  

Η ασφάλεια των κρατών βρίσκεται πλέον στην κορυφή της πολιτικής ατζέντας όλων 

των χωρών. Η δυσκολία αντιµετώπισης των εξωτερικών και εσωτερικών παραγόντων 

που συµβάλλουν στην αύξηση της ανασφάλειας παρατηρείται κυρίως σε χώρες της 

Μέσης Ανατολής και της Ασίας. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο υπουργός Άµυνας 

των ΗΠΑ William Cohen «τα αποτυχηµένα ή προς αποτυχία κράτη πιθανόν να 

δηµιουργήσουν ανασφάλεια, εσωτερικές συρράξεις και ανθρωπιστικές φύσης κρίσεις, 

σε ορισµένες δε περιπτώσεις εντός της επικράτειας όπου οι ΗΠΑ έχουν ζωτικά 

συµφέροντα».57 Τέτοια κράτη όπως η Σοµαλία, η Γιουγκοσλαβία, το Πακιστάν, το 

Μπαγκλαντές αδυνατούν να εγκαθιδρύσουν ένα βιώσιµο θεσµικό και αναπτυξιακό 

πλαίσιο, µε αποτέλεσµα την ουσιαστική εσωτερική πολιτική αναρχία. Η παραδοχή 

αυτή, ότι δηλαδή οι αδυναµίες των κρατών είναι πολυδιάστατες και επηρεάζουν την 

κοινωνικο-πολιτική σταθερότητα και ασφάλεια των κρατών58 δικαιολογεί τη 

ρεαλιστική προσέγγιση59, σύµφωνα µε την οποία το διακρατικό σύστηµα λόγω των 

δικαιακών, πολιτικών και θεσµικών ατελειών, λειτουργεί µε βάση την αρχή της 

αυτοβοήθειας.60 

Η έλλειψη νοµιµοποίησης, η κρατική αστάθεια λόγω των περιορισµών που τα 

καθεστώτα επέβαλλαν στη δυναµική των θεσµών, των δοµών και της λαϊκής 

έκφρασης, συνέβαλλαν στη διαπίστωση του ελλείµµατος δηµοκρατίας. Το έλλειµµα 

δηµοκρατίας είναι ένας από τους πιο βασικούς παράγοντες αποσταθεροποίησης του 

περιφερειακού συστήµατος της Ασίας και της Μέσης Ανατολής µε παγκόσµιες 

επιπτώσεις. Σε αυτό εντάσσονται και οι εσωτερικές συγκρούσεις, οι οποίες 

ενισχύονταν και διαχέονταν ταυτόχρονα προς τα έξω από παρακρατικές και 

εξτρεµιστικές οµάδες που λόγω της ασταθούς κατάστασης, βρήκαν χώρο για να 

                                                           
57

 Παρατίθεται στο Μαίρη Μπόση, Ζητήματα Ασφαλείας στη Νέα Τάξη Πραγμάτων (Παπαζήση 1999),  

47. William Cohen, Secretary of Defense, The Global Security Enviroment, United States Government, 

Department of Defense, Washington DC., Section II (1998) 42. 
58

 R.R. Sharma, India and Emerging Asia (SAGE publications New Delhi, Thousand Oaks, London 2005). 
59

 Για μια ουσιαστική αλλά συνοπτική ανάλυση των κυριότερων εκφραστών της ρεαλιστικής 

προσέγγισης και της σημασίας της, Jack Donnelly, Realism and International Relations (Cambridge 

University Press 2002, UK), 10-28. 
60

 Παναγιώτης Ήφαιστος,  Ο πόλεμος και τα αίτιά του: τα πολλά πρόσωπα του ηγεμονισμού και της 

τρομοκρατίας (Ποιότητα 2002),114-117. 
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αναπτυχθούν και να δράσουν, εντείνοντας την ανασφάλεια εντός των χωρών αλλά 

και των γειτόνων τους. Χαρακτηριστικό παράδειγµα στην περιοχή της 

Νοτιοανατολικής Ασίας είναι το Πακιστάν, αλλά και το Αφγανιστάν και το Ιράν στη 

Μέση Ανατολή.  

Σύµφωνα µε τον R.Sharma «η νέα διάσταση της ασφάλειας δεν είναι εύκολα 

κατανοητή ιδιαίτερα στο πλαίσιο της Ασίας για διάφορούς λόγους που 

περιλαµβάνουν διεθνείς και εγχώριες πιέσεις και περιορισµούς. Η ασφάλεια είναι 

στενά συνδεδεµένη µε τη θρησκευτική και εθνική αρµονία. Οι διάφορες εθνοτικές 

και θρησκευτικές οµάδες πρέπει να αλληλοσέβονται στο πνεύµα της συνύπαρξης και 

το κράτος πρέπει να διασφαλίζει την προστασία των µειονοτήτων.».61 Συνεπώς η 

έννοια της ασφάλειας πρέπει να περιλαµβάνει και τις διαστάσεις της πολιτικής, της 

οικονοµίας και της κοινωνίας και όχι να ερευνάται µόνο µε όρους στρατιωτικούς, 

ιδιαίτερα κατά τη δεκαετία του 1980 και έπειτα.62 

Η µεγάλη σηµασία που έχει το Κασµίρ στο περιφερειακό σύστηµα έγκειται στους 

εµπορικούς δρόµους που το διαπερνούν και συνδέουν τη ∆υτική και τη Βόρεια Ασία 

αλλά και στον εδαφικό του πλούτο.  Η στρατηγική σηµασία του οδήγησε σε 

µακροχρόνιο αγώνα µεταξύ των Μεγάλων ∆υνάµεων για επιρροή και έλεγχο της 

Ασιατικής ηπείρου. Ήδη από την εποχή της βρετανικής κτήσης της, η Ινδία είχε 

επισηµάνει την ανάγκη προστασίας του µεγαλύτερου πριγκιπάτου της.63  

Είναι γεγονός πως το Κασµίρ αποτέλεσε πρώτιστη προτεραιότητα καθόλη τη 

Βρετανική κυριαρχία και τη διαµόρφωση της πολιτικής στρατηγικής της. 

Αποτελούσε το εδαφικό ανάχωµα προστασίας των Ινδιών από εξωτερικούς εχθρούς. 

Είχε επίσης καταλάβει την τεράστια εµπορική σηµασία που είχε για τη Βρετανία η 

απόκτηση θαλάσσιας σύνδεσης µε την Ινδία, οπότε µε την επέκταση της βρετανικής 

κυριαρχίας υπήρξε ενοποίηση του χώρου της δυτικής και κεντρικής Ασίας, 

αναπτύσσοντας έτσι µια διεθνή αγορά χρήµατος.64 

Μετά το διαχωρισµό των Ινδιών το Κασµίρ αποτέλεσε σηµείο διαµάχης δεκαετιών 

µεταξύ των νεοσύστατων κρατών αλλά και εξωτερικών δυνάµεων όπως η Κίνα, η 
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 R.R.Sharma, 38. 
62

 Αθανάσιος Πλατιάς, «Γεωπολιτική, Γεωοικονομία και Διεθνής Ανταγωνισμός», σελ. 9. 
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Ρωσία και οι ΗΠΑ. Οι ανυποχώρητες θέσεις των πρωταγωνιστών, αλλά και οι 

πολιτικές θέσεις των συµµάχων τους, αποδεικνύουν ότι το Κασµίρ συνεχίζει να 

αποτελεί βασικό παράγοντα ασφαλείας στην περιοχή της Ασίας αλλά και της Μέσης 

Ανατολής.  

Τόσο η Ινδία όσο και το Πακιστάν επιδιώκουν την προσάρτησή του ακριβώς λόγω 

της στρατηγικής του τοποθεσίας και τη χρησιµότητά του ως αµυντικό ανάχωµα. Τα 

κοινά σύνορα περιοχών της Ινδίας µε το Πακιστάν και την Κίνα και η συνεχής 

αξίωση των τελευταίων κατοχής τους, οδηγούν την Ινδία στην ανάπτυξη των 

στρατιωτικών της µέσων στην περιοχή. Η εδαφική περιοχή του Κασµίρ µπορεί να 

λειτουργήσει αποτρεπτικά σε περίπτωση εισβολής του Πακιστάν στην Ινδία, καθώς 

θα υπάρχει χρόνος προετοιµασίας και ενδυνάµωσης του εσωτερικού της, όπως επίσης 

προστατεύει την καρδιά της Ινδίας από αεροπορικές επιδροµές για τους ίδιους 

λόγους.  

Από την άλλη µεριά οι πλουτοπαραγωγικές πηγές του Κασµίρ χρησιµοποιούνται από 

την Ινδία, η οποία κατέχει το µεγαλύτερο τµήµα του, ως µέσο οικονοµικού 

αποκλεισµού εναντίον του Πακιστάν, πράγµα που µε την αποχώρηση των Βρετανών 

έχει προκαλέσει την οικονοµική εξαθλίωση µεγάλου τµήµατος του Πακιστάν.65 

Παρόλα αυτά, και η Ινδία µε το διαχωρισµό έχασε βασικές εκτάσεις και πηγές από 

ακατέργαστα προϊόντα όπως το βαµβάκι. Η οικονοµική αυτή αναταραχή οδήγησε στη 

µετανάστευση χιλιάδων προς το δυτικό και ανατολικό Πακιστάν, προκαλώντας 

ταυτόχρονα σηµαντική έλλειψη προσωπικού στους βασικούς τοµείς λειτουργίας του 

κράτους της Ινδίας. Το κυριότερο όµως πλεονέκτηµά της ήταν η κληρονοµιά ενός 

κεντρικού συστήµατος διακυβέρνησης και βιοµηχανικών υποδοµών από τους 

αποικιοκράτες της.66 

Η ασφάλεια και η σταθερότητα του Κασµίρ ήταν οι κινητήριες δυνάµεις έντονων 

συγκρούσεων και διαµαχών ανάµεσα στις δύο χώρες. ∆ύο είναι οι κυριότεροι 

παράγοντες που προκαλούν ανασφάλεια και αστάθεια στο Κασµίρ: ο ολοένα και 

αναπτυσσόµενος θρησκευτικός φονταµενταλισµός και η κατοχή πυρηνικών απο τις 

δύο άµεσα ενδιαφερόµενες χώρες, την Ινδία και το Πακιστάν. Οι παραπάνω 
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παράγοντες και ο πιθανός συνδυασµός τους αποτελεί αντικείµενο ανησυχίας και 

προβληµατισµού παγκοσµίως.  

4. Η αναβίωση του ισλαμικού φονταμενταλισμού 
 

Μετά την 11/09 και τον πόλεµο κατά της τροµοκρατίας, η αναφορά στον ισλαµικό 

φονταµενταλισµό
67 γίνεται καθηµερινό φαινόµενο. Οι επιθέσεις στους ∆ίδυµους 

πύργους και οι επόµενες που ακολούθησαν στο Λονδίνο και την Ισπανία συνέδεσαν 

την επανεµφάνιση της τροµοκρατίας αποκλειστικά µε το Ισλάµ, παρουσιάζοντάς το 

ως µια βίαιη, φανατική θρησκεία µε κύριο όπλο της, την τροµοκρατία.68  

Η επίθεση αυτή εκτός από την «τρωτότητα» της ασφάλειας του µέχρι τότε πιο 

ασφαλούς κράτους, ανέδειξε και την αναγέννηση µιας νοµαδοποιηµένης 

θρησκευτικής τροµοκρατίας µετά το 1980. Όπως για παράδειγµα η Al Qaeda, η οποία 

ήταν η πρώτη που κατάφερε συστηµατικά να εµπλέξει νοµαδοποιηµένους µαχητές 

της, σε διάφορες ανά τον κόσµο εθνοτικές - θρησκευτικές συγκρούσεις προσδίδοντας 

τα γνωρίσµατα του ιερού πολέµου εναντίον του Κακού. Ουσιαστικά αλλάζει το 

οργανωτικό προσωπείο της τροµοκρατίας κερδίζοντας όλο και περισσότερους 

συµµάχους- πιστούς στη δράση της.  

Ο διαχωρισµός µεταξύ της ∆ύσης και των «Άλλων» γίνεται εντονότερος.69 Η εποχή 

της παγκοσµιοποίησης, των ανοιχτών συνόρων, της ελεύθερης διακίνησης προσώπων 

και αγαθών ακολουθείται από την ραγδαία αύξηση του αισθήµατος της ανασφάλειας, 

του ρατσισµού αλλά και της θρησκευτικής συσπείρωσης των οµόδοξων λαών. Η 

θρησκεία γίνεται πλέον σηµείο αναφοράς όλων των λαών και των πολιτισµών που 

εκείνοι αντιπροσωπεύουν.70  

Όλες οι θρησκείες κηρύσσουν την οµόνοια µεταξύ των ανθρώπων, την ελευθερία 

στην πίστη, και αποκηρύσσουν οποιαδήποτε µορφή αλλά και χρήση βίας. Όµως, οι 
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περισσότερες θρησκείες έχουν υποστηρίξει τη βία κάτω υπό ορισµένες συνθήκες.71 

∆ιάφοροι αναλυτές εκφράζουν την άποψη ότι η βία ενυπάρχει στη θρησκεία είτε από 

τις πρωτόγονες ρίζες της θρησκείας µε τελετουργίες «θανάτου», είτε λόγω των 

διδαγµάτων της θρησκείας για τον «πόλεµο» των ανθρώπων ανάµεσα στο  καλό και 

το κακό, µια µάχη που οδηγεί αναγκαία στη βία. Υπάρχουν όµως και ορισµένοι 

αναλυτές που θεωρούν ότι η θρησκεία µοιραία συνδέθηκε µε τη βία λόγω της 

εισχώρησης της πολιτικής, η οποία χρησιµοποιεί τη θρησκεία ως µέσω επίτευξης των 

φιλοδοξιών της.72 

Σε περιόδους κρίσεως, αλλά και στις περισσότερες εθνοτικές συγκρούσεις το 

θρησκευτικό στοιχείο έχει πρωταγωνιστικό ρόλο µιας και χρησιµοποιείται τόσο από 

τους θρησκευτικούς όσο και από τους πολιτικούς ηγέτες προκειµένου οι τελευταίοι 

κινητοποιήσουν τις µάζες. Αυτό το επιτυγχάνουν µέσα από τη σύνδεση της 

ταυτότητας των λαών µε τη θρησκεία τους, µέσω της αναφοράς στις ρίζες και την 

παράδοση, σε µια προσπάθεια επαναπροσδιορισµού της ταυτότητάς τους, αλλά 

δηµιουργώντας παράλληλα το αίσθηµα της συνοχής και της σταθερότητας µέσα στην 

κοινωνία.73 Μέσα απο τις θρησκευτικές αυτές πρακτικές και ανάλογα µε τις συνθήκες 

επανεµφανίζεται ο φονταµενταλισµός αποκηρύσσοντας όποιες πολιτικές θεωρούν οι 

θρησκευτικοί και πολιτικοί ηγέτες πως βλάπτουν την ιστορική συνείδηση των λαών 

τους.74  

Σύµφωνα µε τον Allport η θρησκεία µπορεί να οδηγήσει στο φανατισµό όταν υιοθετεί 

την πεποίθηση πως διδάσκει τη µία και µοναδική αλήθεια, συναινεί µέσα από τα 

διδάγµατά της στην ανωτερότητα κάποιων λαών έναντι άλλων και φυσικά 

διαδραµατίζει κυρίαρχο ρόλο στη διαµόρφωση της διεθνούς πολιτικής.75  Η 

τροµοκρατία όπως εκφράζεται σήµερα µε θρησκευτικές αναφορές, δεν αποτελεί 

καινούργιο φαινόµενο όπως επίσης, δεν είναι προϊόν µίας µόνο θρησκείας. Ανά τους 

αιώνες οι περισσότερες βίαιες οργανώσεις ανεξαρτήτου θρησκευτικού 
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προσανατολισµού, επικαλούνται θρησκευτικές παραδόσεις και σύµβολα 

επιδιώκοντας µε αυτόν τον τρόπο λαϊκή νοµιµοποίηση. Από τους Εβραίους Ζηλωτές, 

τους Ασσασσίνους στη Μέση Ανατολή, µέχρι την Aum Shinrikyo στο Τόκυο, την Al 

Qaeda και τους Hakani, η θρησκεία δεν ήταν µόνο ένα χαρακτηριστικό στοιχείο, ήταν 

σηµείο εκκίνησης και αναφοράς κάθε πράξης.76  

Οι αποικίες των ∆υτικών ∆υνάµων τόσο στην Ασία όσο και στην Αφρική, επέδρασαν 

σηµαντικά στην ενδυνάµωση του θρησκευτικού φονταµενταλισµού. Την περίοδο της 

αποικιοποίησης οι Μουσουλµάνοι βίωσαν τη µετάβαση από τον παραδοσιακό έως 

τότε τρόπο ζωής, ο οποίος βασιζόταν στην αγροτική οικονοµία, στην εκβιοµηχάνιση, 

η οποία καθοριζόταν από τους Ευρωπαϊκούς, εµπορικούς και αργότερα πολιτικούς, 

κανόνες. Η εµφάνιση νέων κανόνων και αξιών, εκτόπισε το Ισλάµ στο περιθώριο, 

δηµιουργώντας έτσι την ανάγκη αντίδρασης στη νεωτερικότητα, που άγγιζε όλα τα 

επίπεδα κοινωνικής και πολιτικής ζωής των Μουσουλµάνων.77 

Η εµφάνιση νέων κινηµάτων βασισµένα κυρίως στο σαλαφισµό, ο οποίος διακήρυττε 

την πιστή προσήλωση στο δόγµα του Ισλάµ, δεν έγινε εν κενώ. Αντίθετα, η αναβίωση 

του Ισλάµ, ήταν κρίσιµος παράγοντας στην ανάπτυξη των αντι-αποικιακών 

κινηµάτων και της νεωτερικής σκέψης του Ισλάµ σε περιοχές όπως η Ινδία και το 

Αφγανιστάν. Η Μουσουλµανική Αδελφότητα και το Ισλαµικό Κίνηµα (Jama’at al-

Islami) κινήθηκαν στην παραπάνω βάση, επιδιώκοντας της αναγέννηση εκ των έσω 

του Ισλάµ και την αντιµετώπιση της απειλής, ως προς τις εδαφικές φιλοδοξίες, από 

τους Ευρωπαίους. Οι κινήσεις αυτές έπρεπε πάνω απ’ όλα να συνάδουν µε την ijtihad 

(ερµηνεία) των δογµατικών θρησκευτικών πηγών, µαζί µε την οξυδερκή 

ισλαµοποίηση της δυτικής προόδου, κυρίως στον τοµέα της τεχνολογίας.78 

Η συνεχής αναφορά στον ισλαµικό φονταµενταλισµό79, όπου οι αιτίες του οδηγούν 

στην κήρυξη πολέµου εναντίον της τροµοκρατίας από την πλευρά της ∆ύσης, δεν 

µπορεί παρά να ειδωθεί ως µία ακόµα µάχη µεταξύ των Μεγάλων ∆υνάµεων, µε 

διεθνείς γεωπολιτικές προεκτάσεις. Η αναφορά στη θρησκεία του Ισλάµ και των 
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λαών που πρόσκεινται σε αυτό ως τροµοκράτες, δεν είναι παρά ένα επικάλυµα και 

µια προσπάθεια αναζήτησης νοµιµοποίησης µεταξύ των κρατών. 

Η αναγέννηση των ριζοσπαστικών θρησκευτικών κινηµάτων και η επακόλουθη 

εξάπλωσή τους, είχε σηµαντική επιρροή στη σύγχρονη τροµοκρατία. Από τα τέλη του 

19ου αιώνα και τις αρχές του 20ου , τα τροµοκρατικά κινήµατα φαίνονται όλο και 

περισσότερο εµπνευσµένα απο τη θρησκεία αφήνοντας κατά µέρος την πολιτική 

επιρροή. Η στροφή αυτή υποστηρίζεται ότι είναι δηµιούργηµα της ∆ύσης, η οποία µε 

το τέλος του Ψυχρού Πολέµου χρειαζόταν την ύπαρξη ενός εχθρού και το Ισλάµ 

εκπλήρωνε το σκοπό αυτό για διάφορους λόγους.80 Η συνεχής ενίσχυση των 

µουσουλµάνων από κυβερνήσεις της ∆ύσης και κυρίως από τις ΗΠΑ συσχετίζεται 

άµεσα µε τον εκλιπόντα εχρθρό, δηλαδή τον Κοµµουνισµό. Μέχρι και τη δεκαετία 

του 1980 η ύπαρξη των κοµµουνιστών ωθούσε πολλά κράτη όπως, το Ιράν και η 

Ινδία να εισάγουν συνεχώς σύγχρονους εξοπλισµούς και οπλικά συστήµατα, από την 

Ευρώπη, τις ΗΠΑ, και τη Ρωσία. Από τη στιγµή που ο εχθρός αυτός έπαψε να 

απειλεί, έπρεπε να βρεθεί αντικαταστάτης προκειµένου να θωρακιστούν οι 

απειλούµενες χώρες. Εξάλλου, οι προµηθευτές του ΝΑΤΟ αποτελούνται κατά το 

πλείστον από ιδιωτικές επιχειρήσεις που πρέπει να επιβιώσουν, οι οποίες παρόλα 

αυτά, έχουν τη στήριξη των κυβερνήσεων τους, καθώς συµβάλλουν στη βελτίωση 

του επενδυτικού κλίµατος και τη δηµιουργία θέσεων εργασίας. Έτσι, έγινε η 

αντικατάσταση του Κοµµουνιστή εχθρού, µε τον Ισλαµιστή εχθρό. ∆ιαφορετικά, εάν 

οι χώρες αυτές, δε ζητήσουν ενίσχυση των δυνάµεών τους, δηλαδή όσο δε 

τροφοδοτούν το εµπορικό σύστηµα θα θεωρηθούν συνεργάτες των στοιχείων 

αποσταθεροποίησης της παγκόσµιας τάξης και ασφάλειας.81 

Η περιοχή της Νοτιοανατολικής Ασίας είναι το καταφύγιο αλλά και το ορµητήριο 

αυτόχθονων ισλαµικών µαχητικών κινηµάτων. Παραδοσιακά οι διασυνδέσεις των 

κινηµάτων αυτών ήταν αδύναµες και η δράση τους περιοριζόταν σε εγχώριες 

πρακτικές για εγχώρια ζητήµατα, όπως η προαγωγή της υιοθέτησης του Ισλαµικού 

νόµου (sharia) ή η επιδίωξη ανεξαρτησίας από τον κεντρικό κυβερνητικό έλεγχο.82 

Παραδείγµατα τέτοιων κινηµάτων είναι το αποσχιστικό κίνηµα των Moros του 
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Mindanao και των Sulu Archipelago στις Φιλιππίνες. Οι Φιλιππίνες αντιµετωπίζουν 

κυρίως εθνο-εθνικιστικές ισλαµικές ανταρσίες που έχουν τις ρίζες τους στις 

αποικιακές πολιτικές και θεωρούν το υπάρχον πολιτικό καθεστώς υπέθυνο για τις 

µεροληπτικές πολιτικές που εφαρµόζει.83 Στην Ινδονησία οι ρίζες των ριζοσπαστικών 

κινηµάτων βρίσκονται στα αντάρτικα κινήµατα εναντίον του καθεστώτος του 

Suharto, όπου µετά την αποποµπή του το 1998 η ανάπτυξη των ριζοσπαστικών 

µαχητικών κινηµάτων παρουσιάζει µέγαλο ενδιαφέρον.  

Σε όλες τις χώρες τις Νοτιοανατολικής Ασίας από την Ινδία το Πακιστάν µέχρι και τη 

Μαλαισία, την Ινδονησία και τις Φιλιππίνες, το ισλαµικό στοιχείο είναι το κυρίαρχο. 

Το κήρυγµα της θρησκείας του Ισλάµ αποσκοπεί στη δηµιουργία ενότητας, 

δικαιοσύνης και µοναδικότητας στη συσπείρωση των Μουσουλµάνων όπου και άν 

εκείνοι βρίσκονται. Η τροµοκρατία είναι πιο εµφανής σε µέρη όπου η πλειοψηφία 

είναι Μουσουλµάνοι. Σύµφωνα µε τον Bruce Hoffman σχεδόν τα µισά από τα 

τροµοκρατικά κινήµατα που δρούν µπορούµε να τα χαρακτηρίσουµε θρησκευτικά 

τόσο ως προς τις επιδιώξεις, όσο και ως προς το χαρκτήρα τους.84  

Αυτή η εκτίµηση θα µπορούσαµε να πούµε ότι ενισχύει το επιχείρηµα του Samuel 

Huntington ότι έχουµε περιέλθει σε µία περίοδο όπου οι πόλεµοι διεξάγονται µε 

πολιτισµικά και θρησκευτικά κριτήρια. Υπάρχει πάλη µεταξύ της διαφορετικής 

κουλτούρας και της διαφορετικής αντίληψης των λαών για την παγκόσµια κοινότητα. 

Απόδειξη της εγκυρότητας της θέσης του  αποτελεί το γεγονός των πολέµων µεταξύ 

της Ινδίας και του Πακιστάν, όπου µουσουλµάνοι στασιαστές ανταγωνίζονται την 

εξουσία των Ινδών στο Κασµίρ, µουσουλµάνοι µετανάστες µάχονται εναντίον άλλων 

φυλών και εµπλέκονται σε διαρκείς ταραχές και συγκρούσεις σε όλη την Ινδία. 

Μεγάλη συµβολή στις παραπάνω διενέξεις όµως έχει, σύµφωνα µε τον Huntington, η 

άνοδος των φονταµενταλιστικών κινηµάτων και από τις δυο θρησκευτικές 

κοινότητες.85  

Ο ισλαµικός εξτρεµισµός είναι προϊόν µιας επεκτατικής θρησκείας, της προσδίδει 

πολιτική χροιά και παράλληλα είναι κοινωνικό φαινόµενο λαών που πρόσφατα 
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απέκτησαν την ανεξαρτησία τους καθώς και την εθνική τους συνείδηση. Το Ισλάµ 

παρέχει την ευκαιρία της απόκτησης µιας νέας ταυτότητας που παίρνει ενίοτε και τη 

µορφή του µέλους της εµπροσθοφυλακής, της αντι-ιµπεριαλιστικής «πρωτοπορίας» 

µιας απροσδιόριστης, ελαστικής και χωρίς γεωγραφικούς προσδιορισµούς Ummah 

που περιλαµβάνει τους πραγµατικούς πιστούς. Είναι ταυτόχρονα και ένα οικονοµικό 

φαινόµενο φτωχών τάξεων, µε παραδοσιακά λαϊκά ερείσµατα, των κοινωνιών αυτών, 

αφού δεν απαιτεί παρά απόλυτη αφοσίωση και πίστη στην τελική νίκη κατά του 

δυτικού πολιτισµού που θεωρείται υπαίτιος όλων των δεινών που αναγκάζονται να 

υποστούν. Η απήχηση της ιδεολογίας, που είχε αφετηρία τη θρησκεία, υπήρξε άµεση 

και τα κοινωνικά σύνολα που δεν έχουν τη δυνατότητα αξιολόγησης των 

οικονοµικών συστηµάτων προσχώρησαν ταχύτατα στην ιδεολογία “το Ισλάµ είναι η 

λύση”. 

Το εξτρεµιστικό Ισλάµ αποτελεί µια ιδεολογία και η τροµοκρατία είναι η µέθοδος 

που αποδέχεται και χρησιµοποιεί για να δικαιολογήσει τις επιδιώξεις του. Το όραµά 

του δεν περιορίζεται αµειγώς στη σφαίρα της µαχητικότητας ή του οικονοµικού και 

πολιτικού ελέγχου της Ασίας, αλλά στην παγκόσµια αυτοκρατορία του Θεού. Η ιδέα 

της Ummah του Μωάµεθ µπορεί να πραγµατοποιηθεί εφόσον δηµιουργηθεί µία βάση 

ώστε ο κόσµος να θεωρείται πολωµένος µεταξύ του Ισλάµ και του «κόσµου του 

πολέµου». Αυτή είναι η βασική αρχή στην προσπάθεια δηµιουργίας του παν-

ισλαµικού κόσµου.86 

Μία απο τις βασικές οργανώσεις που κινείται στο παραπάνω πλαίσιο είναι και η 

Lashkar-e-Toiba (Army of the Pure=Στρατός της Αγνότητας). Η συγκεκριµένη 

οργάνωση, της οποίας ηγείται ο Hafiz Muhammad Seed δηµιουργήθηκε το 1990 στην 

επαρχία Kunar του Αφγανιστάν και έχει βάση δίπλα στη Λαχώρη στο Πακιστάν87.  

Η κύρια ιδεολογία της Lashkar-e-Toiba δεν περιοριζόταν µόνο στην αµφισβήτηση 

της Ινδικής κυριαρχίας προς το Κασµίρ, αλλά περιλάµβανε την παλινόρθωση του 

Ισλαµικού νόµου σε όλα τα µέρη της Ινδίας, όπως, επίσης, και τη δηµιουργία µιας 

ένωσης όλων των µουσουλµανικών µειονοτήτων στις χώρες που περιβάλλουν το 

Πακιστάν. Παρόλα αυτά, το Κασµίρ αποτελεί το βασικό σηµείο αναφοράς της, αλλά 
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και το ανάχωµα για τις επιθέσεις της προς την Ινδία, στο πλαίσιο της ανθεωρηµένης 

περιφερειακής, ριζοσπαστικής ατζέντας. Θεωρεί το δρόµο του jihad το µοναδικό 

µέσο επίτευξης των στόχων της, ενώ ο πυρήνας των εκπαιδευόµενών της 

καθοδηγείται από τη σχολή σκέψης του Ουχαµπισµού (Wahabi). 88 

Οι διασυνδέσεις της εκτείνονται ακόµα και πέρα απο τη Νοτιοανατολική Ασία. 

Προσπάθησε να σφυρηλατήσει δυνατές σχέσεις µε άλλα κινήµατα στο Αφγανιστάν, 

τη Βοσνία, τα Παλαιστινιακά εδάφη, µε σκοπό να αντλήσει απο τις πηγές τους, να 

µοιραστεί εµπειρίες, και να βελτιώσει την αποτελεσµάτικότητα των επιχειρήσεων 

της. Οι διασυνδέσεις της αυτές µπορούν να χαρακτηριστούν περισσότερο ως τακτική 

προσέγγισης, παρά ως στρατηγικές συµµαχίες. Εκτός από τις επιθέσεις των 

«fidayeen»89, χρησιµοποιούσαν την τακτική «hit and run»90. Τα στρατόπεδα 

στρατολόγησής της εκτείνονται από το κατεχόµενο από το Πακιστάν µέρος του 

Κασµίρ, σε πολλές περιοχές της Ινδίας. Φέρεται επίσης να έχει διασυνδέσεις και µε 

την περιοχή Nuristan στο Αφγανιστάν, µια απο τις πιο επικίνδυνες περιοχές όπου 

στρατολογούνται και εξοπλίζονται οι µαχητές.91  

Χαρακτηριστικό των επιθέσεων της Lashkar-i-Toiba είναι πως κινούνται µε σκοπό το 

µέγιστο των θυµάτων, όπως έπραττε και µε τις Ινδικές ∆υνάµεις Ασφαλείας στο 

Κασµίρ. Παρόλα αυτά, τα θύµατα στο Mumbai το 2008 ήταν λιγότερα απο τις 

επιθέσεις του 2006 και του 1998 καθώς οι βόµβες δεν ήταν το βασικό τους όπλο. Οι 

αδιάκριτοι βοµβαρδισµοί έχουν κατακριθεί από αρκετούς τροµοκράτες - κυρίως 

εκείνοι στο Λονδίνο και τη Μαδρίτη - ως αντίθετοι στον ισλαµικό κώδικα για τις 

ένοπλες συγκρούσεις.92 
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Η χρηµατοδότησή της και οι εντολές της, δίνονταν από τις µυστικές υπηρεσίες του 

Πακιστάν, αλλά και από τις χώρες του Κόλπου, Ισλαµικές από µη κυβερνητικές 

οργανώσεις, από επιχειρηµατίες και από τις νόµιµες εµπορικές επιχειρήσεις που 

χρηµατοδοτούσαν την Al-Qaeda. Επίσης, µεγάλο µέρος των εσόδων της προέρχονται 

από παράνοµες συναλλάγες (hawala) και το οργανωµένο έγκληµα93, όπως ακόµα και 

από δίκτυα που βρίσκονταο σε ευρωπαϊκές χώρες, όπως το Ηνωµένο Βασίλειο, µε 

απώτερο σκοπό την αύξηση της επιρροή της και της δυναµικής της στην Ευρώπη. 

Παρόλο που έχει αναγνωρισθεί από τις ΗΠΑ ως τροµοκρατική οργάνωση, η δράση 

της δεν έχει σταµατήσει. Εµπλέκεται στην επίθεση στο Κοινοβούλιο του Νέου ∆ελχί, 

η οποία πραγµατοποιήθηκε για να εκτιµήσει τη δυναµική της επίθεσης σε µια αστική 

περιοχή γι αυτό και θεωρείται ο προάγγελος της αιµατοχυσίας στο Mumbai το 

2008.94 Ένας από τους κυριότερους σκοπούς της Lashkar-i-Toiba µε την κίνηση αυτή 

ήταν να δηµιουργήσει προηγούµενο µεταξύ της Ινδίας και του Πακιστάν, 

εξαναγκάζοντας το τελευταίο να µεταφέρει τα στρατεύµατά του στη Γραµµή Ελέγχου 

στα σύνορα µε το Κασµίρ. 

Η συνεχής αναφορά στη µουσουλµανική πλειοψηφία του Κασµίρ είναι, όπως έχει 

εξάλλου ειπωθεί, η βασική στρατηγική του Πακιστάν προκειµένου να πετύχει 

εσωτερική ασφάλεια, προκαλώντας ανασφάλεια στους γείτονές του. Ωστόσο η 

θρησκευτική κουλτούρα έως τότε στο Κασµίρ, δεν είχε σχέση µε την παν-ισλαµική 

και εξτρεµιστική ατζέντα της Νότιας Ασίας. Το Ισλάµ στο Κασµίρ ήταν εµποτισµένο 

στο µυστικισµό και τις αξίες του Σουφισµού και εθεωρείτο ως ένα µοναδικό 

παράδειγµα των κοσµικών αξιών. Φυσικά όλο αυτό ήταν ενάντια στις φιλοδοξίες του 

Πακιστάν για προσάρτησή του, µε αποτέλεσµα την αναδιοργάνωση των 

µουσουλµανικών ναών ιδιαίτερα στη Κοιλάδα του Κασµίρ και τη θρησκευτική 

κινητοποίηση των πιστών στις διδαχές της αυστηρής προσήλωσης στο λόγο του 

Κορανίου. Έτσι οι µουσουλµανικοί ναοί και τα madrasas (θρησκευτικά σχολεία τα 

οποία έγιναν στη συνέχεια φορείς διακίνησης και στρατολόγησης των µαχητών του 

                                                           
93
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jihad), ήταν εκείνα που έδωσαν το κίνητρο για να ξεσπάσει ο τρόµος, η ηθική 

έγκριση και η αρχική ώθηση όχι µόνο προς τη βία αλλά σε ολόκληρο το σχέδιο 

εθνοτικής κάθαρσης, ξεκινώντας απο τη µειονότητα των Pandit.95  

Σύµφωνα µε τα παραπάνω και σε αντίθεση µε την άποψη του Brian Jenkins πως «οι 

τροµοκράτες θέλουν πολύ κόσµο να τους παρακολουθεί και να τους ακούει παρά 

πολύ κόσµο σκοτωµένο»96, σίγουρα θα υπάρξουν πολλοί υποστηρικτές της άποψης 

του Bruce Hoffman ότι η παραπάνω άποψη έχει µεταβληθεί και πως η επιθυµητή 

πρακτική πλέον είναι ο θάνατος ολοένα και περισσότερων.97 

Στην προσπάθεια της διεθνούς κοινότητας να αντιµετωπίσει την νέα απειλή, οι 

τροµοκράτες θα προσαρµόζονται και θα χρησιµοποιούν νέα ασύµµετρα µέσα για να 

επιτύχουν τον σκοπό τους. Παρά το γεγονός ότι τα περισσότερα κράτη τόσο στην 

Ασία όσο και στη Μέση Ανατολή έχουν ταχθεί υπέρ του πολέµου της τροµοκρατίας  

που κήρυξαν οι ΗΠΑ, στη βάση πάντα του εθνικού- κρατικού οφέλους, δε σηµαίνει 

ότι δεν υποστηρίζουν ταυτόχρονα στασιαστές και ισλαµιστές αντάρτες, όπως για 

παράδειγµα το Πακιστάν.  

Αυτό µπορεί να γίνει κατανοητό και απο τα πρόσφατα γεγονότα στη Μέση Ανατολή. 

Με αφορµή την εξέγερση στην Τυνησία, ακολούθησε η εξέγερση εναντίον του 

καθεστώτος του Χόσνι Μουµπάρακ στην Αίγυπτο, έπειτα εναντίον του Μουαµάρ 

Καντάφι στη Λιβύη και του Άσαντ στη Συρία. Ο µέχρι τότε καταπιεσµένος 

µουσουλµανικός λαός εξεγείρεται ζητώντας δηµοκρατία, ελευθερία και 

αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση του λαού στο πολιτικό σύστηµα98. Οι ελεύθερες 

εκλογές που διεξήχθησαν στην Αίγυπτο απέδειξαν ότι η πρόοδος που επιζητούσε 

τόσο ο λαός θα αργήσει να έρθει. Η άνοδος των Αδελφών Μουσουλµάνων στην 

εξουσία µε το 47% και 235 έδρες αλλά και του συντηρητικού κόµµατος των 
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σαλαφιστών Αl Nour µε 124 έδρες και 24% των ψήφων99, δείχνει την επιστροφή στον 

άκρατο συντηρητισµό και θρησκευτικό αυταρχισµό. 

Το κόµµα των Αδελφών Μουσουλµάνων είναι ένα άκρως θρησκευτικό κόµµα, το 

οποίο έµεινε εκτός πολιτικής για πολλά χρόνια καθώς του είχε απαγορευτεί η 

συµµετοχή του. Με την εξέγερση στην πλατεία Ταχρίρ και των νέων δεδοµένων του 

δόθηκε η δυνατότητα συµµετοχής. Παρά το γεγονός ότι κύρια έδρα του είναι η 

Αίγυπτος παρακλάδια του υπάρχουν σε πάνω απο 70 χώρες µε σηµαντικότερο τη 

Hamas στο Λίβανο. Η «Αραβική Άνοιξη» δεν έγινε τελικά αυτό που πολλοί 

περιµέναν, µια περίοδος πολιτικής αναγέννησης και διαφωτισµού της Μέσης 

Ανατολής και των ισλαµικών χωρών που ακολούθησαν το πρότυπο αυτό.100 

Είναι γεγονός ότι η άνοδος των Αδελφών Μουσουλµάνων σε συνεργασία µε το 

κόµµα Al Nour µπορούν να µεταβάλλουν τις γεωπολιτικές ισορροπίες στην ευρύτερη 

περιοχή, ταράζοντας τόσο τις σχέσεις προς το Ισραήλ, αλλά και µε το Ιράν και τις 

λοιπές χώρες όπως τη Συρία µε την Τουρκία. Ένα πράγµα είναι σίγουρο και απόλυτα 

φανερό, ότι δε συµβαίνει κάτι νέο, αλλά, αντίθετα, υλοποιείται αυτό που σιγοβράζει 

εδώ και πολλά χρόνια στο εσωτερικό των µουσουλµανικών κρατών. Η στάση τους 

απέναντι στην εκκοσµίκευση και τη νεωτερικότητα, είναι η απόδειξη. Και όσο αυτή η 

νοοτροπία καλλιεργείται τόσο τα κανάλια χρηµατοδότησης, οι πηγές ανεφοδιασµού 

των Ισλαµιστών τροµοκρατών, θα συνεχίσουν να υφίστανται και οι νέοι σε ηλικία 

τροµοκράτες θα περιµένουν στη γραµµή για να επιδοθούν στην τροµοκρατία της 

αυτοκτονίας. Η Λιβύη, η Συρία και ο Λίβανος που τώρα κατατρέχονται απο τις 

εµφύλιες συρράξεις και τις αιµατοχυσίες, στήριξαν τις επιχειρήσεις τροµοκρατικών 

επιθέσεων τόσο κατά τη διάρκεια του 1970 και του 1980, όσο και µετέπειτα στον 

πόλεµο του Αφγανιστάν εναντίον των Ταλιµπάν. Έδωσαν καταφύγιο σε πλήθος 

τροµοκρατικών οργανώσεων, τη Hamas, τη Hezbolla, το PKK την Παλαιστινιακή 

Ισλαµιστική Τζιχάντ, και άλλες, και συνεχίζουν να είναι το καταφύγιο για πολλές απο 

αυτές.101 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΠΥΡΗΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΝΔΙΑΣ-ΠΑΚΙΣΤΑΝ 
 

Αν και το 1998 ήταν η ηµεροµηνία ανακήρυξής τους ως πυρηνικές δυνάµεις, η 

πολιτική ηγεσία της Ινδίας και του Πακιστάν σκεφτόταν την απόκτηση πυρηνικών 

πολύ νωρίτερα, έχοντας και οι δύο το βλέµµα τους στραµµένο στο Κασµίρ. Από το 

1946 έως το 1989 οι χώρες εξέταζαν και προχωρούσαν στην απόκτηση πυρηνικών, 

έως την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης γεγονός που σηµατοδότησε την αρχή 

της «νέας παγκόσµιας τάξης».102 Παρόλα αυτά, από το 1990 και έπειτα ολοένα και 

περισσότερες χώρες επεδίωκαν τις πυρηνικές δυνατότητες, όπως η Ινδία και το 

Πακιστάν. Και οι δυο χώρες δεν έχουν υπογράψει τόσο τη Συνθήκη µη ∆ιασποράς 

πυρηνικών (Nonproliferation Treaty), όσο και τη Συνθήκη για την Πλήρη 

Απαγόρευση των Πυρηνικών ∆οκιµών (Comprehensive Test Ban Treaty). Εποµένως, 

οι συνεχώς µεταβαλλόµενες πολιτικο-οικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες σε 

παγκόσµιο επίπεδο άσκησαν σηµαντικές επιρροές στην µεταστροφή αρκετών χωρών 

από τη µη απόκτηση πυρηνικών στην επιδίωξή τους.103 

Η αλλαγή κατεύθυνσης της εξωτερικής πολιτικής και της στρατηγικής των ΗΠΑ, η 

κατάρρευση του παγκόσµιου καθεστώτος µη διασποράς των πυρηνικών, οι µεταβολές 

στην περιφερειακή και παγκόσµια ασφάλεια, η αύξηση της προσβασιµότητας στην 

τεχνολογία και οι εγχώριες ανάγκες, είναι παράγοντες που συµβάλλουν στην 

απόφαση µιας χώρας στην απόκτηση των πυρηνικών όπλων, και οι οποίοι στη 

δεδοµένη περιοχή της Νότιας Ασίας είναι καθοριστικοί.104 

1. Πακιστάν 
 

Το Πακιστάν κατά τη διάρκεια του 1950, όντας στενός σύµµαχος των ΗΠΑ, 

εφοδιάζονταν µε συµβατικούς εξοπλισµούς θεωρώντας ότι επαρκούσαν για να 

αντιµετωπίσει την Ινδία και να εξασφαλίσει την ασφάλεια του. Παρά το γεγονός ότι 

κατά το µεγαλύτερο µέρος της ιστορίας το Πακιστάν κυβερνάται από το στρατό, έως 
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το 1960 η ανάπτυξη πυρηνικών δεν ήταν άµεσα στο πρόγραµµα ασφαλείας του 

Πακιστάν, ακόµα και παρά την παρότρυνση του υπουργού εξωτερικών Zulfikar Ali 

Bhutto, της κυβέρνησης του Στρατηγού Mohammad Ayub Khan, υποστηρίζοντας 

πως η απόκτηση πυρηνικών αποτελούσε επιτακτική ανάγκη για την ανάσχεση της 

επιθετικότητας της Ινδίας.105 

Η απόφαση του Πακιστάν για την απόκτηση πυρηνικών λήφθηκε δύο χρόνια πριν τη 

δοκιµή πυρηνικών της Ινδίας, το 1974. Αυτό που οδήγησε στη µεταστροφή του 

Πακιστάν στην απόκτησή τους, ήταν η αναζήτηση της µέγιστης ανωτερότητα έναντι 

των συµβατικών όπλων της Ινδίας, ώστε η τελευταία να µην έχει τη δυνατότητα να 

νικήσει το Πακιστάν.106 Οι διεργασίες, ωστόσο, ξεκίνησαν κατα τη διάρκεια του 1960 

όταν οι σχέσεις του Πακιστάν µε την Ινδία εντάθηκαν, οδηγώντας έτσι στο µεταξύ 

τους πόλεµο το 1965 για τα εδάφη του Κασµίρ.  

Από το 1972 και έπειτα, το Πακιστάν προσπαθούσε διαρκώς να αναπτύξει το 

πυρηνικό του οπλοστάσιο. Ένας, ακόµα, βασικός παράγοντας που ώθησε το 

Πακιστάν στη δηµιουργία πυρηνικού οπλοστασίου ήταν ο διαχωρισµός του από το 

Ανατολικό Πακιστάν και τη δηµιουργία του Μπαγκλαντές µε τη βοήθεια της 

Ινδίας.107 Το Πακιστάν συνειδητοποίησε ότι δε µπορεί πλέον να αντιµετωπίσει την 

Ινδία µε συµβατικά µέσα.108  

Το Πακιστάν έχει σήµερα 14 εργαστήρια και πυρηνικές εγκαταστάσεις στους λόφους 

Chagai, στο Kundian, στο Chashma, στο Lakki, στο Isakhel, στο Wah, στο Golra 

Sharief, στο Rawalpindi, στο Sihala, στη Kahuta, στο Khushab, στη Lahore, στο 

Multan και στο Dehra Ghazi Khan. Αυτές οι εγκαταστάσεις περιλαµβάνουν τα 

εργοστάσια εµπλουτισµού τριτίου και ουράνιου, ένα εργαστήριο για τη µετατροπή 

εξαφθοριούχου ουράνιου, κέντρα κατασκευής όπλων και κέντρα επεξεργασίας 

καυσίµων, πυρηνικές εξεταστικές εγκαταστάσεις, βιοµηχανικές εγκαταστάσεις 

βαρέου ύδατος, εγκαταστάσεις επανεπεξεργασίας πλουτωνίου, πυρηνικούς 

αντιδραστήρες και µια καλά εξοπλισµένη ικανότητα έρευνας και ανάπτυξης.109 Η 

λογική του Πακιστάν για την ανάπτυξη του προγράµµατος των πυρηνικών όπλων 
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βασιζόταν στην ιδέα ότι αυτό ήταν πάντα ποσοτικά και τεχνολογικά πιο αδύνατο σε 

συµβατικό επίπεδο σε σχέση µε την Ινδία.110 

Το Πακιστάν παρήγαγε το σχάσιµο υλικό για τα πυρηνικά όπλα του χρησιµοποιώντας 

την βασισµένη στη φυγοκέντριση αέρος τεχνολογία για τον εµπλουτισµού ουρανίου, 

η οποία κυριάρχησε µέχρι τα µέσα της δεκαετίας του '80. Το εµπλουτισµένο ουράνιο 

είναι ένας από τους δύο τύπους σχάσιµου υλικoύ που χρησιµοποιούνται στα 

πυρηνικά όπλα,  το άλλο είναι το πλουτώνιο. H κύρια δυνατότητα εµπλουτισµού 

ουρανίου της χώρας, βρίσκεται στις εγκαταστάσεις φυγοκεντρωτών στην Kahuta. Το 

Ισλαµαµπάντ απέκτησε τη σχετική τεχνολογία για τον εµπλουτισµό από πολλές 

πηγές. Το Πακιστάν επεδίωξε επίσης πυρηνικές κεφαλές βασισµένες στο πλουτώνιο 

και συνέχισε να παράγει πλουτώνιο για τα όπλα του.111 Η κύρια βοήθεια του 

προέρχεται απο τη Γαλλία και την Κίνα.112 Η υποστήριξη της Γαλλίας δόθηκε το 

1976, πιστύοντας ότι ο εµπλουτισµός πλουτωνίου προοριζόταν για ειρηνικά 

προγράµµατα ενέργειας. Η Κίνα ήταν ο κύριος υποστηρικτής του Πακιστάν στο 

πυρηνικό του πρόγραµµα, προσφέροντάς του δυνατότητες ανάπτυξης βαλλιστικών 

πυραύλων για το στρατό, πρόσθετους βιοµηχανικούς φούρνους και διαγνωστικό 

εξοπλισµό υψηλής τεχνολογίας για τις επισφαλής πυρηνικές εγκαταστάσεις στο 

Πακιστάν. Η βιοµηχανική εταιρία πυρηνικής ενέργειας της Κίνας ήταν η πηγή αυτού 

του εξοπλισµού. Η Κίνα εφοδίασε, επίσης, το Πακιστάν µε µαγνήτες και τα σχέδια 

δαχτυλιδιών για την κατασκευή των πυρηνικών βοµβών. Οι κινεζικοί φούρνοι 

υψηλής θερµοκρασίας διευκόλυναν την κατασκευή φόρµας τριτίου για τους κώνους 

µύτης των βληµάτων που θα χρησιµοποιούνταν για τις πυρηνικές κεφαλές. Βοήθησε 

επίσης στην κατασκευή µιας πυρηνικής βόµβας 25 κιλοτόνων, δίνοντας υψηλό 

εµπλουτισµένο ουράνιο αλλά και  πλήρη σχέδια για την υλοποίησή της.113 

Το 2000 υπήρχε η εκτίµηση ότι αν και το Πακιστάν µπορεί να έχει λιγότερες 

πυρηνικές κεφαλές, έχει έναν αναπτυσσόµενο και αποτελεσµατικότερο σύστηµα 

παράδοσης και µεταφοράς σε σχέση µε την Ινδία. Το Πακιστάν έχει µετατρέψει τα F-
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16 και τα Mirage ώστε να µπορούν να µεταφέρουν τις πυρηνικές κεφαλές.114 Οι 

αλλαγές πραγµατοποιήθηκαν πριν αγοραστούν από την Ουάσιγκτον, η οποία 

διαβεβαίωνε ότι η αγορά τους δε θα µεταβάλλει καθόλου τη στρατηγική 

περιφερειακή ισορροπία στη Νότια Ασία. Παρόλα αυτά, το 2006 υπογράφτηκε µια 

σύµβαση για την απόκτηση από το Πακιστάν 18 επιπλέον αεροσκαφών µε βάση τα 

προηγούµενα πρότυπα, όπως επίσης και µια σύµβαση για τη βελτίωση των F-16. Οι 

τύποι µεταφοράς των πυρηνικών από το Πακιστάν είναι είτε µε τα αεροσκάφη τα 

οποία ελέγχονται από την Πακιστανική Αεροπορική ∆ύναµη, είτε µε πυραύλους 

εδάφους-εδάφους που ελέγχονται από τον Πακιστανικό Στρατό.115  

Όσον αφορά στο πυρηνικό οπλοστάσιο του Πακιστάν, πέρα από τη δυνατότητα 

εµπλουτισµού µε ουράνιο U235, πέραν του επιτρεπτού 5%, το 1989 δοκίµασε τους 

µικρής εµβέλειας πυρηνικούς βαλλιστικούς πυραύλους Hatf-1 και Hatf-2 µε εµβέλεια 

80 χλµ και 180 χλµ αντίστοιχα116, όπως επίσης έχει δοκιµασµένους πυραύλους 

Ghauri και Μ-11. Το 1999 είχε υπολογιστεί ότι το Πακιστάν είχε αποθέµατα ικανά να 

παράγουν 20-30 πυρηνικές κεφαλές. Το οπλοστάσιο αποτελείται, επίσης, από τρεις 

τύπους βαλλιστικών πυραύλων, Hatf-3 µε εµβέλεια 300-4000 χλµ, Hatf-4(Shaheen) 

µε εµβέλεια πάνω από 450 χλµ και Hatf-5(Ghauri) µε εµβέλεια περίπου 1300χλµ. 

Επιπλέον, αναπτύσσει και ικανούς πυρηνικούς πυραύλους τύπου cruise, Babur 

(εκτοξευόµενο από το έδαφος) και Ra’ad(εκτοξευόµενο από αέρος) εµβέλειας της 

τάξεως των 320 χλµ.117 Το πυρηνικό οπλοστάσιο του Πακιστάν συνεχίζει να 

αναπτύσσεται και να εξελίσσεται. Χαρακτηριστική είναι η δοκιµή πυραύλου τύπου 

cruise Hatf-8 µε εµβέλεια 700χλµ, στις 5 Ιουνίου 2012.118  

Ο Abdul Qadeer Khan ήταν υπεύθυνος για την ανάπτυξη και την παραγωγή ουρανίου 

και πλουτωνίου, του πυρηνικού προγράµµατος. Πολλά σχέδια για τον εµπλουτισµό 

ουρανίου, την τεχνολογία και τα σχέδια που χρειάζονται για την εφαρµογή του, τα 

απέκτησε παράνοµα από το εργοστάσιο εµπλουτισµού της Ολλανδίας. Επίσης, η 

γραφειοκρατία του Πακιστάν και οι υπηρεσίες πληροφοριών του στρατού 

δηµιούργησαν µυστικά δίκτυα για την απόκτηση της κατάλληλης τεχνολογίας και της 
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συσκευασίας µεγάλης ταχύτητας φυγόκεντρων από πηγές της ∆υτικής Ευρώπης. 

Φυσικά, αυτό είχε ως συνέπεια την επιβολή κυρώσεων εκ µέρους των ΗΠΑ που 

άρχισαν να έχουν ιδιαίτερες ανησυχίες για τη συνεχή ανάπτυξη των πυρηνικών από 

το Πακιστάν. Παρόλα αυτά, η παραπάνω διαδικασία ανακηρύχθηκε σε βασικό 

πυλώνα της εθνικής κυριαρχίας και του εθνικού κύρους του Πακιστάν.119 

Το Πακιστάν θεώρησε ότι ήταν υποχρεωµένο να αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο 

λόγω του πυρηνικού προγράµµατος της Ινδίας. Έπρεπε να αντιδράσεις στη ριζικά 

αλλαγµένη στρατηγική ισορροπία στην περιοχή της Νότιας Ασίας και γι’ αυτό 

αποφάσισε να αποκτήσει τα πυρηνικά όπλα και να εξοπλιστεί µε τα συστήµατα 

διανοµής προς όφελος της εθνικής κυριαρχίας του, για να αποτρέψει την 

επιθετικότητα, είτε πυρηνική, είτε συµβατική, από την Ινδία.120 Η αντίδρασή του 

µουσουλµανικού πληθυσµού, ήταν ότι το Πακιστάν που αποκτά αυτήν την ικανότητα 

ήταν όχι µόνο επιθυµητό αλλά όφειλε να µπορεί να αντιµετωπίσει τις πιθανές απειλές 

από την Ινδία. Η ανάπτυξη του πυρηνικού προγράµµατος έγινε δεκτή τόσο από το 

λαό του Πακιστάν όσο και από τον υπόλοιπο µουσουλµανικό κόσµο µε ιδιαίτερη 

υπερηφάνια, δεδοµένου ότι το Πακιστάν ήταν η πρώτη µουσουλµανική χώρα που 

ανακηρύχθηκε πυρηνική το 1998, κάνοντάς την έτσι ισλαµική δύναµη. Οι πλευρές 

του πυρηνικού προγράµµατος του Πακιστάν είναι αρκετά σαφείς. Κατ' αρχάς, το 

αρχικό κίνητρο του Πακιστάν ήταν να εκµεταλλευτεί την πυρηνική ενέργεια µόνο για 

στρατιωτικούς σκοπούς. ∆εύτερον, το πρόγραµµα ήταν, γενικά, υπό τον έλεγχο του 

πακιστανικού στρατού. Τρίτον, το πρόγραµµα πυρηνικών όπλων του Πακιστάν 

πραγµατοποιούνταν µε άκρα µυστικότητα έχοντας ταυτόχρονα την ανοχή των ΗΠΑ 

κατά τη διάρκεια της σοβιετικής επέµβασης στο Αφγανιστάν.121 Ο πόλεµος του 

Αφγανιστάν διαδραµάτισε καίριο ρόλο στην απόφαση  των ΗΠΑ να 

χρηµατοδοτήσουν και να εξοπλίσουν το Πακιστάν µε πυρηνικά στοιχεία. Με το 

ξέσπασµα του πολέµου οι ΗΠΑ παρέβλεψαν την ανάπτυξη του πυρηνικού 

προγράµµατος του Πακιστάν, ενώ εξέφρασαν την ίδια στιγµή αυξηµένη ανησυχία για 

το γεγονός αυτό.  

Αν και το Πακιστάν δεν έχει αναγγείλει οποιοδήποτε επίσηµο πυρηνικό δόγµα όπως 

η Ινδία, τα κύρια στοιχεία του πυρηνικού του δόγµατος είναι να αποτρέψει όλες τις 
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µορφές εξωτερικής επιθετικότητας, µε ένα συνδυασµό των συµβατικών και 

στρατηγικών δυνάµεων. Με την αποτροπή αντεπιθετικών στρατηγικών και τη 

διασφάλιση των στρατηγικών αποθεµάτων του, απειλώντας µε πυρηνική 

ανταπόδοση. Επιπλέον, η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Πακιστάν θεωρεί ότι 

µε αυτήν την πρακτική θα σταθεροποιήσει τη στρατηγική αποτροπή στη Νότια Ασία. 

Όλα αυτά, βέβαια, έχοντας ως κύριο εχθρό την Ινδία, οπότε και ο σχεδιασµός του 

πυρηνικού του προγράµµατος έγινε προκειµένου να διατηρηθεί η εδαφική του 

ακεραιότητά έναντι της Ινδίας, να αποτρέψει τη µεταξύ τους στρατιωτική κλιµάκωση 

και να αντισταθµίσει την ανωτερότητα της Ινδίας σε επίπεδο συµβατικών δυνάµεων. 

Έχει, επίσης, υιοθετήσει τη µη πρώτη χρήση των πυρηνικών έναντι µη πυρηνικών 

χωρών µη συµπεριλαµβανοµένης της Ινδίας.122 

2. Ινδία 
 

Οι απαρχές του πυρηνικού προγράµµατος της Ινδίας, τοποθετούνται χρονολογικά 

µετά την ανεξαρτησία της το 1948. Ο Jawaharlal Nehru, τότε πρώτος πρωθυπουργός 

της Ινδίας, µαζί µε το φυσικό επιστήµονα Homi J.Bhaba, αναγνωρίζουν τη σηµασία 

της ανάπτυξης της έρευνας πάνω στην ατοµική ενέργεια για την παραγωγή 

βιοµηχανιών που θα βοηθούσαν στην αντιµετώπιση της φτώχειας. Στις 3 Αυγούστου 

του 1954 ιδρύεται η Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας της Ινδίας, η οποία εντάσσεται 

στο πεδίο των επιστηµονικών ερευνών, συνεπικουρούµενη από την οικονοµική 

αυτοπεποίθηση που το νέο αυτό πρόγραµµα δηµιουργούσε. Αν και το πρόγραµµα 

ξεκίνησε έχοντας αµιγώς ινδική ταυτότητα, ωστόσο, χρειάστηκε τη συµβολή ξένων 

χωρών για τον εξοπλισµό του, συγκεκριµένα το Ηνωµένο Βασίλειο και ο Καναδάς 

παρείχαν στην Ινδία τους αντιδραστήρες για την έρευνα και παραγωγή ενέργειας. 

Ταυτόχρονα όµως ο  Jawaharlal Nehru υποστήριζε ένθερµα την άποψη ότι δε θα 

κατασκεύαζαν πυρηνικά όπλα, φοβούµενος τη στρατιωτικοποίηση της χώρας, 

θεωρώντας το στρατό αναγκαίο κακό και υποκινούµενος από την αντίληψή του για 

τη χρήση βίας στην επίλυση των συγκρούσεων. 123 

Η αποαποικιοποίηση των Ινδιών οδήγησε στη δηµιουργία δύο κρατών τα οποία 

έπρεπε να διαχειριστούν την αυτονοµία τους τόσο µε όρους εσωτερικής συνοχής και 
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οµαλής λειτουργίας, όσο και µε όρους διεθνών σχέσεων και οµαλής γειτνίασης µε τα 

όµορα κράτη. Η µετάβαση, όµως, αυτή αποδείχθηκε εξαιρετικά δύσκολη και µε το 

πέρας των χρόνων αρκετά επικίνδυνη, δηµιουργώντας ένα µεγάλο έλλειµµα 

ασφαλείας στην περιοχή. Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέµου και µε το πέρας 

του, η αναζήτηση και ο πολλαπλασιασµός των πυρηνικών ανάγονται σε µείζον 

κίνδυνο για την περιοχή. Η Ινδία, παρά την προσπάθειά της να συµβάλλει στον 

παγκόσµιο αφοπλισµό και την αρχική της επιµονή στη µη απόκτηση πυρηνικών, 

επανεξετάζει την προοπτική αυτή.124  

Οι κυριότεροι λόγοι γι’ αυτή τη µεταστροφή είναι η γενικότερη επιδείνωση του 

περιβάλλοντος ασφαλείας στη δυτική, κεντρική και νότια Ασία, µε τις χώρες που 

κατέχουν η επιδιώκουν την ανάπτυξη πυρηνικών να αυξάνονται. Οι κυριότεροι 

γείτονες της Ινδίας, το Πακιστάν και η Κίνα, αναπτύσσοντας τα πυρηνικά τους 

απειλούν την ασφάλεια της πρώτης µε στρατηγικούς όρους, ενώ ταυτόχρονα τα 

πυρηνικά κράτη (Πακιστάν, Κίνα και κατ’ επέκταση και η Ινδία) δε δείχνουν καµία 

πρόθεση να εγκαταλείψουν τα προγράµµατά τους.125 Κοµβικό σηµείο για την 

αναθεώρηση του πυρηνικού προγράµµατος της Ινδίας ήταν η εισβολή της Κίνας το 

1962 στο εσωτερικό της, στα σύνορα µε τα Ιµαλάϊα και η κατάκτηση 14.000 

τετραγωνικών µιλίων ινδικού εδάφους. Η σηµασία του Σινο-ινδικού πολέµου για τους 

διαµορφωτές της ινδικής στρατηγικής δεν πρέπει να υποτιµηθεί. Ο Jawaharlal Nehru 

αναγνωρίζε τη σηµασία που θα είχε η ανάπτυξη φιλικών σχέσεων µε την Κίνα 

µελλοντικά, µιας και ήταν αξιοσέβαστη ανερχόµενη δύναµη σε ένα ασταθές 

περιβάλλον και ιδιαίτερα εν µέσω του Ψυχρού Πολέµου. Παρότι καταδίκασε µε την 

ηπιότερη µορφή την κινεζική κατοχή στο Θιβέτ το 1950, εκχώρησε τα ινδικά 

προνόµια στο Θιβέτ που κληροδοτήθηκαν στην Ινδία από την Βρετανία, µε την 

αποχώρηση της τελευταίας και την υπερασπίστηκε για την είσοδο στα Ηνωµένα 

Έθνη. Θεωρούσε πως µε αυτόν τον τρόπο θα απέφευγε τη ρήξη µαζί της, µιας και 

κάτι τέτοιο θα αύξανε το κόστος των αµυντικών δαπανών για την Ινδία.126 Επιπλέον 

έχοντας ήδη ανοιχτό µέτωπο µε το Πακιστάν δε θα µπορούσε να ανταπεξέλθει 

ανοίγοντας ένα δεύτερο. Ένας φόβος που θα αποδειχθεί σχεδόν αληθινός τρία χρόνια 

                                                           
124

 Timothy D.Hoyt, 125.  
125

 J.N.Dixit, 339. 
126

 Sumit Ganguly, “India’s Pathway to PokhraII: The Prospects and Sources of New Delhi’s Nuclear 

Weapons Program”, 151-152. 



Πα
νε
πι
στ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ς

 
44 

 

αργότερα µε το ξέσπασµα του δεύτερου Ινδό-πακιστανικού πολέµου για το Κασµίρ 

το 1965.127 

Η συνεχής προσπάθεια της Κίνας για την ανάδειξή της σε σηµαντική περιφερειακή 

δύναµη, την οδηγεί στην ανάπτυξη πυρηνικών και την πραγµατοποίηση της πρώτης 

δοκιµής στις 16 Οκτωβρίου του 1964 στο Lap Nor.128 Η εξέλιξη αυτή δεδοµένου ότι 

πραγµατοποιήθηκε αµέσως µετά το Σινο-ινδικό πόλεµο το 1962,  οδήγησαν την Ινδία 

να πάρει την απόφαση ανάπτυξης και παραγωγής πυρηνικών όπλων. Έπρεπε να 

αναπτύξει τους µηχανισµούς άµυνας της, για να οχυρώσει την ασφάλεια της, η οποία 

δεχόταν πλήγµατα από το συνεχή εξοπλισµό των αντιπάλων της. Αυτό είχε ως 

αποτέλεσµα την αποδυνάµωση του κοινωνικού ιστού της Ινδίας, καταρρακώνοντας 

την αυτοπεποίθηση των πολιτών.129  

Παρά τα διλήµµατα ασφαλείας που αντιµετώπιζε την πενταετία 1960-1965, η Ινδία 

συνέχισε να εµµένει στο φιλειρηνικό της χαρακτήρα ως προς τη µη ανάπτυξη 

πυρηνικών. Το 1965, και λίγο πριν ξεσπάσει ο πόλεµος µεταξύ Ινδίας και Πακιστάν, 

οι ΗΠΑ και η Σοβιετική Ένωση προσπαθούσαν να βρουν τρόπους για τη µείωση  της 

διασποράς των πυρηνικών, µε αποτέλεσµα την υιοθέτηση της διάταξης που συνέταξε 

η Πολιτική Επιτροπή του Ο.Η.Ε για τον τρόπο που θα µπορούσε να επιτευχθεί αυτό. 

Στη συγκεκριµένη διάταξη ο ρόλος της Ινδίας ήταν καταλυτικός µιας και 

συγκεκριµενοποίησε την ισορροπία των αµοιβαίων ευθυνών απέναντι στη διασπορά 

τόσο των πυρηνικών όσο και των µη πυρηνικών κρατών και πρόσθεσε πως αυτό είναι 

ένα πρώτο βήµα για τον παγκόσµιο αφοπλισµό. Τέλος, πρότεινε την εισαγωγή ενός 

επιπλέον σηµείου στη διάταξη, όπου θα δινόταν η δυνατότητα σε µη πυρηνικές χώρες 

να πραγµατοποιούν «ειρηνικές πυρηνικές εκρήξεις», γεγονός που απορρίφθηκε 

οµόφωνα στη βάση της µη λογικής διάκρισης µεταξύ ειρηνικών και µη εκρήξεων. Το 

ζήτηµα αυτό θα το εγείρει αρκετές φορές ακόµα η Ινδία και θα είναι ένα βασικό 

πάτηµα για την µη υπογραφή της Συνθήκης για τη µη ∆ιασπορά των πυρηνικών. 130 

Από το 1967 η Ινδία ξεκινά µια προσπάθεια σε περιφερειακό και παγκόσµιο επίπεδο, 

εξεύρεσης στην ουσία συµµάχων, που θα µπορούσαν να της εγγυηθούν την ασφάλειά 
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της σε περίπτωση κινεζικής εισβολής. ∆εδοµένης της υποστήριξης που λάµβανε το 

Πακιστάν από την Κίνα και τις ΗΠΑ, η Ινδία στράφηκε στη Σοβιετική Ένωση. Το 

1971 υπογράφουν µια διµερή συνθήκη ειρήνης, φιλίας και συνεργασίας, ενώ το 

άρθρο 9 της συνθήκης αυτής περιελάµβανε και την εικονική εγγύηση ασφαλείας που 

αποζητούσε η Ινδία.131 Ταυτόχρονα, το 1971 µε τη διάσπαση του Πακιστάν και την 

ανάδειξη του Μπαγκλαντές, η Ινδία αναδεικνύεται σε υπερδύναµη στην περιφέρεια, 

ενώ ήδη από το 1970 έχει φτάσει σε τέτοιο σηµείο ώστε να έχει τη δυνατότητα για τη 

παραγωγή πυρηνικών όπλων και τη διεξαγωγή πυρηνικών δοκιµών. Και ενώ οι 

πιέσεις για την πυρηνικοποίηση της Ινδίας αυξάνονται στο εσωτερικό της, το 1974 

πραγµατοποίησε την πρώτη πυρηνική δοκιµή, περιγράφοντάς την ως «ειρηνική 

πυρηνική έκρηξη», η οποία δεν επηρέαζε τη στρατιωτική ισορροπία στην περιοχή και 

δεν αποτελούσε απειλή. Οι διεθνείς αντιδράσεις ήταν σαφώς ραγδαίες και 

καταιγιστικές, µε µοναδική χώρα τη Γαλλία να εξαίρει την επιτυχία της. Οι ΗΠΑ και 

ο Καναδάς καταδίκασαν την ενέργεια, ενώ προέβησαν και σε κυρώσεις διακόπτοντας 

κάθε είδους οικονοµικής και στρατιωτικής βοήθειας σε χώρες που ελάµβαναν 

εξοπλισµό για τη διαδικασία του εµπλουτισµού, µε υλικά ή την τεχνολογία χωρίς την 

έγκριση από το ∆ιεθνή Οργανισµό Ατοµικής Ενέργειας, πράγµα που οδήγησε το 

πυρηνικό πρόγραµµα της Ινδίας να γίνεται ολοένα και πιο εγχώριο.132   

Το πυρηνικό οπλοστάσιο της Ινδίας µπορεί να θεωρηθεί ιδιαίτερα ανεπτυγµένο 

καθώς από το 1974 και έπειτα συνεχώς εξελίσσεται. Εκτιµάται σε µερικές 

εκατοντάδες, ενώ διαθέτει 30-35 όπλα σε συµπαγή µορφή. Το Υπουργείο Άµυνας 

των ΗΠΑ πιστεύει ότι η Ινδία µπορεί να κατασκευάσει πυρηνικά σε διάστηµα λίγων 

ηµερών και να τα µεταφέρει µε µαχητικά αεροσκάφη. Ο πόλεµος του Αφγανιστάν 

ευνόησε την απόφαση της Ινδίας για την απόκτηση όπλων µαζικής καταστροφής, 

καταδεικνύοντας τη ζωτική σηµασία που έχουν για την επιβίωσή της καθώς το 

Πακιστάν εξοπλιζόταν συνεχώς από τις ΗΠΑ. Έτσι το 1980 ήταν σε θέση να 

δηµιουργήσει και να επεξεργαστεί βόµβες µε πλουτώνιο. Η πυρηνική υποδοµή της 

χώρας υποστήριζε τόσο τους κοινωνικούς και οικονοµικούς, όσο και τους 

στρατιωτικούς σκοπούς. Οι δυνατότητες επεξεργασίας του απαραίτητου υλικού για 
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την δηµιουργία πυρηνικών όπλων, υποστήριζαν τη χρήση αναµεµειγµένου καυσίµου 

οξειδίου, δηλαδή πλουτώνιο και ουράνιο µαζί. Όσον αφορά τα συστήµατα 

µεταφοράς, αυτά αναπτύσσονται βάσει δύο παραγόντων, της Κίνας και του 

Πακιστάν, και βάση της απόστασης. Η απόσταση για την ανάπτυξη βαλλιστικών 

πυραύλων είναι επιτακτική, λόγω της αστάθειας που δηµιουργούν καθώς η γρήγορη 

ανταπόδοση και η δυνατότητα να χτυπήσουν προειδοποιητικά είναι µεγάλη. Οι 

βαλλιστικοί πύραυλοι Prithvi µε εµβέλεια 150-250 km είναι οπλισµένοι µε 

συµβατικά, ενώ οι πυρηνικά εξοπλισµένοι µπορούν να πλήξουν µεγάλο µέρος του 

Πακιστάν και να δηµιουργήσουν µεγάλες απώλειες για την Ινδία.133 Ως προς την 

απειλή από το Πακιστάν, η Ινδία, λόγω και της εγγύτητας, αναγνωρίζει ότι σε ένα 

ανταποδοτικό χτύπηµα, η αεροπορία  της είναι πιο εξελιγµένη, αφού διαθέτει 35 

Mirage 2000, τα οποία έχουν τη δυνατότητα µεταφοράς πυρηνικών κεφαλών. 

Επιπλέον, έχει αναπτύξει πυραύλους Agni II µε εµβέλεια 1500km ενώ 

πραγµατοποίησε και δοκιµή πυραύλου εµβέλειας 800km. Πρόκειται για πυραύλους 

στερεού-καυσίµου ενώ αυξάνουν την ικανότητά της να απαντήσει σε µια κατάσταση 

κρίσης.134 

Η ανάπτυξη πυρηνικών από τη µεριά της Ινδίας, και η µετέπειτα ανακήρυξή της 

επισήµως σε πυρηνική δύναµη το 1998, αποδείκνυε ότι πλέον ήταν ένα 

ολοκληρωµένο πυρηνικό κράτος, ενώ ταυτόχρονα επιβεβαίωνε τις υψηλές και 

περίπλοκες ινδικές τεχνολογικές ικανότητες. Επιπλέον, η θέση της Ινδίας, 

στρατηγικά, αλλά και µε όρους διεθνούς αναγνώρισης, την κατέταξε ως 

εξισορροπητικό παράγοντα στις περιφερειακές και διεθνείς δυνάµεις. Η επιλογή της 

να πραγµατοποιήσει πυρηνικές δοκιµές το 1998 έγιναν τόσο για να τεθούν τα θεµέλια 

ανάπτυξης µιας αποτρεπτικής δυναµικής ενάντια σε εξωτερικές απειλές όσο και 

λειτουργικούς και τεχνολογικούς σκοπούς. Η κυβέρνηση απολάµβανε µεγάλη 

εσωτερική νοµιµοποίηση, καθώς αύξανε την αυτοπεποίθηση και την εθνική 

υπερηφάνεια του λαού της. Ταυτόχρονα, αποδεικνυόταν ότι ακόµα και αν 

αναγκαζόταν να ακολουθήσει µια µοναχική πορεία, χωρίς συµµάχους, µπορούσε 

αποτελεσµατικά να προστατεύσει την εδαφική της ακεραιότητα. Όπως, επίσης, να 

είναι αποφασιστική ως προς την αµυντική και την εξωτερική της πολιτική. Έκανε 
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κατανοητό στο διεθνή στίβο ότι πλέον ήταν µια πυρηνική δύναµη την οποία έπρεπε ο 

κόσµος να αποδεχθεί, ενώ το γεγονός των περιορισµών και της πειθαρχίας που η ίδια 

έθετε δεν ήταν λόγω αδυναµίας αλλά κριτικής πολιτικής. Επειδή οι αντιδράσεις 

διεθνώς ήταν αρνητικές ως προς το πρόγραµµα, έπρεπε  να πείσει πως ο σκοπός της 

ανοιχτής, πλέον, δήλωσης της κατοχής πυρηνικών γινόταν για να καλύψει τα κενά 

και τα ζητήµατα ασφαλείας και όχι για να αποτελέσει παράγοντα αστάθειας. Τέλος, 

κατόρθωσε την αλλαγή στη στρατηγική ισορροπία µεταξύ των πυρηνικών δυνάµεων 

της περιοχής, δίνοντας το µήνυµα ότι η Ινδία διαδραµατίζει καταλυτικό ρόλο στην 

εξέλιξη της Ασίας.135 

Τη δεκαετία του 1990, όπως αναφέρθηκε, η ένταση µεταξύ του Πακιστάν και της 

Ινδίας αυξήθηκε, για την εδαφική κτήση του Κασµίρ. Με την ανακήρυξη τους ως 

πυρηνικές δυνάµεις το 1998, αυξήθηκε ταυτόχρονα και ο κίνδυνος χρήσης των 

πυρηνικών τους εφόσον κάποιο από τα δυο κράτη το έκρινε σκόπιµο, όπως και το 

σκέφτεται η Ινδία σε περίπτωση που το Πακιστάν εισχωρούσε σε ινδικό έδαφος. Η 

ανάπτυξη των πυρηνικών από τη µεριά της Ινδίας τη δεκαετία του 1990 ήταν 

επιπλέον αναγκαία για την προστασία και διατήρηση της ασφάλειάς της, ιδιαίτερα 

από τη στιγµή της κατάρρευσης της Σοβιετικής Ένωσης. Η Ινδία έχασε έτσι το 

σηµαντικότερο σύµµαχό της, ενάντια σε πιθανή κινεζική απειλή, όσο και στην 

υποστήριξη της για τα βέτο136 στα Ηνωµένα Έθνη για τα ζητήµατα του Κασµίρ.  

Σε αντίθεση µε το Πακιστάν, η Ινδία είχε διαµορφώσει το πυρηνικό της δόγµα το 

1999, βασικά στοιχεία του οποίου είναι ότι δε θα κάνει χρήση πυρηνικών ως επίθεση 

ή ως απειλή απέναντι σε καµία χώρα πυρηνική ή µη. Επίσης σκοπός δεν θα είναι η 

συµµετοχή της Ινδία σε µια κούρσα εξοπλισµού µε άλλες χώρες, όπως το Πακιστάν ή 

η Κίνα, ή οποιαδήποτε άλλη χώρα. Αυτό θα διαψευσθεί βλέποντας τις πυρηνικές 

δοκιµές των δύο κύριων αντίπαλων κρατών, της Ινδίας και του Πακιστάν, να 

συνεχίζονται και µάλιστα αναπτύσσοντας πιο σύγχρονα πυραυλικά συστήµατα. Η 

Ινδία στις 19.04.2012 πραγµατοποίησε την πρώτη δοκιµή ενός νέου πυραύλου 

µεγάλου βεληνεκούς, ικανού να φέρει πυρηνική κεφαλή, ο οποίος µπορεί να πλήξει 

οποιοδήποτε στόχο στην Κίνα και στην Ευρώπη. Ο πύραυλος αυτός ονοµάζεται Agni 

V και είναι 50 τόνων και µήκους 17 µέτρων. Πρέπει να σηµειώσουµε ότι µόνον η 
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Κίνα, η Ρωσία, η Γαλλία, οι ΗΠΑ και η Βρετανία έχουν διηπειρωτικούς βαλλιστικούς 

πυραύλους (ICBM) µε ακτίνα δράσης πάνω από 5.500 χλµ.137 Ταυτόχρονα, έχει 

ξεκινήσει τον εκσυγχρονισµό των αρµάτων µάχης και συγκεκριµένα τη βελτίωση του 

άρµατος µάχης Arjun Mark I, το οποίο θα έχει την ικανότητα εκτόξευσης πυραύλων 

εναντίον µεγάλης εµβέλειας στόχων, σύστηµα νυχτερινής όρασης, πρόσθετους 

τύπους πυροµαχικών, προστασία από εκρηκτικούς αντιδραστήρες, προηγµένο 

πυροβόλο όπλο αέρος για να δεσµεύσει τα ελικόπτερα, και ένα προηγµένο σύστηµα 

πλοήγησης.138 Όσον αφορά στο ναυτικό της, η Ινδία στις 21 Ιουλίου 2012 

ολοκληρώνει την τελευταία από τις 17 φρεγάτες που αναπτύσσει στο πλάσιο του 

προγράµµατος για τη βελτίωση του ναυτικού µε δυνατότητα εκτόξευσης πυραύλων, 

ρουκετών και υπερηχητικών βληµάτων τύπου cruise, όπως, επίσης, και τη µεταφορά 

ελικοπτέρων.139 Ένα ακόµα στοιχείο του πυρηνικού δόγµατος της Ινδίας είναι ότι τα 

πυρηνικά διευκολύνουν την αυτοάµυνά της, όπως επίσης δεν την καθιστούν 

υποχείριο εκβιασµού από καµία άλλη χώρα που κατέχει πυρηνικά. Ένας από τους 

βασικούς στόχους της Ινδίας ήταν να αναπτύξει µια αξιόπιστη και αποτελεσµατική 

αποτροπή. Η απόφαση για τη χρήση των πυρηνικών όπλων θα λαµβάνεται από την  

κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό, ενώ τα συστήµατα επικοινωνιών, διοίκησης και 

ελέγχου θα χρησιµοποιούνταν από τις ένοπλες δυνάµεις, έπειτα όµως από τη 

διαβούλευση του επιστηµονικού και τεχνικού προσωπικού.140  

Το 2003, το Υπουργείο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ινδίας εξέδωσε ένα έγγραφο 

αναφορικά µε το δόγµα της Ινδίας για τα πυρηνικά, όπου επαναλαµβάνονταν σηµεία 

του δόγµατος του 1999. Το δόγµα αυτό δεσµεύει την Ινδία σε µια αξιόπιστη ελάχιστη 

αποτροπή, δηλαδή, την υιοθέτηση της στάσης «µη πρώτης χρήσης» εναντίον κανενός 

κράτους πυρηνικού ή µη, µε εξαίρεση την περίπτωση επίθεσης στο ινδικό έδαφος, 

είτε µε χηµικά, είτε µε βιολογικά όπλα, όπου θα αντεπιτεθεί. Η αντεπίθεση θα είναι 
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τέτοια ώστε να επιφέρει τη µέγιστη δυνατή ζηµιά στον αντίπαλο. Το πυρηνικό 

πρόγραµµα θα υπόκεινται σε κυβερνητικό έλεγχο υπό τον πρωθυπουργό.141 

3. Ο πόλεμος του Kargil 
 

Στις 22 Φεβρουαρίου του 1999 στη Λαχώρη, η Ινδία και το Πακιστάν προχώρησαν 

στη σύναψη ενός Μνηµονίου Συνεργασίας προκειµένου να διαπραγµατευτούν και να 

συµφωνήσουν ως προς το στρατηγικό πλαίσιο του πυρηνικού τους εξοπλισµού. Η 

οµάδα εργασίας αποτελούνταν από εµπειρογνώµονες και ανώτερους υπαλλήλουςτων 

δύο χωρών, οι οποίοι συµφώνησαν στην µη παραβίαση του εναέριου χώρου, και την 

έγκαιρη ενηµέρωση σε περίπτωση στρατιωτικών ασκήσεων, βασιζόµενη πάντα στην 

αµοιβαία εµπιστοσύνη. Στόχος και των δύο ήταν η αποτροπή µιας πυρηνικής 

σύγκρουσης µεταξύ τους. Ταυτόχρονα, υπέγραψαν και µια διµερή συµφωνία για την 

απαγόρευση χρήσης χηµικών όπλων. Αν και αυτό το Μνηµόνιο θα µπορούσε να 

αποτελέσει µια σηµαντική εξέλιξη στις σχέσεις των δύο χωρών, παρέµεινε ανενεργό 

µε το ξέσπασµα του πολέµου στο Kargil.142  

Την άνοιξη του 1999, επαγγελµατίες στρατιώτες από το Πακιστάν ενεργώντας ως 

mujahideen διέσχισαν τη Γραµµή Ελέγχου143, περνώντας απο το πακιστανικό στο 

ινδικό Κασµίρ και κατέλαβαν 12 χλµ ινδικού εδάφους. Ήταν µια κίνηση σαφούς 

απειλής της ασφάλειας της Ινδίας, η οποία στην προσπάθειά της να αποµακρύνει τους 

εισβολείς εξαπέλυσε εναέριες αλλά και χερσαίες επιθέσεις. Η Ινδία αποφάσισε να µη 

ξεπεράσει τη Γραµµή Ελέγχου, αν και θα µπορούσε, παρόλα αυτά απώθησε το 

Πακιστάν, κερδίζοντας ταυτόχρονα τη διεθνή υποστήριξη. Σηµαντική συµβολή σε 

αυτήν την εξέλιξη είχαν οι ΗΠΑ, οι οποίες διαµεσολάβησαν για τη µείωση της 

έντασης, φοβούµενες τη χρήση πυρηνικών. 144  
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Ο πόλεµος του Kargil έγινε κυρίως για το Κασµίρ.145 Το Πακιστάν έπειτα απο την 

απόκτηση των πυρηνικών και έχοντας γνωρίσει την καταστροφική ήττα το 1974 µε 

το διαχωρισµό του ανατολικού τµήµατός του και τη δηµιουργία του Μπαγκλαντές, 

άλλαξε τη στρατηγική του θεωρώντας ότι µπορεί να απειλήσει εκ νέου την Ινδία 

υπονοµεύοντας το status quo του Κασµίρ. Όπως πολλοί πακιστανοί αξιωµατούχοι 

υποστηρίζουν, ο πόλεµος του Kargil ήταν ένα πρόσχηµα για τη διαµάχη που έχουν οι 

δύο χώρες και για τους παγετώνες του Siachen146, ωστόσο µε την κατοχή των 

πυρηνικών αυξήθηκε η επιθυµία των Πακιστανών να προκαλέσουν την Ινδία και να 

διεκδικήσουν το Κασµίρ, προσπαθώντας να καταστήσουν σαφές ότι η συµπλοκή 

µεταξύ δύο πυρηνικών δυνάµεων είναι πολύ σοβαρό ζήτηµα για να παραµεληθεί. 

 Το Πακιστάν υιοθέτησε µια διαφορετική στρατηγική, ξεκίνησε από της χαµηλής-

έντασης επιχειρήσεις, στις µεσαίας έντασης διενέξεις. Η κρίση ήταν εξαιρετικής 

σηµασίας, λόγω της χρήσης από το Πακιστάν µιας νέας στρατηγικής για να 

καταστήσει τα κέρδη σε µια αιφνιδιαστική επίθεση ελλιπή, σε σχέση µε αυτά του 

πολέµου, και στην απόφαση της Ινδίας να εξαπολύσει τη αεροπορική ισχύ της ως 

τµήµα της στρατηγικής ανταπόδοσής χωρίς όµως να ξεπερνά τα όρια της κρίσης.147 

Οι επιπτώσεις του πολέµου του Kargil στις σχέσεις µεταξύ των δύο κρατών µπορεί να 

θεωρηθούν ως επιβεβαίωση του «παραδόξου σταθερότητας- αστάθειας»148, µιας και 

στην καταστροφική προοπτική της χρήσης των πυρηνικών, το Πακιστάν θα συνέχιζε 

να χρησιµοποιεί την τακτική χαµηλής έντασης σύγκρουσης γνωρίζοντας ότι η Ινδία 

δεν θα ξεπεράσει το πυρηνικό κατώφλι. Ωστόσο, οι µακροπρόθεσµες επιπτώσεις του 

παραδόξου δε σταµατούν στην παραπάνω αντίληψη, καθώς η Ινδία δεν ήταν 

διατεθειµένη να υποµείνει την τακτική του Πακιστάν εις βάρος της. 149 

Ο πόλεµος του Kargil ξύπνησε τον εθνικισµό σε όλη την Ινδία, µε αξιοσηµείωτη 

εξαίρεση την περιοχή του ινδικού Jammu and Kashmir, όπου η κοινή γνώµη στις 
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περισσότερες περιοχές κυµάνθηκε από αδιάφορη σε πικρά εχθρική.150 Σηµατοδοτεί  

την απαρχή των εντάσεων µεταξύ των δύο κρατών, Ινδίας – Πακιστάν, µε τον 

πυρηνικό τους εξοπλισµό να εντείνεται και να εκσυγχρονίζεται, µην έχοντας διάθεση 

να εγκαταλείψουν τα πυρηνικά τους προγράµµατα, δεδοµένου ότι η Ινδία και η Ρωσία 

έχουν αναπτύξει µια εκτενή σειρά προγραµµάτων συνεργασίας, και το Πακιστάν 

συνεχίζει τη συνεργασία αµυντικού υλικού µε την Κίνα.151 Ο πόλεµος του Kargil 

έδειξε ότι η προφανής πυρηνική σχέση µεταξύ δυο κρατών δεν είναι εγγενώς 

σταθερή, αντίθετα µπορεί να οδηγήσει σε καταστάσεις πρόκλησης τους ενός κράτους 

έναντι του άλλου, ή και τα δύο κράτη ταυτόχρονα, ώστε να λάβουν µέτρα και να 

υπονοµεύσουν τη σταθερότητα152.  

Η επίθεση στο Iνδικό Κοινοβούλιο το 2001 από ισλαµιστές µαχητές και το ξέσπασµα 

διακοινοτικών συγκρούσεων µε την πραγµατοποίηση δολοφονιών στο ινδικό κράτος 

του Gujarat στις αρχές του 2002, διαδραµάτισαν σηµαντικό ρόλο στην αστάθεια και 

την αυξανόµενη µαχητική δραστηριότητα στο Κασµίρ. Το Κασµίρ αποτελεί πλέον 

φλέγον ζήτηµα, από την στιγµή ιδιαίτερα της εµφάνισης των πυρηνικών ικανοτήτων 

στην περιοχή, και οι εντάσεις έχουν οξυνθεί ακόµα περισσότερο. Η περιοχή τώρα 

βιώνει κρίσεις µε µεγαλύτερη συχνότητα και βιαιότητα.153  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΣΙΑ 

 

1. Το θεωρητικό πλαίσιο 
 

Η περίοδος του Ψυχρού Πολέµου µε τη σύγκρουση σε όλα τα επίπεδα, οικονοµικό – 

στρατιωτικό(σε επίπεδο επίδειξης ισχύος µιας και ποτέ µέχρι στιγµής δεν έχουν 

διεξάγει πόλεµο µεταξύ τους) – τεχνολογικό, των δύο πυρηνικών υπερδυνάµεων 

ΗΠΑ-ΕΣΣ∆, ήταν η απαρχή για την εξέταση του ζητήµατος της διασποράς των 

πυρηνικών. Με το τέλος του Ψυχρού Πολέµου και την κατάρρευση του διπολισµού, 

τα κίνητρα ολοένα και περισσότερων κράτων για την απόκτηση πυρηνικών 

αυξάνονται.154  

Με την αλλαγή στην ισορροπία δυνάµεων155 στο παγκόσµιο σύστηµα, το βασικό 

αξίωµα της θεώρησης του ρεαλισµού, ότι δηλαδή βασική επιδίωξη των κρατών είναι 

η επιβίωση, η ασφάλεια και η ανεξαρτησία τους, γίνεται ολοένα και περισσότερο 

κατανοητό. Όπως το έθεσε ο Frankel «το τέλος του διπολισµού σηµαίνει ότι τα 

εχέγγυα των δυο υπερδυνάµεων θα µειωθούν και θα αποδυναµωθούν».156 Η διασπορά 

των πυρηνικών ανέδειξε την ανάγκη περιορισµού και ελέγχου τους, καθώς χωρίς την 

εξασφάλιση της ισορροπίας ισχύος και της κατανοµής ρόλων και συµφερόντων 

µεταξύ των κρατών, η συµβίωση των κρατών στο παγκόσµιο σύστηµα καθίσταται 

δύσκολο εγχείρηµα.157  

Η σηµασία της πυρηνικής αποτροπής εντάσσεται µέσα στο πλαίσιο της γενικής 

αντιµετώπισης της διεθνούς πολιτικής, τοποθετώντας τη ως πρώτιστη 

προτεραιότητα.158 Η υπογραφή της Συνθήκης µη ∆ιασποράς Πυρηνικών Όπλων, η 

οποία ξεκίνησε µε πρωτοβουλία των ΗΠΑ και της Σοβιετικής Ένωσης το 1968, αξίζει 
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να σηµειωθεί πως αναφερόταν σε όλα τα κράτη πλην των δύο αυτών υπερδυνάµεων, 

και αυτό επειδή οι περισσότεροι αναλυτές συµφωνούν πως µία υπερδύναµη 

απειλείται περισσότερο από την κατοχή πυρηνικών εκ µέρους πολλών κρατών παρά 

από µία και µόνη αντίπαλη δύναµη.159 Εποµένως οι συσχετισµοί που δηµιουργούνται 

είναι πολλοί και άρα πολύ δύσκολο να προβλεφθεί η επιδίωξή των κρατών. 

Η τεράστια καταστροφικότητα των πυρηνικών θεωρείται, κυρίως από τους οπαδούς 

του ρεαλισµού, ανασταλτικός παράγοντας διεξαγωγής πυρηνικού πολέµου, λόγω της 

ορθολογικότητας των κρατών στη βάση του κόστους-οφέλους. ∆εν αποτελεί πειθώ, 

αλλά αντίθετα ένας ψυχολογικός παράγοντας παραγωγής φόβου στον αντίπαλο και 

ως εκ τούτου µέσο εξισορρόπησης του.160 Παρότι, είναι µέσα εκµηδένισης, η αξίας 

τους προκύπτει από τα πολιτικά αποτελέσµατα που επιφέρουν, γιατί καθορίζουν και 

διαµορφώνουν πολιτική σταθερότητα µεταξύ αντίπαλων εθνών.161 

Οι απόψεις για τη διασπορά µεταξύ των αναλυτών των διεθνών σχέσεων και της 

στρατηγικής δυίστανται. Κυριότεροι εκφραστές των διαφορετικών απόψεων είναι οι 

Kenneth N.Waltz και ο Scott D.Sagan. Ο πρώτος υποστηρίζει την αισιόδοξη πλευρά 

της διασποράς των πυρηνικών, εκφρασµένη µέσω της θεωρίας του νεορεαλισµού, 

ενώ ο δεύτερος υποστηρίζει την απαισιόδοξη πλευρά της διασποράς, µέσα από το 

πρίσµα της οργανωτικής θεωρίας.162  

Τόσο οι απαισιόδοξοι όσο και οι απαισιόδοξοι επιδιώκουν να απαντήσουν ένα κύριο 

ερώτηµα: κατά πόσο η στρατηγική που ακολούθησαν οι δύο πυρηνικές υπερδυνάµεις 

κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέµου µπορεί να συµβάλλει στην αντιµετώπιση 

αντίστοιχων περιπτώσεων όπως για παράδειγµα µεταξύ Ινδίας και Πακιστάν και κατά 

πόσο η κατοχή πυρηνικών από µικρότερα κράτη συµβάλλει στην σταθεροποίηση ή 

την αποσταθεροποίηση του διεθνούς περιβάλλοντος.163  
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Η κατοχή των πυρηνικών εµπερικλείει έναν έντονο επιθετικό χαρακτήρα ισχύος, και 

αυτό λόγω της µεγάλης ισχύς, που αποκτά µια χώρα µε αυτά. Ταυτόχρονα, όµως, έχει 

και αποτρεπτικό χαρακτήρα. Η αποτροπή χαρακτηρίζεται απο την έννοια της απειλής 

χρήσης βίας και βασικός σκοπός είναι η διατήρηση του status quo. Εδράζεται τόσο 

στην έννοια του σχετικού κόστους που αναφέραµε όσο και στην αξιοπιστία της.164 Αν 

και αρκετές χώρες στην επιδίωξη τους για πυρηνικά δήλωσαν πως τα επιθυµούν 

καθαρά για ενεργειακούς και αναπτυξιακούς σκοπούς, όπως το Πακιστάν αλλά και η 

Ινδία, όλα τα κράτη µε την απόκτησή τους υποδηλώνουν τους σκοπούς τους. Όσο πιο 

φανερά δηλώνονται οι σκοποί τόσο πιο αξιόπιστα είναι τα κράτη ως προς αυτούς.165 

Σύµφωνα µε τον Kenneth Waltz, κύριο εκφραστή της νεορεαλιστικής θεώρησης, η 

ορθολογικότητα των κρατών είναι εκείνη που καθορίζει την πιθανότητα ενός 

πυρηνικού πολέµου. Από τη στιγµή, µάλιστα, που τα κράτη συνυπάρχουν σε ένα 

άναρχο διεθνές σύστηµα βασικό τους µέληµα είναι η εξασφάλιση της επιβίωσής τους 

µέσα από την αρχή της αυτοβοήθειας. Εποµένως, η ανάπτυξη και η κατοχή 

πυρηνικών από τα κράτη είναι απολύτως θεµιτή στο βαθµό που τους επιτρέπει την 

εκπλήρωση της πρωταρχικής τους προτεραιότητας. Επιπλέον, τα κράτη βασίζονται 

ιδιαίτερα στη σχέση κόστους – οφέλους, όπου όταν το κόστος ενός πολέµου είναι 

δυσβάσταχτο, όπως στην περίπτωση ενός πυρηνικού πολέµου, τα κράτη θα δράσουν 

ορθολογικά και δεν θα επιδιώξουν κάτι τέτοιο.166  

Οι νεορεαλιστές υποστηρίζουν ότι η ειρήνη - κατανοητή υπό τους όρους της 

απουσίας ενός γενικευµένου πολέµου µεταξύ των Μεγάλων ∆υνάµεων – στην εποχή 

µετά το Β’ παγκόσµιο πόλεµο, έχει υπερισχύσει λόγω του µέχρι πρότινος διπολικού 

συστήµατος και της εµφάνισης των πυρηνικών ως µέσο αποτροπής του αντιπάλου. Οι 

πιθανότητες ειρήνης συµβίωσης, µπορούν να υπάρξουν εφόσον τα κράτη µπορούν να 

πετύχουν τους σκοπούς τους χωρίς τη χρήση βίας. Η στρατηγική κάθε χώρας, η 

σύζευξη, δηλαδή, µέσων και σκοπών, είναι εκείνη που θα καθορίσει το ρόλο των 

πυρηνικών στο νέο διεθνές σύστηµα. Η ανάπτυξη και κατοχή των πυρηνικών, όµως, 

σηµαίνει και την ανάλογη µεταβολή των συµβατικών όπλων, µέσω των οποίων η 

διαµάχη µεταξύ κρατών θα λαµβάνει χώρα. Ο Waltz αναφέρει χαρακτηριστικά ότι οι 
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διαµάχες έχουν σηµαδέψει την ιστορία των ανθρωπίνων σχέσεων και παρά την 

αισιοδοξία που έχει για τη διασπορά των πυρηνικών, σε καµία περίπτωση δεν θεωρεί 

ότι µε αυτό τον τρόπο τελειώνουν οι διαµάχες και οι διενέξεις των κρατών. 167 

Η άνιση κατανοµή ισχύος, οι τάσεις ηγεµονισµού, η διεκδίκηση ανεξαρτησίας και 

κρατικής κυριαρχίας από τα κράτη, και η προσπάθειά τους για πολιτικό και κρατικό 

προσδιορισµό, σε ένα σύστηµα που διακρίνεται για τη συνεχή άνιση ανάπτυξη και τη 

διαρκή αξίωση αλλαγών, αποτελούν τα αίτια πολέµου µεταξύ των κρατών, τα οποία 

δεν πρόκειται να εκλείψουν παρά µόνο εάν τα βασικά συστατικά του διεθνούς 

συστήµατος ανατρέψουν την θεωρία τους για τη δοµή του κόσµου.168 Συνοπτικά, 

όπως παραθέτει ο καθηγητής Π.Ήφαιστος «η συλλογική ασφάλεια ως κανονιστική 

προσέγγιση αποδοχής του συστήµατος της διεθνούς ετερότητας αποτυγχάνει είτε 

λόγω των ηγεµονικών συγκρούσεων είτε λόγω της αδυναµίας αντιµετώπισης του 

αναθεωρητισµού µικρών και µεγάλων δυνάµεων».169 

Εποµένως µε βάση τις αξιώσεις των κρατών η επίθεση ορισµένων κρατών εναντίον 

άλλων µπορεί να πραγµατοποιηθεί, είτε για κατάκτηση εδαφών, είτε για την 

ασφαλεία των κρατών. Μπορεί να επιτευχθεί µε δύο τρόπους, είτε παρεµποδιστικά, 

είτε προληπτικά. Ένας παρεµποδιστικός ή προληπτικός πόλεµος εξαπολύεται έπειτα 

από την εκτίµηση ότι ο αντίπαλος ετοιµάζεται να επιτεθεί και σκοπός είναι η 

µαταίωση της. Η διαφορά τους έγκειται στο χρόνο καθώς στην πρώτη περίπτωση 

αναφερόµαστε σε βάθος χρόνου, ενώ στη δεύτερη για εβδοµάδες, ηµέρες ή ώρες.170  

Σύµφωνα µε τον Waltz ένα παρεµποδιστικό χτύπηµα (preventive strike) στοχεύει στη 

νίκη έναντι του αντιπάλου πριν προλάβει να αναπτύξει το οπλοστάσιό του και τη 

δυναµική που µπορεί να έχει. Αντίστοιχα ένας παρεµποδιστικός πόλεµος εξαπολύεται 

από µια δυνατή χώρα έναντι µιας λιγότερο ισχυρής πρίν προλάβει να ενδυναµωθεί 

αρκετά. Ένα προληπτικό χτύπηµα (pre-emptive strike) στοχεύει στο να µειώσει όσο 

γίνεται την ικανότητα του αντιπάλου να αντεπιτεθεί, ενώ ένας προληπτικός πόλεµος 

έχει σκοπό να µαταιώσει µια επίθεση που πρόκειται να πραγµατοποιηθεί171. Όσον 

αφορά τα πυρηνικά κράτη ένα παρεµποδιστικό χτύπηµα µπορεί να αποδειχθεί 
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αποτελεσµατικό όταν ένα κράτος βρίσκεται στη διαδικασία να αναπτύξει πυρηνικό 

οπλοστάσιο, αλλά δεν έχει ακοµά κατασκευάσει βόµβα υδρογόνου. Αντίθετα, ο 

Waltz είναι της άποψης πως αν το αντίπαλο κράτος έχει αναπτύξει και κατασκευάσει 

πυρηνικά όπλα, ακόµα και αν υπάρχει η υποψία για κάτι τέτοιο, εάν δηλαδή υπάρχει 

και η παραµικρή πιθανότητα ότι θα υπάρξουν πυρηνικά αντίποινα, ένας ορθολογικός 

διαµορφωτής αποφάσεων δε θα προχωρούσε σε ένα παρεµποδιστικό χτύπηµα.172 

 Οι υποστηρικτές του νεορεαλισµού δίνουν έµφαση στις συστηµικές δυνάµεις στις 

οποίες τα κράτη υπόκεινται µέσα στο διεθνές σύστηµα, το οποίο ορίζουν ως µια 

οµάδα κρατών όπου η συµπεριφορά του καθενός είναι απαραίτητος παράγοντας 

στους υπολογισµούς του άλλου. Θεωρούν, λοιπόν, σύµφωνα και µε το Waltz, ότι η 

καταστροφή που µπορεί τα πυρηνικά να προκαλέσουν αποτελεί αποτρεπτικό 

παράγοντα για τη διεξαγωγή πολέµου µεταξύ πυρηνικών κρατών, και είναι τα ίδια τα 

κράτη που καθορίζουν την πραγµατική επιδίωξη τους µε τα πυρηνικά, καθώς το 

ερώτηµα που τίθεται είναι, αν σε περίπτωση χρήσης τους, θα επιβιώσεις ή θα 

εξαλειφθείς. Είναι ο µόνος µαζί µε τον Hagerty που θεωρούν ότι τα πυρηνικά 

αποτελούν σταθεροποιητικό παράγοντα σε χώρες του µη ∆υτικού κόσµου, όπως στη 

περίπτωση της Ινδίας και του Πακιστάν και βασικό του επιχείρηµα είναι πως η 

ορθολογικότητα της εκάστοτε ηγεσίας δε θα επιτρέψει λανθασµένους χειρισµούς.173 

Έχει ασκηθεί κριτική στον Waltz, από ρεαλιστές και µη, ως προς την απόκτηση 

πυρηνικών απο χώρες του Τρίτου Κόσµου174, αλλά και ως προς την άποψη ότι όλα τα 

κράτη ανεξαρτήτως καθεστώτος ή ηγέτη θα δράσουν ορθολογικά ως προς τη χρήση 

των πυρηνικών.175 

Με λίγα λόγια, αυτά που υποστηρίζουν οι νεορεαλιστές για τις διεθνείς σχέσεις είναι 

πως η διαµόρφωση των επιλογών και των αντανακλαστικών των κρατών 

πραγµατοποιείται µέσα απο το διεθνές σύστηµα. Με δεδοµένο τον άναρχο χαρακτήρα 

του διεθνούς συστήµατος τα κράτη περιορίζονται στην ανάπτυξη σχέσεων µεταξύ 
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τους, χωρίς ωστόσο να επηρεάζονται απο τις εσωτερικές δοµές και ανακατατάξεις 

τους. 

Ο αντίλογος για τον Waltz έρχεται από τον Scott Sagan, ο οποίος µέσα από την 

οργανωτική θεωρία έρχεται να προκαλέσει το επιχείρηµα του Waltz πως τα κράτη 

είναι µονοδιάστατοι παράγοντες που δρουν ιδιοτελώς. Αντίθετα, θεωρεί πως η χρήση 

της ορθολογικής θεωρίας κατά κόρων στην ανάλυση των διεθνών σχέσεων γίνεται 

γιατί παρέχει ένα σχετικά εύκολο τρόπο να κάνεις προβλέψεις συνδέοντας 

συµφέροντα µε αναµενόµενες συµπεριφορές. Ο Sagan εστιάζει στο εσωτερικό των 

κρατών και αναφέρει πώς οι οργανισµοί εσωτερικά των κρατών επηρεάζουν και 

κατευθύνουν πολλές φορές τη συµπεριφορά τους. Συγκεκριµένα, παραθέτει δύο 

ουσιαστικά προβλήµατα, όπως το γεγονός ότι οι µεγάλοι οργανισµοί λειτουργούν 

µέσα σε µία αυστηρώς οριοθετηµένη µορφή του ορθολογισµού, δηµιουργώντας 

τυποποιηµένες δράσεις για την αντιµετώπιση καταστάσεων, υιοθετώντας πολιτικές 

που ικανοποιούν περισσότερο, και παρουσιάζουν δυσκολία στην µετατόπιση των 

στόχων. Το δεύτερο βασικό εµπόδιο είναι πως οι πολύπλοκοι οργανισµό έχουν συχνά 

αντικρουόµενους στόχους και η διαδικασία µε την οποία επιλέχθηκαν και µε βάση 

την οποία επιδιώκονται κατευθύνεται από πολιτικά κριτήρια. Αποδεικνύοντας, µε 

αυτόν τον τρόπο, ότι οι οργανισµοί είναι οµάδες που έχουν και αυτές συµφέροντα τα 

οποία προσπαθούν να ικανοποιήσουν.176 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, ένας επαγγελµατικός στρατός δρα µε σχετικά 

ορθολογικό τρόπο για να µεγαλώσει τα συµφέροντά του, όπως να προστατεύσει τη 

δύναµή του, το µέγεθος του, την αυτονοµία του. Αυτό, όµως, δε σηµαίνει ότι αυτές οι 

δράσεις αντανακλούν τα συµφέροντα του στρατού ως ολότητα ή τα συµφέροντα του 

κράτους. Στηριζόµενη σε αυτό, η ορθολογική θεωρία αντικρούει µε αυτόν τον τρόπο 

το επιχείρηµα του Waltz, πως οι ηγέτες ή οποιοσδήποτε κατέχει την εξουσία ενός 

κράτους θα συµπεριφερθεί ορθολογικά. Πόσο µάλλον µπροστά στον κίνδυνο ενός 

πυρηνικού πολέµου, αναφέροντας ότι ακόµα και αν οι ηγέτες θέλουν να 

συµπεριφερθεί ορθολογικά, τα πιστεύω του οι διαθέσιµες επιλογές και η εφαρµογή 

τους, επηρεάζονται από τις εγχώριες δυνάµεις.177 
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Οι παραπάνω απόψεις αντανακλώνται στις αντιλήψεις για την πυρηνική αποτροπή. 

Οι προϋποθέσεις για να είναι αξιόπιστες οι αποτρεπτικές δυνάµεις µιας χώρας είναι: 

πρώτον σε περίπτωση πρώτου πλήγµατος, το κράτος πρέπει να έχει εξασφαλίσει ότι 

ένα µέρος του πυρηνικού του εξοπλισµού θα παραµείνει άθικτο ώστε να µπορέσει να 

ανταπoδώσει. ∆εύτερη προϋπόθεση είναι πως δεν θα πρέπει κράτος που δέχθηκε 

επίθεση να δράσει γρήγορα προκειµένου να αποφευχθεί οποιοδήποτε περίπτωση 

λανθασµένου υπολογισµού. Σύµφωνα µε τον Waltz, η παρουσία πυρηνικών 

αποµακρύνει οποιαδήποτε περίπτωση λανθασµένου υπολογισµού καθώς η ζηµιά που 

θα προκληθεί από τη χρήση τους θα ξεπερνά το προσδοκώµενο όφελος. Τρίτη 

προϋπόθεση, είναι, να εξασφαλίσει κάθε χώρα τον έλεγχο των πυρηνικών της προς 

αποφυγή ατυχηµάτων ή µη εξουσιοδοτηµένης χρήσης.  

Με την παραπάνω άποψη συµφωνεί και ο Wohlstetter θεωρώντας πως η 

αποτελεσµατική αποτροπή επιτυγχάνεται µόνον εάν κάθε κράτος έχει εξασφαλίσει τη 

δυνατότητα δεύτερου πλήγµατος, το οποίο πρέπει να είναι µεγάλο, βιώσιµο και 

αξιόπιστο, έτσι ώστε να επιφέρει τη µέγιστη ανταποδοτική ζηµιά. Σύµφωνα µε τη 

θεωρία του περί «ισορροπίας του τρόµου», παρατηρεί ότι η αµοιβαία αποτροπή σε 

έναν ολοκληρωτικό πόλεµο είναι λογική συνέπεια της θέσης και των δύο µερών που 

κατέχουν όπλα υδρογόνου. Το ερώτηµα αν µπορεί να αποτραπεί µε αυτόν τον τρόπο 

ένας µικρός ή ένας µεγάλος πόλεµος, απαντάται λέγοντας ότι για την αποτροπή ενός 

µεγάλου πολέµου τα κράτη πρέπει να είναι ρεαλιστικά προετοιµασµένα και χωρίς 

αυταπάτες ότι θα συναντήσουν την τεράστια απειλή της εξαφάνισης του πυρηνικού 

οπλοστασίου. Για τον Wohlstetter η προστασία της στρατηγικής ικανότητας είναι το 

πιο σηµαντικό στοιχείο στη σταθερότητα της στρατιωτικής κατάστασης µιας 

χώρας.178 

Ο Scott Sagan βασιζόµενος στις απόψεις του Waltz, τόσο για τις προϋποθέσεις που 

απαιτούνται από µία χώρα ώστε να καταστούν οι αποτρεπτικές δυνάµεις της 

αποτελεσµατικές, όσο και για τις απόψεις του ως προς τις συνθήκες για τη διεξαγωγή 

παρεµποδιστικού πυρηνικού πολέµου, αντικρούει τα επιχειρήµατά του εστιάζοντας 

στο στρατιωτικό σκέλος των κρατών.179  
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Σύµφωνα, λοιπόν, µε την οργανωτική θεωρία, η στρατιωτική ηγεσία είναι πιο πιθανό 

να θελήσουν να εξαπολύσουν έναν παρεµποδιστικό πόλεµο επειδή η επιλογή τους 

προς το συγκεκριµένο επάγγελµα τους προδιαθέτει να βλέπουν τον πόλεµο µε 

βραχυπρόθεσµους όρους, ενώ αντίστοιχα η πολιτική ηγεσία θα αναζητούσε τρόπους 

επίλυσης των προβληµάτων µε οικονοµικές και διπλωµατικές µεθόδους. Επιπλέον, 

όσον αφορά στην ασφάλεια, οι στρατιωτικοί εκπαιδεύονται να σκέφτονται µε τη 

λογική του πολέµου, και γι’ αυτό πρόσκεινται θετικά σε επιθετικά δόγµατα και 

αποφασιστικές επιχειρήσεις. Και η πολιτική ηγεσία πολλές φορές λειτουργεί 

βασιζόµενη στο βραχυχρόνιο αποτέλεσµα. Ένας παρεµποδιστικός πυρηνικός πόλεµος 

είναι πιθανότερο, όµως να συµβεί, εφόσον ο στρατός έχει τον πρώτο λόγο στη λήψη 

µιας τέτοιας απόφασης και η πολιτική ηγεσία δεν έχει ιδιαίτερη δύναµη. Τέτοιες 

καταστάσεις επικρατούν σε χώρες του Τρίτου Κόσµου, που ταλανίζονται απο 

εσωτερικές συγκρούσεις και κυβερνώνται από στρατιωτικά, απολυταρχικά 

καθεστώτα, όπως το Πακιστάν.180  

Το Πακιστάν από τη στιγµή που ξεκίνησε να αναπτύσει το πυρηνικό του πρόγραµµα, 

και δεδοµένου ότι κατά τη µεγαλύτερη περίοδο υπαρξής του κυβερνάται απο 

στρατιωτικά καθεστώτα, είχε εκφράσει την επιθυµία να εξαπολύσει έναν 

παρεµποδιστικό πόλεµο εναντίον της Ινδίας, όπως έπραξε το 1965 σε µια προσπάθεια 

κατάκτησης του Κασµίρ και το 1971 εξαιτίας του διαχωρισµού ενός µέρους του 

Πακιστάν και τη δηµιουργία του Μπαγκλαντές.181 

Στην άποψη του Waltz ότι κάθε πυρηνικό κράτος θα πρέπει να διαφυλάττει ένα µέρος 

του πυρηνικού οπλοστασίου του, γιατί όπως άλλωστε ο ίδιος δηλώνει ένας µικρός 

αριθµός πυρηνικών αρκεί για να αποτρέψει τον αντίπαλο, ο Sagan αντιτίθεται 

αναφερόµενος πάλι στο στρατιωτικό κοµµάτι συγκρίνοντας το µε τους οργανισµούς. 

Θεωρεί η στρατιωτική γραφειοκρατία επιδιώκει πάντα να κατέχει όσο το δυνατόν 

περισσότερους πόρους, είτε σε όπλα, είτε σε προσωπικό. Η κατοχή πυρηνικών που θα 

είναι λιγότερο ευάλωτα στον εχθρό, έχουν αυξηµένο κόστος, γεγονός µειώνει  τους 

πόρους, απαραίτητους για τη λειτουργία του στρατού. Έπειτα εφόσον η οργάνωση 

και η επιχείρηση διεξαγωγής ενός πολέµου δεν απαιτεί την κατοχή άτρωτων όπλων, 

τότε δεν θα το επιδιώξουν. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αναφέρει τις ΗΠΑ οι οποίες 

ανέπτυξαν προηγµένης τεχνολογίας οπλοστάσιο έπειτα από την πίεση της πολιτικής 
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ηγεσίας στους στρατιωτικούς. Η δηµιουργία ενός επιβιώσιµου συστήµατος στήριξης 

για τα στρατηγικά βοµβαρδιστικά αεροπλάνα στις ΗΠΑ, η ανάπτυξη εκτόξευσης 

υποβρύχιων βαλλιστικών πυραύλων (SLBM), η κατασκευή ενός διηπειρωτικού 

βαλλιστικού πυραύλου (ICBM), είναι το αποτέλεσµα της παραπάνω πολιτικής. 182 

Αν και οι αισιόδοξοι της διασποράς µπορεί να αναγνωρίζουν την κρισιµότητα του 

φαινόµενου, ιδιαίτερα από κράτη που δεν έχουν τις υποδοµές και την κατάλληλη 

χρηµατοδότηση για την ανάπτυξή τους, οι πεσιµιστές προχωρούν σε µία ακόµα πιο 

δυσοίωνη πρόβλεψη, λέγοντας ότι ακόµα και να είχαν τις πηγές και τις συνθήκες για 

να κατασκευάσουν και να αποκτήσουν πυρηνικά, υπάρχει περίπτωση να µην το 

επιδιώξουν εάν οι οργανωτικές προκαταλήψεις και οι άκαµπτες ρουτίνες των 

επαγγελµατιών στρατιωτικών εξουσιάζουν τη συµπεριφορά των κρατών σε αυτό το 

ζήτηµα.183  

Ως προς την πιθανότητα ατυχήµατος ή λάθους στη χρήση των πυρηνικών ο Sagan 

αναφέρει ότι κανένα κράτος που τα κατέχει δεν µπορεί να είναι σίγουρο για την 

αποφυγή ατυχηµάτων ή λαθών. Οι αναπόφευκτοι συγκρουσιακοί στόχοι στο 

εσωτερικό των οργανισµών των κρατών µπορεί να οδηγήσουν σε επικίνδυνη 

συµπεριφορά. Το πολιτικό περιβάλλον του κράτους, η εσωτερική ανησυχία, είναι 

δυνατόν να αυξήσει το ρίσκο των πυρηνικών ατυχηµάτων µε το να ενθαρρύνει τη µη 

ασφαλή µετακίνηση των πυρηνικών, ή την έγκριση έναρξης πυρηνικών δοκιµών. 

Πέραν όµως του ανθρώπινου ατυχήµατος ή λανθασµένου χειρισµού, ο Sagan 

διακρίνει ακόµα έξι περιπτώσεις που µπορούν να προκαλέσουν σοβαρά ατυχήµατα: 

τα νέο-εµφανιζόµενα πυρηνικά κράτη έχουν οργανωτική και οικονοµική έλλειψη να 

παράγουν έστω ένα ελάχιστο µηχανικής ασφάλειας και ασφαλή χαρακτηριστικά 

σχεδιασµού όπλων. Οι επιρρεπείς στα ατυχήµατα πυρηνικές διαδικασίες θα είναι 

επικρατούσες σε κράτη µε συγκρουσιακές σχέσεις µεταξύ των πολιτικών και των 

στρατιωτικών, γιατί οι στρατιωτικοί αξιωµατούχοι που έχουν οργανωτικές 

προκαταλήψεις υπέρ της διατήρησης υψηλής ετοιµότητας για πόλεµο θα είναι 

λιγότερο περιορισµένοι από τους ευσυνείδητους πολιτικούς. Όπως για παράδειγµα, το 

Πακιστάν έως το 1992 δεν είχε ασφαλείς µηχανισµούς µεταφοράς πυρηνικών. Η 

αδιαφανής φύση της διασποράς στο σύγχρονο κόσµο, δηλαδή η µη ξεκάθαρη δήλωση 

της χρήσης των πυρηνικών εκ µέρους των κρατών, επιδεινώνει τα προβλήµατα 
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ασφαλείας των πυρηνικών. Το πρόβληµα θα είναι σηµαντικά χειρότερο µεταξύ των 

περισσότερων νέων πυρηνικών κρατών, τα οποία βρίσκονται στο ίδιο στάδιο  

εµπειρίας ως προς τη διαχείριση των πυρηνικών όπλων, και έχουν στενή εγγύτητα µε 

τους αντιπάλους τους, σε αντίθεση µε τη γεωγραφική απόσταση µεταξύ ΗΠΑ και της 

Σοβιετικής Ένωσης. Αν και η οργανωτική εκµάθηση για τις ασφαλείς διαδικασίες 

πυρηνικών όπλων ήταν κάθε άλλο παρά ιδανική στις ΗΠΑ και την ΕΣΣ∆ κατά τη 

διάρκεια του ψυχρού πολέµου, είναι πιθανό να είναι ακόµα χειρότερη στα κράτη που 

κληρονόµησαν ένα πραγµατικού µεγέθους πυρηνικό οπλοστάσιο χωρίς να περάσουν 

από τις αυξηµένες διαδικασίες των δοκιµών, των ασκήσεων, και των επεκτάσεων.184  

 

Οι υποστηρικτές της πυρηνικής προειδοποίησης (nuclear alarmism) έρχονται να 

συνεισφέρουν στη θεωρία του Sagan, µε αυτό που έχει περιγραφεί ως «η δεύτερη 

πυρηνική εποχή». Κύριο επιχείρηµά τους είναι πως η διασπορά των πυρηνικών είναι 

πιο πιθανή για δυο κυρίως λόγους: πρώτον, εξαιτίας της κατάρρευσης του 

διπολισµού, και δεύτερον, εξαιτίας της εµφάνισης των λεγόµενων «κρίσιµων 

σηµείων» (tipping points) µετά το τροµοκρατικό χτύπηµα στους ∆ίδυµους Πύργους 

των ΗΠΑ στις 11.09.2001. Υποστηρίζουν ότι η παρουσία των πυρηνικών και η 

στρατηγική χρήσης τους απο τις δύο υπερδυνάµεις τους Ψυχρού Πολέµου, δε µπορεί 

να συγκριθεί µε τη σηµερινή διασπορά των πυρηνικών, γιατί η πραγµατική ή µη, 

απειλή της διασποράς - ειδικά από κράτη σε ασταθείς περιφέρειες όπως η Ασία ή η 

Μέση Ανατολή - µπορεί να οδηγήσει τις κυβερνήσεις που προηγουµένως απέφευγαν 

την κατοχή πυρηνικών, τώρα να την επιδιώξουν. Το γεγονός ότι η διασπορά τυγχάνει 

µεγαλύτερης επιδοκιµασίας στις χώρες της Ασίας, όπου ιστορικές έχθρες, η 

καταπιεσµένη εθνική περηφάνια και οι περιφερειακές φιλοδοξίες των κρατών, είναι 

γεγονότα που συµβάλλουν στην επιθυµία κατοχής πυρηνικών. Η ∆ύση είναι δύσκολο 

να κατανοήσει τις συνθήκες αυτές, πόσο µάλλον να ελέγξει τις επιπτώσεις τους. Ένας 

επιπλέον παράγοντας που εντείνει την απαισιοδοξία των υποστηρικτών της 

πυρηνικής προειδοποίησης είναι πως η οι τροµοκρατικές οργανώσεις στις περιοχές 

αυτές δεν είναι εύκολα αποτρέψιµες. Οι ηγέτες των οργανώσεων αυτών µπορεί να 

µην είναι τόσο ορθολογικοί, όσο οι αισιόδοξοι της διασποράς θέλουν να πιστεύουν, 

ακριβώς επειδή εκτιµούν την ανθρώπινη ζωή ελάχιστα όταν θέλουν να πετύχουν τους 
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στόχους τους, µε αποτέλεσµα να θελήσουν να χρησιµοποιήσουν τα πυρηνικά παρά 

τον κίνδυνο του αφανισµού. 185 

2. Γιατί τα κράτη θέλουν πυρηνικά όπλα 
 

Όπως αναφέραµε παραπάνω, οι αισιόδοξοι της διασποράς των πυρηνικών εκφράζουν 

την άποψη ότι, όπως οι υπερδυνάµεις του Ψυχρού Πολέµου κατάφεραν να 

αποφύγουν έναν πυρηνικό πόλεµο και αντιµετώπισαν τη χρήση των πυρηνικών µε 

σύναινεση και ορθολογικότητα, έτσι και οι νέες πυρηνικές δυνάµεις ανεξάρτητα από 

οποιεσδήποτε συνθήκες θα πράξουν το ίδιο. Εξοµοιώνουν, δηλαδή, δύο περιόδους 

διαµετρικά αντίθετες, παραγνωρίζοντας τις νέες συνθήκες που δηµιουργούνται στο 

διεθνές περιβάλλον.186  

Η αποφυγή µιας µετωπικής σύγκρουσης µεταξύ των δύο υπερδυνάµεων διεκδικώντας 

- όµως το πλεονέκτηµα µε διάφορους τρόπους, όπως οι συνεχείς κρίσεις, οι πόλεµοι 

πληρεξουσίων - αναφέρεται ως το «παράδοξο της σταθερότητας-αστάθειας». Το 

αντιστάθµισµα, δηλαδή, των πυρηνικών δυνατοτήτων µε την ασφάλεια των 

δυνατοτήτων δεύτερου πλήγµατος, παρακινεί για προσοχή και παρέχει τη βάση για 

την αποτροπή πολέµου και τον έλεγχο της κλιµάκωσης. ∆ύο είναι τα βασικά 

αξιώµατα του φαινοµένου αυτού: το πρώτο είναι ότι το αντιστάθµισµα των 

πυρηνικών ικανοτήτων θα αυξήσει τις εντάσεις µεταξύ των αντιπάλων, ενώ το 

δεύτερο έρχεται συµπληρωµατικά αναφέροντας ότι παρά τις εντάσεις οι πυρηνικά 

οπλισµένοι αντίπαλοι θα αποφύγουν µια γενικευµένη διένεξη ή την πυρηνική 

ανταλλαγή. Όσον αφορά στο πρώτο αξίωµα, όσο οι δυσκολίες της Ινδίας στο Κασµίρ 

εντοπίζονται στην ελλειπή διακυβέρνηση και τις εγχώριες διαµαρτυρίες, η ενεργή 

υποστήριξη του Πακιστάν στο διαχωρισµό και στη µαχητικότητα στο Κασµίρ 

συµπίπτει µε την απόκτηση συγκεκαλυµµένων πυρηνικών δυνατοτήτων. Οι εντάσεις 

µεταξύ των δυο χωρών οξύνονται ακόµα περισσότερο µε τις πυρηνικές τους δοκιµές 

το 1998. Όσον αφορά το δεύτερο αξίωµα η εφαρµοσιµότητα του φαινοµένου αυτού 
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στην Νότια Ασία µπορεί να γίνει εµφανές µόνο όταν η Ινδία και το Πακιστάν 

νιώσουν ότι έχουν αναπτύξει ασφαλώς δυνατότητες δεύτερου πλήγµατος.187 

Το περιβάλλον ασφαλείας κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέµου διαφέρει από το 

τρέχον της Νότιας Ασίας. Αρχικά, ούτε η Ινδία ή το Πακιστάν δεν επιδιώκει να 

επεκτείνει την πυρηνική αποτροπή πολέµου σε ένα τρίτο µέρος, παρά το γεγονός ότι 

η ανάπτυξη πυρηνικών από την Ινδία έγινε προς αντιστάθµισµα της ισχύος της Κίνας. 

Έπειτα οι Ινδο-Πακιστανικές στρατηγικές συµπεριφορές υπόκεινται σε µεγαλύτερη 

διεθνή πίεση από ό,τι οι ΗΠΑ µε τη Σοβιετική Ένωση κατά τη διάρκεια του Ψυχρού 

Πολέµου και αυτή η πίεση µπορεί να λειτουργήσει ως παράγοντας κλιµάκωσης της 

διαµάχης στη Νότια Ασία. Επιπλέον η Ινδία και το Πακιστάν διατηρούν πυρηνικό 

οπλοστάσιο το οποίο θεωρητικά τους εξασφαλίζει την επιβίωσή τους στο διεθνές 

σύστηµα, έχοντας όµως, έλλειψη στην διάταξη τακτικών και στρατηγικών δυνάµεων 

που οι υπερδυνάµεις παρέτασσαν κατά τον Ψυχρό Πόλεµο.188 

Το 1998 τα δύο κράτη, Ινδία και Πακιστάν, ανακηρύχθηκαν πυρηνικά έπειτα από 

πυρηνικές δοκιµές που πραγµατοποίησαν, ξεκινώντας ταυτόχρονα µια κούρσα 

εξοπλισµών χωρίς τέλος. Ο συσχετισµός των δυνάµεων έχει διαφοροποιηθεί 

σηµαντικά µετά το τέλος του Ψυχρού Πολέµου. Κανένα κράτος δεν µπορεί να 

βασίζεται αποκλειστικά σε κάποιο σύµµαχο καθώς τα συµφέροντα συνεχώς 

µεταβάλλονται και επιπλέον οι ευρύτεροι συνασπισµοί, που προστατεύουν 

συµµάχους ή αµύνονται έναντι κάποιου άλλου, δεν έχουν σταθερή συνοχή. Η Ρωσία 

παύει να είναι σύµµαχος της Ινδίας, ενώ η τελευταία συνασπίζεται µε τις ΗΠΑ υπέρ 

του πολέµου της τροµοκρατίας, γεγονός που έχει µεγάλο αντίκτυπο στις Ινδο-

πακιστανικές σχέσεις ως προς το ζήτηµα του Κασµίρ.189  

Ο πόλεµος του Kargil το 1999, αν και ήταν συµβατικός, έδωσε το στίγµα ότι ανά 

πάσα στιγµή µπορεί µια µελλοντική σύγκρουση να κλιµακωθεί σε πυρηνικό επίπεδο. 

Η σταθερή πυρηνική αποτροπή στην περιοχή έχει γίνει δύσκολο επίτευγµα, 

λαµβάνοντας υπόψη τις κοντινές αποστάσεις, τα προβλήµατα που προκύπτουν κατά 

τη διαδικασία εντολής και ελέγχου, και τους κινδύνους της εσφαλµένης εκτίµησης 
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έγκαιρης προειδοποίησης. Ως προς αυτό, τόσο η Ινδία, όσο και το Πακιστάν 

βασίζονται κατά κύριο λόγο στον ανθρώπινο παράγοντα όσον αφορά στην 

πληροφόρηση, από τη στιγµή που τα τεχνικά τους µέσα δεν είναι τόσο πολύ 

προηγµένα µε αποτέλεσµα να αυξάνεται η πιθανότητα λανθασµένου υπολογισµού 

στη χρήση των πυρηνικών.190  

3. Η περιφερειακή στρατηγική των Μεγάλων Δυνάμεων (ΗΠΑ-

ΚΙΝΑ-ΡΩΣΙΑ) 
 

Σύµφωνα, λοιπόν, µε τα παραπάνω διαπιστώνουµε ότι η απόκτηση πυρηνικών όπλων 

από την Ινδία και το Πακιστάν, αποτέλεσε παράγοντα που ενέτεινε στη διασπορά 

τους. Κίνητρο για την κατοχή τους είναι, πέρα από το διεθνές κύρος που αποκτούν τα 

κράτη, η αναγνώριση της ισχύος τους.191 Παρόλα αυτά, η παραπάνω πρακτική, δε 

σηµαίνει αυτόµατα και την ανάδειξη των κρατών αυτών σε µεγάλες δυνάµεις, απλά 

τους δίνεται η δυνατότητα να περιορίσουν τα αντίπαλα κράτη να προβούν σε πράξεις, 

που θα είχαν µεγαλύτερο κόστος, από ό,τι, αν δεν κατείχαν πυρηνικά όπλα.192 Και τα 

δύο κράτη κατέληξαν στη διαδικασία απόκτησης πυρηνικών όπλων, µε σκοπό να 

αποτρέψουν αντίπαλα κράτη να επιτεθούν. Για την Ινδία που, όπως είδαµε, είχε 

ξεκινήσει από πολύ νωρίς να δείχνει ενδιαφέρον για την πυρηνική ενέργεια γενικά, 

διαδραµάτισε καθοριστικό ρόλο η ήττα της στο Σινο-ινδικό πόλεµο του 1962. Για το 

Πακιστάν, η κατοχή πυρηνικών από την Ινδία σήµαινε ακόµη µεγαλύτερη υπεροχή 

της τελευταίας, και άµεση απειλή για τα συµφέροντα του Πακιστάν. Εξάλλου, τα 

κράτη επιδιώκουν τα πυρηνικά ως µέσο εξισορρόπησης του αντιπάλου κάνοντάς τα 

ταυτόχρονα πιο ασφαλή, αυξάνοντας την ανασφάλεια των άλλων κρατών που 

προβαίνουν στις ίδιες ενέργειες.193 

Ο πόλεµος του Kargil προκάλεσε διεθνή αντίδραση και την άµεση καταδίκη του. Στη 

Σύνοδο των G-8 στις 20 Ιουνίου 1990, τα κράτη συµµετέχοντες (Γαλλία, Γερµανία, 

Ιταλία, Ιαπωνία, Ηνωµένο Βασίλειο, Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, Καναδάς και 

Ρωσία) δήλωσαν µε ανακοίνωση, ότι καταδικάζουν κάθε στρατιωτική δράση που 
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ανατρέπει το status quo, γι’ αυτό και ζητούν άµεση διακοπή των δράσεων αυτών,την 

αποκατάσταση της Γραµµής Ελέγχου, δηλαδή το σεβασµό των ορίων µεταξύ των δύο 

χωρών που αυτή θέτει, και την έναρξη διαλόγου µεταξύ των δύο κρατών για την 

επίλυση του προβλήµατος. Στη δήλωσή τους εξέφρασαν, επίσης, την έντονη 

ανησυχία για τη διάσταση που πήρε η διαµάχη µεταξύ της Ινδίας και του Πακιστάν, 

φοβούµενοι ακόµα και πυρηνική κλιµάκωση. Στις χώρες που συµµετείχαν στη 

σύνοδο των G-8 ήταν κοινά παραδεκτή η εµπλοκή του Πακιστάν στην προώθηση και 

ενίσχυση των εισβολέων, εκτός από την Ιαπωνία η οποία εξέφρασε την αµφιβολία 

της προκαλώντας την αντίδραση της Ινδίας. Στο πλευρό του Πακιστάν τάχθηκαν, η 

Σουδική Αραβία και η Κίνα. Η πρώτη, δήλωσε τη συνέχιση της υποστήριξης του 

Πακιστάν, ως προς το ζήτηµα του Κασµίρ, χωρίς όµως να λάβει σαφή θέση για την 

κρίση του Kargil. Η Κίνα, συµβούλευσε το Πακιστάν να αποσύρει τα στρατεύµατά 

του πίσω από τη Γραµµή Ελεγχου, ταυτόχρονα όµως κατηγόρησε τις ΗΠΑ, ότι 

προσπαθεί να εκµεταλλευτούν τη διενέξη αυτή ανεξαρτήτως αποτελέσµατος.194    

Η κρίση αυτή έληξε πρωτίστως, επειδή η Ινδία δεν ξεπέρασε το κατώφλι της 

Γραµµής Ελέγχου ενώ είχε τη δυνατότητα. Γνώριζε την εξέλιξη που θα προέκυπτε 

από µία τέτοια πράξη, όµως δεν ήθελε να χάσει την υποστήριξη της διεθνούς 

κοινότητας.195 Ωστόσο, παρά τη θέληση των πυρηνικών κρατών, και κυρίως εκείνων 

που εντάσσονται στον Τρίτο Κόσµο, όπως η Ινδία και το Πακιστάν, να διατηρήσουν 

την «πυρηνική ειρήνη», τρέφουν λίγο σεβασµό για την παρούσα πυρηνική τάξη. Και 

αυτό γιατί θεωρούν πως µε αυτόν τον τρόπο προστατεύουν τα συµφέροντα των 

µεγάλων δυνάµεων και την ηγεµονική επιρροή τους στις διεθνείς σχέσεις.196 Η Ινδία, 

το Πακιστάν και το Ισραήλ δεν έχουν υπογράψει τη Συνθήκη για τη µη ∆ιασπορά των 

Πυρηνικών όπλων, θέτοντας µε αυτόν τον τρόπο σε κίνδυνο το καθεστώς της 

συνθήκης
197 και της διεθνούς ισορροπίας ισχύος. Και τα δύο κράτη δείχνουν 

διατεθειµένα να ενταχθούν στο καθεστώς της Συνθήκης, εφόσον το αντίστοιχο 

κράτος εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό. Σε µεγάλο βαθµό η 
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αντίδραση της Ινδίας εξαρτάται από τη στάση που διατηρούν οι ΗΠΑ και η Κίνα 

απέναντι στον πυρηνικό εξοπλισµό του Πακιστάν.198 

Από το 1968 που υπογράφηκε η Συνθήκη για τη µη ∆ιασπορά των Πυρηνικών από τα 

πέντε µόνιµα µέλη του Συµβουλίου Ασφαλεία των Ηνωµένων Εθνών, (ΗΠΑ, Ρωσία, 

Βρετανία, Γαλλία και Κίνα), άρχισαν να θέτουν συνεχώς αυστηρές πολιτικές ως προς 

την απόκτηση των σχετικών τεχνολογιών και υλικών για τη δηµιουργία πυρηνικών 

όπλων από άλλες χώρες.199 Αξίζει να σηµειώσουµε ότι οι ΗΠΑ, βασικοί 

πρωταγωνιστές στον αγώνα της επιβολής της Συνθήκης, έχουν δηλώσει ότι δεν 

υπάγονται στο άρθρο 6 της Συνθήκης και αναπτύσσουν νέα συστήµατα πυρηνικών 

όπλων, εξαπολύοντας ταυτόχρονα βαριές απειλές ενάντια στο Ιράν εφόσον συνεχίσει 

το πυρηνικό του πρόγραµµα.200 Όσο συνεχίζεται αυτή η πολιτική από τα παραπάνω 

κράτη, τόσο περισσότερο τίθεται υπό αµφισβήτηση η Συνθήκη και δεν πρόκειται να 

πραγµατοποιηθεί καµία κίνηση εκ µέρους των κρατών για αποπυρηνικοποίηση.201 

Μέχρι το τέλος του Ψυχρού πολέµου, οι ΗΠΑ διατηρούσαν µία σταθερή παρουσία  

στη Νότια Ασία περισσότερο για να µπορούν να επηρεάζουν και να ελέγχουν τους 

συµµάχους τους, στον ανταγωνισµό τους µε την ΕΣΣ∆. Μέχρι και το 1947 οι ΗΠΑ 

διαµόρφωσαν την πολιτική τους βάσει των στρατηγικών που ανέπτυσσαν η ΕΣΣ∆ και 

η Κίνα. Μετά τον Β’ παγκόσµιο πόλεµο όταν η Βρετανία πλέον δεν µπορούσε να 

διατηρήσει τις κτήσεις της στη Νότια Ασία, θεώρησε ότι καλύτερος διάδοχος γι’ αυτό 

θα ήταν η Αµερική, η οποία ποτέ δεν ανέπτυξε ουσιαστική, εµπεριστατοµένη και 

συνεκτική στρατηγική στην περιοχή έως τότε, µιας και δε θεωρούσε ότι είχε άµεσα 

συµφέροντα, ενώ έτεινε να βλέπει τις περιφερειακές συγκρούσεις από µία παγκόσµια 

οπτική.202 

Από το 1947 και έπειτα υπήρξε µια στροφή στην Αµερικάνικη στρατηγική στη 

Νότιας Ασίας, δεδοµένης της µεγάλης επιρροής της Σοβιετικής Ένωσης και της 

Κίνας. Αναπτύσσοντας συµµάχους στην περιοχή θα µπορούσε να αναχαιτίσει τον 

κοµµουνιστικό κίνδυνο. Το κράτος που θα τη βηθούσε στο εγχείρηµα αυτό ήταν το 
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Πακιστάν, το οποίο από τη δηµιουργία του ήθελε διεθνείς συµµάχους για να 

αντιµετωπίσει την Ινδία, και να ενισχύσει την άµυνα και τη θέση του. Ήταν 

σηµαντικό λοιπόν να εφοδιάσει το Πακιστάν µε στρατό και να το ενισχύσει 

οικονοµικά προκειµένου να προστατέψει τα συµφέροντα της Αµερικής.203 Η 

υποστήριξη των ΗΠΑ στο Πακιστάν αυξήθηκε ιδιαίτερα µετά την εισβολή των 

Σοβιετικών στο Αφγανιστάν. Ο συνεχής οικονοµικός και στρατιωτικός ανεφοδιασµός 

του Πακιστάν, είχε άµεσες επιπτώσεις στη σχέση του τελευταίου µε την Ινδία, καθώς 

οι προµήθειες χρησιµοποιούνταν για τη στήριξη των ανταρτών και των 

τροµοκρατικών οµάδων στο Κασµίρ.204 Η επικέντρωση των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν 

ήταν ένας ανασταλτικός παράγοντας στη δηµιουργία µιας συνεκτικής στρατηγικής. 

Οι προσπάθειες για τον έλεγχο στην περιοχή, και την αποφυγή της Σοβιετικής 

κυριαρχίας στην περιοχή, εστιάστηκαν στο Αφγανιστάν µε το κόστος (πολιτικό, 

οικονοµικό, στρατιωτικό) να ξεπερνά κάθε άλλη δυνατότητα για ανάπτυξη 

περιφερειακής στρατηγικής.205 Επιπλέον µε το τέλος του Ψυχρού Πολέµου λόγω της 

τεράστιας αυτής µεταβολής στο διεθνές σύστηµα, µε τις ΗΠΑ να κατέχουν πλέον την 

πρωτοκαθεδρία, δεν δόθηκε ιδιαίτερη σηµασία στην ανάπτυξη µιας συγκεκριµένης 

στρατηγικής, θεωρώντας ότι ίσως ήταν και µία διαδικασία που δε χρειαζόταν για την 

ώρα.206 

Τα συµφέροντα ωστόσο των ΗΠΑ στην περιοχή της Νότιας Ασίας ήταν σηµαντικά 

σε οικονοµικό αλλά και στρατηγικό επίπεδο. Στην περιοχή συγκεντρώνεται το 

µεγαλύτερο µέρος των πρώτων υλών που εξάγεται στην Ασία και την Ευρώπη, και 

µία πιθανή κατοχή τους από τη Σοβιετική Ένωση θα ήταν καταστροφική µε όρους 

κόστους για την Ευρώπη. Όπως επίσης και τα κοιτάσµατα πετρελαίου που υπάρχουν 

στην περιοχή του Κόλπου, γι’ αυτό και ήταν από τις βασικές προτεραιότητες 

µετέπειτα των ΗΠΑ να κρατήσουν ανοιχτές τις εµπορικές οδούς προς τον Περσικό 

Κόλπο και τον Ινδικό Ωκεανό και να αναχαιτίσουν τη δυναµική των Σοβιετικών.207  
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Ένας ακόµα παράγοντας που συνέβαλλε στην αλλαγή της Αµερικάνικης πολιτικής 

στη Νότια Ασία ήταν ο πόλεµος  του Kargil. Η αντιπαράθεση µεταξύ δύο πυρηνικών 

κρατών δεν µπορούσε να αφήσει αµέτοχες τις ΗΠΑ, οι οποίες έδρασαν αµέσως µε 

την ανακοίνωση µέσω των Ηνωµένων Εθνών, αλλά και επιβάλλοντας κυρώσεις στο 

Πακιστάν, πάντα όµως έχοντας υπόψη ότι δεν είναι προς το συµφέρον των ΗΠΑ να 

καταρρεύσει το Πακιστάν και θεωρώντας το σηµαντικό εταίρο στη χάραξη πολιτικής 

στην περιοχή. Βασικές προτεραιότητες των ΗΠΑ ήταν η µη διασπορά των πυρηνικών 

καλώντας την Ινδία και το Πακιστάν να υπογράψουν τη Συνθήκη για τη µη ∆ιασπορά 

των πυρηνικών, η παύση παραγωγής διασπαστικών υλικών που χρησιµεύουν για την 

παραγωγή των τελευταίων. Επιπλέον θα παρείχε βοήθεια για την επίλυση του 

προβλήµατος του Κασµίρ χωρίς όµως να γίνου διαµεσολαβητής, ενώ ταυτόχρονα 

επισήµανε την ανάγκη αντιµετώπισης της τροµοκρατίας, εστιάζοντας περισσότερο 

στις σχέσεις του Πακιστάν µε το Αφγανιστάν.208  

Η επίθεση στους ∆ίδυµους Πύργους στις 11.09.2001 αλλάζει εντελώς τα δεδοµένα. Η 

κύρηξη του πολέµου κατά της τροµοκρατίας των ΗΠΑ, µεταβάλλει τις στρατηγικές 

συµµαχίες στην περιοχή της Νότιας Ασίας. Η παρείσφρηση παικτών εκτός περιοχής, 

ιδιαίτερα των ΗΠΑ µετέβαλλε τις εσωτερικές δυναµικές των κρατών, µιάς και η 

αυστηρή πολιτική που ανέπτυξαν απειλούσαν άµεσα τη σταθερότητα των κρατων, 

ιδιαίτερα αν αρνούνταν να συνεργαστούν.209 Το Πακιστάν ήταν βασικό στήριγµα των 

ΗΠΑ για την αντιµετώπιση της τροµοκρατίας στην περιοχή, κυρίως λόγω της 

γεωγραφικής θέσης του που διευκόλυνε τις επιχειρήσεις των Αµερικανών. Το 

Πακιστάν γνώριζε πως, εάν δε συµµορφωνόταν µε τις επιταγές των ΗΠΑ, θα είχε 

σοβαρές συνέπειες µε αποκορύφωµα τον αποκλεισµό του από τη διεθνή κοινότητα. Η 

θέση των ΗΠΑ, µετά τα γεγονότα το 2001 στην Ινδία µε τις επιθέσεις στο Ινδικό 

Κοινοβούλιο και στη Βουλή του Jammu, είναι ενδεικτική της στάσης τους βάσει της 

πολιτική τους κατά του πολέµου της τροµοκρατίας.210   

Η Ινδία χρησιµοποίησε τα γεγονότα του 2001, προκειµένου να εντάξει την κρίση που 

υπήρχε στο Κασµίρ στο πλαίσιο της τροµοκρατίας, προερχοµενη από το Πακιστάν. 
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Οι δηλώσεις του Πακιστάν για χρήση των πυρηνικών σε περίπτωση που η Ινδία 

εντείνει την κατάσταση, ώθησε πάλι στην άµεση αντίδραση των ΗΠΑ και την τελική 

αποτροπή ενδεχόµενης πυρηνικής σύγκρουσης, µε την υπόσχεση των τελευταίων να 

διαδραµατίσουν ουσιαστικό ρόλο στην επίλυση του ζητήµατος του Κασµίρ.211 Από 

την κρίση του 2001 ανάγονται δύο βασικές τάσεις: η πρώτη είναι πως και τα δύο 

κράτη ήθελαν την παρέµβαση των ΗΠΑ για την επιλύση του ζητήµατος του Κασµίρ 

και η δεύτερη πως η Ινδία ήλπιζε στη βοήθεια των ΗΠΑ για τον έλεγχο των 

πυρηνικών του Πακιστάν.212  

Έπειτα από τα γεγονότα του Kargil και της 11.09.2001 οι ΗΠΑ υιοθέτησαν 

διαφορετική προσέγγιση απέναντι όχι µόνο στο Πακιστάν, αλλά και στην Ινδία. 

Αναγνώρισαν το πυρηνικό οπλοστάσιο της Ινδίας, το οποίο δεν έκαναν µέχρι στιγµής 

φοβούµενοι ότι θα προκαλέσει την αντίδραση άλλων κρατών που ανέπτυσσαν ή 

ήθελαν να αποκτήσουν πυρηνικά.213 Η µεταστροφή αυτή έγινε, διότι έβλεπαν πως οι 

οποιεδήποτε προσπάθειες για την αποπυρηνικοποίηση της δεν έβρισκαν έδαφος, 

έπειτα γιατί η Ινδία είναι µια χώρα µε σταθερό καθεστώς και ιδιαίτερα 

αναπτυσσόµενη οικονοµία, γεγονός που την κατατάσσει στις κυρίαρχες χώρες στην 

περιοχή της Νότιας Ασίας.214 Η Ινδία είναι µια αναδυόµενη δύναµη που συνδυάζει 

τόσο την ήπια όσο και τη σκληρή ισχύ. Αυτό σηµαίνει µία συνεχώς αναπτυσσόµενη 

οικονοµία, δηµοφιλή κουλτούρα, τεχνολογική πρόοδο. Η ∆ύση, και κυρίως η 

Αµερική, συνειδητοποιεί ότι η Ινδια είναι ένας δυνατός σύµµαχος στην περιοχή, και 

µπορεί να αποτελέσει εξισορροπητικό παράγοντα ισχύος. 215 Επιπλέον, µε την κίνησή 

τους αυτή οι ΗΠΑ, απέβλεπαν στη βοήθεια της Ινδίας, προκειµένου να 

χαλιναγωγήσει τις πυρηνικές φιλοδοξίες του Ιράν, ακόµα, και αν αυτό σήµαινε την 

επιδείνωση των σχέσεων µεταξύ των δύο χωρών. Επιδιώκουν ακόµα βοήθεια για την 

αντιµετώπιση της τροµοκρατίας που προέρχεται από το Πακιστάν, και κυρίως της 

πυρηνικής τροµοκρατίας η οποία ενισχύεται από τα µη ασφαλώς υλικά που 

βρίσκονται στη Ρωσία. Ενώ, τέλος, θα µπορούσε, η Ινδία να αποτελέσει παράγοντα 

που θα αντισταθµίσει την Κίνα. Τα οφέλη εποµένως από τη συµµαχία των ΗΠΑ µε 
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την Ινδία είναι πολλαπλά και εκτείνονται σε όλους τους τοµείς (ανθρωπιστικούς, 

στρατιωτικούς, οικονοµικούς, ειρηνευτικές αποστολές).216 

Το περιβάλλον ασφαλείας στην περιοχή του Πακιστάν και του Αφγανιστάν είναι 

ασταθές. Η κλιµάκωση της µαχητικότητας, εγκληµατικές συµµορίες, εµπόριο 

ναρκωτικών, η τροµοκρατία, είναι τα κύρια χαρακτηριστικά. Τα ασταθή και 

εύθραστα καθεστώτα του Ισλαµαµπάντ και της Καµπούλ και ο ευρέα διαδεδοµένος 

αντιαµεριανισµός, είναι παράγοντες που επιτάσσουν τη χάραξη στρατηγικής 

αντιµετώπισης των φαινοµένων εκ µέρους των ΗΠΑ. Επειδή, η παρουσία των ΗΠΑ 

µέχρι και το 2002 έχει αλλάξει την περιφερειακή ισορροπία µεταξύ των κρατών προς 

το χειρότερο, µέσω της πολιτικής που εφαρµόζουν,  είναι ανάγκη η νέα στρατηγική 

να βασίζεται σε επενδύσεις ανθρωπίνου δυναµικού και πληροφόρησης και όχι τόσο 

στα στρατιωτικά µέσα.217 Ένας επιπλέον, επιτακτικός παράγοντας εµπλοκής των 

ΗΠΑ είναι η διασπορά των πυρηνικών. Τα τελευταία γίνονται αντικείµενο επιδίωξης 

από τροµοκρατικές οµάδες και οργανώσεις, και µπορούν να χρησιµοποιήσουν 

ενάντια των ΗΠΑ και των συµµάχων τους, προκειµένου να επιτύχουν τις αξιώσεις 

τους που µπορεί να κυµαίνονται, από την προσάρτηση του Κασµίρ ή και τη 

δηµιουργία ισλαµικής διακυβέρνησης παγκοσµίως. από αυτήν την οπτική βασικός 

στρατηγικός στόχος πρέπει να είναι ο έλεγχος των κρατών που προκαλούν τη 

µεγαλύτερη ανησυχία ως προς τα πυρηνικά. ∆ηλαδή, η Βόρειος Κορέα, το Ιράκ, το 

Ιράν, το Πακιστάν και η Ρωσία, εξαιτίας της ελλειπούς διακυβέρνησής τους, της 

ελάχιστης ασφάλειας που παρέχουν για τις πυρηνικές εγκαταστάσεις και τα όπλα 

τους. Το Πακιστάν θεωρείται πλέον καταφύγιο τροµοκρατών και αποτελεί κράτος 

ιδιαίτερης ανησυχίας για τη διεθνή κοινότητα.218 

Οι Ηνωµένες Πολιτείες δε θα αφήσουν καµία χώρα να κυριαρχήσει στην περιοχή για 

όλους τους παραπάνω λόγους. Ταυτόχρονα ενδυναµώνει τις ήδη υπάρχουσες 

στρατιωτικές δυνάµεις της και δηµιουργεί νέους συµµάχους που µπορούν να 

εξυπηρετήσουν τα συµφέροντά τους, ως µέρος της στρατηγικής τους εναντίον της 

Κίνας. Η τελευταία αν και αναπτύσσει δυναµική εξωτερική πολιτική, έχει σηµαντικά 

κοινά συµφέροντα µε τις ΗΠΑ όπως η διατήρηση της ειρήνης στην Κορεάτικη 
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χερσόνησο, ο συνεχής ανεφοδιασµός πετρελαίου που προέρχεται από τον Περσικό 

Κόλπο, η υποστήριξη στο Πακιστάν και η στρατηγική σταθερότητα του Ειρηνικού. 

Ωστόσο, οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να είναι ο κυρίαρχος παίκτης ασφαλείας στην Ασία, 

δηµιουργώντας και διατηρώντας στρατηγικούς δεσµούς µε περισσότερες ασιατικές 

χώρες από οποιονδήποτε άλλον.219 

Τα ζητήµατα ασφαλείας στην περιοχή της Νότιας Ασίας εντάσσονται στη 

διαµόρφωση στρτατηγικής στην περιοχή από την Κίνα. Η διαχρονική φιλία µε το 

Πακιστάν έχει προκαλέσει πολλές φορές αντιδράσεις, κυρίως λόγω του 

ανεφοδιασµού του τέλευταίου µε πυρηνικές και πυραυλικές τεχνολογίες, παρά τη 

δέσµευση έναντι των ΗΠΑ µε το Καθεστώς Ελέγχου Πυραυλικής Τεχνολογίας, και 

τη συµφωνία να µη προµηθεύουν οι δύο χώρες, ΗΠΑ-Κίνα, την Ινδία και το 

Πακιστάν µε υλικά που µπορούν να χρησιµοποιήσουν για τη δηµιουργία πυρηνικών 

όπλων και βαλλιστικών πυραύλων. Επιπλέον, ως προς το φαινόµενο της 

τροµοκρατίας, στην περιοχή προσπαθεί να κρατά αποστάσεις, για να µην εµπλακεί σε 

περιφερειακές κρίσεις και αναταραχές στο εσωτερικό άλλων κρατών.220 Βασική 

προτεραιότητα της Κίνας, για την ανάπτυξη δυναµικής στρατηγικής στην Ασία και 

παγκοσµίως, είναι η οικονοµική της  ανάπτυξη. Μόνο µέσω αυτής θεωρεί ότι µπορεί 

να αναπτύξει τα µέσα για να αντιµετωπίσει µετέπειτα τη δυναµική των ΗΠΑ στην 

περιοχή, διατηρώντας παράλληλα ένα ειρηνικό εξωτερικό περιβάλλον. Η 

στρατιωτική της ανάπτυξη δεν αποτελεί το βασικό πυλώνα εξισορρόπησης των 

αντιπάλων της, αλλά αντίθετα είναι ο διπλωµατικός συντονισµός που θα τους 

αναχαιτίσει, καθώς η οποιαδήποτε ένοπλη αντιπαράθεση θα προκαλούσε στην Κίνα 

ιδιαίτερη ζηµιά, τόσο εσωτερικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο.221 

Μέχρι την 11.09.2001 η Νότια Ασία δεν αποτελούσε πρώτιστη προτεραιότητα στην 

ατζέντα της εξωτερικής πολιτικής και της ανάπτυξης στρατηγικών που να την 

ευνοούν. Ωστόσο, µε την οικονοµική άνοδο της Ινδίας και τη µεταστροφή των ΗΠΑ, 

η Νότια Ασία απέκτησε σηµαντική θέση για την Κίνα. Η µη επιλύση του ζητήµατος 

του Κασµίρ, ειδικά χωρίς τη βοήθεια των Ηνωµένων Εθνών, και πιθανότητα 

πυρηνικής κλιµάκωσης µεταξύ της Ινδίας και του Πακιστάν, δεν µπορεί να αφήνει 

                                                           
219

 Chellaney Brahma, The Obama Administration’s Strategy in Asia, Asia Pacific Yearbook (2010-

2011). 
220

 Wang Jisi, “China’s Changing Role in Asia”, The Atlantic Council of the US  (Januray 2004), 8-9. 
221

 Yuan-Kang Wang, “China’s Grand Strategy and U.S Primacy: is China Balancing American Power?”, 

The Brookings Institution, Center for Northeast Asian Policy Studies (July 2006), 28-29. 



Πα
νε
πι
στ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ς

 
72 

 

αδιάφορει την Κίνα, η οποία λόγω της αλλαγής του πολιτικού πλαισίου του διεθνούς 

περιβάλλοντος επιδιώκει την ανάδειξή της σε περιφερειακό ηγεµόνα. Κύριοι στόχοι 

της Κίνας είναι η περιφερειακή σταθερότητα και η ισορροπία ισχύος στη Νότια 

Ασία.222  

Οι προσπάθειές της θα πρέπει λοιπόν, να εστιάσουν σε πιο ενεργό ρόλο στην περιοχή. 

Η στροφή των ΗΠΑ απέναντι στην Ινδία, δε θεωρήθηκε καλό σηµάδι από την Κίνα η 

οποία θεώρησε ότι απειλείται. Παρότι ένας από τους βασικούς στόχους των ΗΠΑ 

ήταν να ενδυναµώσουν τις σχέσεις τους µε την Ινδία, ώστε να αποτελέσει 

ανασταλτικό παράγοντα έναντι της Κίνας, κατόρθωσαν ταυτόχρονα να διατηρήσουν 

τις σχέσεις τους µε το Πακιστάν. Αυτό πρέπει να είναι ένας από τους στόχους της 

Κίνας, παρά την ενόχληση για τη συνεχή ανάπτυξη της Ινδίας. Η συνεχής υποστήριξη 

της Κίνας στο Πακιστάν και ο διαρκώς αυξανόµενος ισλαµικός εξτρεµισµός, µπορεί 

να αποβεί εις βάρος της Κίνας. Η περιφερειακή σταθερότητα που επιδιώκει η Κίνα, 

σηµαίνει τη διατήρηση οµαλών σχέσεων µε τους γείτονές της, και τη µη άµεση 

εµπλοκή σε αντιπαραθέσεις.223 Μια λοιπόν,αντιπαράθεση της Ινδίας και του 

Πακιστάν µπορεί να φέρει την Κίνα µπροστά στο δίληµµα να διαλέξει µε ποιο θα 

παραταχθεί. Σε περίπτωση µη συµµαχίας µε το Πακιστάν, θα χάσει έναν σηµαντικό 

εταίρο, που µπορεί να της παράσχει τα µέσα επεκτάσης της επιρροής της. Σε 

περίπτωση όµως υποστήριξης του Πακιστάν, η Ινδία θα ενδυναµώσει περισσότερο τις 

σχέσεις της µε τις ΗΠΑ.  Η ενεργώς δράση της Κίνας πρέπει να είναι στοχευµένη, 

ενώ η χάραξη της στρατηγικής της πρέπει να περιλαµβάνει τη δηµιουργία συµµαχιών 

και την ανάπτυξη σχέσεων µε άλλα κράτη της Ασίας.224 

Η Σοβιετική Ένωση από την άλλη µεριά, ήταν πάντα η κυρίαρχη εξωτερική δύναµη 

στην περιοχή και η επιρροή και η παρουσία της αποδείχθηκε πιο ουσιαστική και 

δυναµική από ότι των ΗΠΑ και της Κίνας. Βασικός στόχος της Μόσχας ήταν να µη 

χρησιµοποιηθεί η περιοχή, από καµία δύναµη ως µέσο ενάντια σε κάποια άλλη χώρα. 

Ακόµα ήθελε να χρησιµοποιήσει την περιοχή ως µέρος από το οποίο θα έχει πιο 

άµεση και γρήγορη πρόσβαση στη Νοτιοανατολική Ασία και τον Περσικό Κόλπο 
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όπως επίσης και ως περιοχή υπερκέρασης της Κίνας. Η άνοδος της Κίνας και το 

ενδιαφέρον των ΗΠΑ για την περιοχή ανησυχούσαν ιδιαίτερα τη Σοβιετική Ένωση, η 

οποία ήθελε να αναχαιτίσει την επιρροή τους. Σηµαντικός σύµµαχος σε αυτήν την 

προσπάθεια ήταν η Ινδία. Η Σοβιετική Ένωση βοήθησε την Ινδία, πολιτικά, 

οικονοµικά και στρατιωτικά, όπως επίσης και να εδραιώσει µια σοσιαλιστική 

οικονοµία και µία προοδευτική πολιτική. 225 

Μέχρι το 1990, η πολιτική της Μόσχας στη Νότια Ασία ήταν παραδοσιακά Ινδο-

κεντρική, και αποτέλεσε ένα σηµαντικό συντελεστή διατήρησης της περιφερειακής 

σταθερότητας και ειρήνης, όπως επίσης και σηµαντικός µηχανισµός που εξασφάλιζε 

τα ζωτικά συµφέροντά της. Μετά την πτώση της της Σοβιετικής Ένωσης, λόγω 

κυρίως των προβληµάτων και των αδυναµιών που πλέον αντιµετώπιζε, άλλαξε και τις 

προτεραιότητες στην εξωτερική της πολιτική. Η ενδυνάµωση της συµµαχίας µε την 

Ινδία παραµερίστηκε, ενώ ταυτόχρονα προσπάθησε να αναπτύξει στενότερες επαφές 

µε άλλες ασιατικές χώρες, όπως το Πακιστάν. Παρόλα αυτά, η στροφή αυτή δεν 

κράτησε πολύ καθώς συνειδητοποίησε την ανάγκη να έχει σύµµαχο την Ινδία. Με την 

κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, η ισχνή οικονοµική κατάσταση της χώρας, η 

σχεδόν ανύπαρκτη ασφάλεια, ιδιαίτερα στο τµήµα των οπλικών συστηµάτων, 

οδήγησε τη Ρωσία/ΕΣΣ∆ να επιδιώκει τις συναλλαγές µε άλλα κράτη προκειµένου να 

ενισχύσει το νόµισµά της. Το Πακιστάν έχοντας υποστεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ και 

έχοντας επιδεινωθεί οι σχέσεις τους, έψαχνε να εφοδιαστεί µε όπλα και γι’ αυτό 

στράφηκε προς τη Ρωσία. Οι επιπτώσεις όµως αυτής της κίνησης έγιναν αντιληπτές 

αµέσως από την Ινδία, καθώς ο ανεφοδιασµός του Πακιστάν µε οπλικά συστήµατα 

από τη Ρωσία, θα απειλούσε άµεσα την ασφάλειά της. Αν και ποτέ δεν επιτεύχθει η 

προµήθεια του Πακιστάν, η ανάπτυξη µίας πιο προσιτής σχέσης µεταξύ των δύο 

χωρών θα µπορούσε να συµβάλλει στη σταθερότητα της περιοχής, ιδιαίτερα τώρα 

που τα πυρηνικά αποτελούν πρώτιστη σηµασία και πηγή ανησυχίας στην περιοχή.226 

Η Ρωσία µπορεί να αποτελέσει και πάλι ισχυρό παράγοντα στη διαµόρφωση της 

πολιτικής και της στρατηγικής στην περιοχή της Νότιας Ασίας, αρκεί να εντάξει την 

περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού σε ένα ευρύτερο πλαίσιο µε κύριο παίκτη τον 
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εαυτό της. Επιπλέον η ανάπτυξη µιας ισχυρής διπλωµατίας και σχέσεων µε άλλα 

κράτη, µπορεί να αποτελέσει παράγοντα ενδυνάµωσής της στην περιοχή. 227 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω διαπιστώνουµε, πως και οι τρείς µεγάλες δυνάµεις έως το 

1999 και τον πόλεµο του Kargil µεταξύ της Ινδίας και του Πακιστάν, δεν είχαν 

αναπτύξει µία ουσιαστική στρατηγική στην περιοχή της Νότιας Ασίας. Ωστόσο τα 

συµφέροντα που διακυβεύονται στην περιοχή, µιας και είναι σταυροδρόµι των 

σηµαντικότερων εµπορικών οδών και συγκεντρώνει πλουτοπαραγωγικές πηγές, 

οδήγησαν στη µεταστροφή της πολιτικής των Μεγάλων ∆υνάµεων. Η περιοχή της 

Ασίας και του Ειρηνικού αποτελείται από τα κύρια γεωπολιτικά κέντρα, καθιστώντας 

την κύριο σηµεία αναφοράς στις διεθνείς σχέσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Αυτό 

συνέβει λόγω της οικονοµικής ανάκαµψης της περιοχής και των συνεπειών της 

παγκοσµιοποίησης που απορρέει από την Ευρω-Ατλαντική ιδέα.228  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 

Το φαινόµενο της τροµοκρατίας µετά από τις µεταβολές στην περιφερειακή και 

παγκόσµια ασφάλεια που προκλήθηκαν από τα γεγονότα τις 11.09.2001, παρουσιάζει 

επιτακτικό χαρακτήρα επίλυσής των προβληµάτων που αυτό δηµιουργεί. Ένα από τα 

οποία είναι η σοβαρή περίπτωση µιας πυρηνικής επίθεσης κυρίως από τους 

ισλαµιστές µαχητές. Η πιθανότητα τροµοκρατικών δράσεων µε τη χρήση όπλων 

µαζικής καταστροφής (βιολογικά, χηµικά και πυρηνικά) έγινε µεγαλύτερη, µε 

αποτέλεσµα το ρίσκο µίας πυρηνικής καταστροφής να µην µπορεί να αγνοηθεί, 

ιδιαίτερα µετά την 11.09.2001 και το ισχυρό ενδιαφέρον από τροµοκρατικές 

οργανώσεις για την απόκτηση τέτοιων υλικών.229  

Η περιοχή της Ασίας εµπερικλείει χώρες µε τεράστια οικονοµική άνοδο, αλλά και 

χώρες όπου αναπτύσσεται, διακινείται και δρα, κατεξοχήν, η τροµοκρατία. Τα 

κυριότερα καταφύγια των τροµοκρατών βρίσκονται σε χώρες της Νότιας Ασίας όπως, 

στο Αφγανιστάν, στο Πακιστά, στην Ινδία, στο Μπαγκλαντές, στη Σρι-Λάνκα κ.α. Αν 

και κοιτίδα της τροµοκρατίας θεωρείται η Μέση Ανατολή, ωστόσο, ο µεγαλύτερος 

αριθµός θυµάτων και η µεγαλύτερη ένταση της βιαιότητας που σηµειώνεται στη 

Νότια Ασία τη ξεπερνούν κατά πολύ. Η διασπορά της τροµοκρατίας και η δράση των 

τροµοκρατικών οργανώσεων στην περιοχή είναι καταρχήν συνδεδεµένη µε τον 

πόλεµο των Σοβιετικών στο Αφγανιστάν, όπου οι ΗΠΑ και η Σαουδική Αραβία 

χρηµατοδοτούσαν και προµήθευαν µε όπλα τους ατισοβιετικούς αντάρτες µέσω των 

µυστικών υπηρεσιών του Πακιστάν. Μεγάλα ποσά απορροφήθηκαν απο τις µυστικές 

υπηρεσίες για τη διεξαγωγή µιας µεγάλης ανταρσίας στο Ινδικό Κασµίρ. όπως επίσης 

µεγάλες ποσότητες όπλων διοχετεύθηκαν από τη CIA στη µαύρη αγορά, αυξάνοντας 

και ενισχύοντας την τζιχαντική κουλτούρα στο Πακιστάν. Τον κυριότερο αντίκτυπο 

του πολέµου αυτού και των συνεπειών της υποστήριξης ισλαµιστών µαχητών από τις 

ΗΠΑ και τη Σαουδική Αραβία τον βίωσε η Ινδία. Όντας η µεγαλύτερη δηµοκρατία 

στην περιοχή και περικυκλωµένη από απολυταρχικά - ολοκληρωτικά καθεστώτα που 
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εµπλέκονται σε δράσεις που έρχονταν σε ρήξη µε το διεθνές δίκαιο, έγινε ο πρώτος 

και κυριότερος στόχος.230 Η λογική που υπήρχε και υποστήριζε τη δράση αυτή, ήταν 

πως αν µπορούσαν να πλήξουν µια τεράστια δηµοκρατία όπως η Ινδία τότε µπορούν 

να πλήξουν οποιαδήποτε δηµοκρατία στον κόσµο, µε στόχο τις  ΗΠΑ. 

Η πολιτική αστάθεια στο Πακιστάν που συνεχίζει να ταλανίζει το κράτος αυτό, 

προσθέτει ένα επιπλέον σενάριο τρόµου, καθώς επιδεινώνεται από την ισλαµική 

τροµοκρατική απειλή, εµποδίζοντας, έτσι, την πρόβλεψη της στρατηγικής της Ινδίας 

και του Πακιστάν. Το τελευταίο αναδεικνύεται το πρώτο µουσουλµανικό πυρηνικό 

κράτος καταδεικνύοντας έτσι, ότι η ασφάλεια των δυο κρατών πρέπει να ειδωθεί µε 

τους νέους όρους που επιτάσσει το νέο διεθνές περιβάλλον για την εκπλήρωση των 

εθνικών τους στόχων. Οι σχέσεις µεταξύ της Ινδίας και του Πακιστάν εξαρτώνται, 

κατά κύριο, λόγο από τη σταθερότητα του Κασµίρ, ενώ η πορεία του τελευταίου 

εξαρτάται από την κατοχή πυρηνικών απο τις δυο αντίπαλες χώρες. Καµία από τις 

δύο χώρες δεν έχει υπογράψει τη Συνθήκη για τη Μη ∆ιασπορά των Πυρηνικών, η 

οποία τα καλεί σε καλή τη πίστη διαπραγµατεύσεις για την εξάλειψη των 

πυρηνικών.231  

Ήταν οι ΗΠΑ, και σε ένα βαθµό το Ισραήλ, οδήγησαν στην αύξηση του και γένεση 

του ακραίου ισλαµικού φονταµεταλισµού. Το τζιχαντικό κίνηµα, αν και υπήρχε από 

πριν, ενισχύθηκε ιδιαίτερα κατά τον πόλεµο του Αφγανιστάν, όταν οι ΗΠΑ 

προσπάθησαν να ανακόψουν την πορεία των Σοβιετικών232, όµως οι µακρόχρονες 

επιπτώσεις αυτής της υποστήριξης δεν ελήφθησαν σοβαρά υπόψη από τις ΗΠΑ και 

τη διεθνή κοινότητα. Η εµπλοκή των δυτικών στις εσωτερικές υποθέσεις των κρατών 

της Μέσης Ανατολής και της Ασίας, η οποία γινόταν καθαρά για γεωστρατηγικούς 

και γεωοικονοµικούς σκοπούς, προκάλεσε πολλές ταραχές και αντιδράσεις, µε 

κυριότερη την κήρυξη µιας παν-ισλαµικής jihad που στρεφόταν ενάντια στη ∆ύση 

και στα δυτικά πρότυπα που προωθούνταν.233  

Εποµένως, η παγκοσµιοποίηση άλλαξε και το χαρακτήρα και τη φυσιογνωµία των 

τροµοκρατικών οργανώσεων, οι οποίες πλέον ξεφεύγουν από το ιδεολογικό πλαίσιο 

                                                           
230

 Brahma Chellaney, “Fighting Terrorism in Southern Asia: The lessons of History”, International 

Security Studies, Vol 26, No 3, 2001, 96-98. 
231

 Noam Chomsky, Ισχύει ό,τι πούμε εμείς, (ΠΑΤΑΚΗ, Αθήνα 2009), 107. 
232

 Ibid, 36-37. 
233

 Ian Buruma, Avishai Margalit, Δυτικισμός: η Δύση στα μάτια των άλλων (Κριτική, Αθήνα 2007), 12. 



Πα
νε
πι
στ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ς

 
77 

 

και είναι περισσότερο εµποτισµένες µε το θρησκευτικό στοιχείο. Τα χτυπήµατά τους, 

όπως αποδείχθηκε και από το τροµοκρατικό χτύπηµα στους ∆ίδυµους Πύργους το 

2001, δείχνουν ότι επιζητούν να είναι περισσότερο θανατηφόρα, µε µαζικές απώλειες. 

Για το σκοπό αυτό δε διστάζουν να χρησιµοποιούν όχι µόνο συµβατικά εκρηκτικά 

αλλά και όπλα µαζικής καταστροφής, όπως συνέβη µε την περίπτωση της Aum 

Shinrikyo στο Τόκιο, το 1995, όπου επιτέθηκαν στο µετρό χρησιµοποιώντας το αέριο 

sarin και το αποτέλεσµα ήταν πάνω από 6000 τραυµατίες. Η ανάπτυξη των 

τηλεπικοινωνιών και της πληροφορίας, χαρακτηριστικά της παγκοσµιοποίησης, µε 

δεδοµένη την ελεύθερη µεταφορά προσώπων και αγαθών, δηµιούργησαν νέα 

δεδοµένα για τη διεθνή τροµοκρατία. Η διεθνοποίησή της τροµοκρατίας λαµβάνει το 

πλεονέκτηµα των εύθραστων συνόρων και έτσι µπορεί και δρα σε διαφορετικές 

χώρες, και χρησιµοποιώντας τη γρήγορη διάθεση της πληροφορίας και το ίντερνετ 

κερδίζει περισσότερη υποστήριξη ενώ κινητοποιείται πιο γρήγορα και µαζικά. Έτσι, 

λοιπόν, οι προσπάθειες των τροµοκρατικών οργανώσεων για την απόκτηση και τη 

χρήση των όπλων µαζικής καταστροφής την εποχή της τεχνολογίας, τις καθιστά 

λογικές για την επίτευξη του επιθυµητού σκοπού.234  

1. Η δράση και η επιρροή των τρομοκρατικών οργανώσεων 
 

Η σηµασία της δράσης των Μουτζαχεντίν235, οι οποίοι υποστηρίζονταν από τις ΗΠΑ, 

προκειµένου να δηµιουργήσουν αντίβαρο στη Σοβιετική επέκταση, πρέπει να γίνει 

κατανοητή µιας και πολλά εξτρεµιστικά κινήµατα που προσπάθησαν οι σοβιετικοί να 

καταστείλουν βρήκαν καταφύγιο στο Πακιστάν, όπου και υποστηρίχτηκαν από την 

κυβέρνησή του. Οι Μουτζαχεντίν αποτέλεσαν τον  πρόδροµο των Ταλιµπάν, οι 

οποίοι είχαν σηµαντική επίδραση στη διένεξη του Κασµίρ και στην ανάπτυξη της 

εσωτερικής τροµοκρατίας στην συγκεκριµένη περιοχή.236  
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Από τη στιγµή της δηµιουργίας του, το Πακιστάν, πίεζε για την προσάρτηση του 

Κασµίρ. Αν και προς τους εξωτερικούς παρατηρητές αυτό φαινόταν να γίνεται ηθικά, 

έχοντας δηλαδή διεθνή νοµιµοποίηση και µε διπλωµατικά µέσα, ουσιαστικά, το 

Πακιστάν προετοιµαζόταν καιρό για έναν συγκεκαλυµµένο πόλεµο, προκειµένου να 

βοηθήσει τους στασιαστές στο Κασµίρ. Ένας επιπλέον λόγος, ήταν, πως µε αυτόν τον 

τρόπο θεωρούσε ότι θα κέρδιζε ό,τι δεν κατάφερε µε τις συνοµιλίες.237  

Είναι γεγονός ότι οι Μουσουλµάνοι κάτοικοι του Κασµίρ δεν απολάµβαναν τα 

προνόµια των Σίχ, των Ινδουιστών ή Βουδιστών και οι περισσότεροι ζούσαν κάτω 

από το όριο της φτώχειας.238 Η αιτία γι’ αυτό βρίσκεται στην εποχή κατοχής του 

Κασµίρ από τους Αφγανούς το 1751. O Ahmed Shah Durrani απορρόφησε το Κασµίρ 

σε µια περίοδο κατά την οποία επέκτεινε την αυτοκρατορία του. Οι θηριωδίες και η 

βαρβαρότητά του µένουν αξέχαστες και κυρίως, µαίνονταν εναντίον των Ινδουιστών. 

Κατά κύριο λόγο, οι Αφγανοί, καταπίεζαν και εκφόβιζαν τους ντόπιους προκειµένου 

να τους αποσπάσουν χρήµατα. Παρόλα αυτά, χρησιµοποιούσαν τους Ινδουιστές λόγω 

της διοικητικής εµπειρίας που είχαν. Με το θάνατο του Durrani, η Αφγανική 

αυτοκρατορία παρήκµασε, όµως η κατοχή του Κασµίρ διήρκησε για άλλα 47 χρόνια. 

Από την έλευση του Σίχ κυβερνήτη Ranjit Singh δόθηκε προτεραιότητα στους 

Ινδουιστές που αποτελούσαν την µειοψηφία του πληθυσµού, µε αποτέλεσµα η 

Μουσουλµανική πλειοψηφία να δυσανασχετίσει. Ένας ακόµη παράγοντας, ήταν, πως 

το Ισλάµ αν και είχε διαδοθεί, είχε αρχίσει να παίρνει ανησυχητικές  πολιτικές 

διαστάσεις, ανησυχία που κορυφώθηκε µε τη διάσπαση των δύο κρατών και την 

επιθυµία δηµιουργίας ανεξάρτητου κράτους µόνο για τους Μουσουλµάνους.239 

Μέχρι εκείνη τη στιγµή, η υποστήριξη στα Ισλαµικά κινήµατα δεν ήταν µεγάλη, 

εντάθηκε όµως µετά το 1979, την Ιρανική Επανάσταση και την Αφγανική αντίσταση 

απέναντι στους Σοβιετικούς. Όπως οι Αφγανοί, όντας ένα µικρό έθνος µε µικρό 

πληθυσµό και λιγοστά όπλα, αντιτάχθηκαν στην εξάπλωση µιας υπερδύναµης, έτσι 

και οι Μουσουλµάνοι του Πακιστάν και του Κασµίρ θεώρησαν ότι µπορούν να 

σταθούν απέναντι στην Ινδία.240 

                                                           
237

 Victoria Schofield, preface XIII. 
238

 Owen Bennett Jones, Pakistan: the eye of a storm (Yale University Press New Haven and London, 

2002), 57-58. 
239

Ibid, 3-5. Sumantra Bose, 27-32.  
240

 Victoria Schofield, 126,143. 



Πα
νε
πι
στ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ς

 
79 

 

Τη δεκαετία του 1980 συστάθηκε το Ενωµένο Μουσουλµανικό Μέτωπο προκειµένου 

να λάβει µέρος στις εκλογές και να αντιµετωπίσει το Εθνικό Συµβούλιο, το οποίο 

µέχρι τότε είχε και τη µεγαλύτερη απήχηση, κυρίως λόγω του κοσµικού χαρακτήρα 

του και του γεγονότος ότι απευθυνόταν σε όλους τους κατοίκους του Κασµίρ. Βασικό 

στοιχείο του Ενωµένου Μουσουλµανικού Μετώπου ήταν η οργάνωση Jamaat-e-

Islami, την οποία διοικούσε ο Maulvi Abbas Ansari. Ο αντίκτυπος της οργάνωσης 

αυτής βρίσκεται κυρίως στα τζαµιά και στα σχολεία και όχι σε πολιτικό επίπεδο όπως 

ήθελαν, οι κύριοι εκφραστές της οργάνωσης, να φανεί. Η χρηµατοδότησή της 

ερχόταν κυρίως από το εξωτερικό, πράγµα που συνέβαλλε στην ισχυροποίησή της. 

Ταυτόχρονα, πολλά ισλαµικά κόµµατα τάχθηκαν µε το Ενωµένο Μουσουλµανικό 

Μέτωπο και αυτό είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση της δηµοτικότητας και τη 

συσπείρωση των Μουσουλµάνων, ιδιαίτερα όταν ανακήρυτταν ως στόχο την 

εφαρµογή του Κορανίου. Βάσει, λοιπόν, των παραπάνω έγινε λόγος για ενδυνάµωση 

των φονταµεταλιστικών δυνάµεων στην Κοιλάδα του Κασµίρ.241 

Το Κασµίρ διέθετε πάντα πλήθος πολιτικών κοµµάτων και οργανώσεων, 

καθιστώντας έτσι την πολιτική κινητοποίηση στην περιοχή ιδιαίτερα αυξηµένη.242 

Κάθε κόµµα και οργάνωση είχε διαφορετική φιλοδοξία ως προς το µέλλον του 

Κασµίρ και τα περισσότερες από αυτά δρούν µε βάση τις πολιτικές και τα 

συµφέροντα που αναπτύσσουν η Ινδία και το Πακιστάν. Το Πακιστάν έχει 

υποστηρίξει µια σειρά απο στρατευµένες οµάδες στο Κασµίρ, όπως οι Al-Badr,  

Hizb-ul-Mujahideen, Harkat-ul Mujahideen, Jaish-e-Mohammad, Laskar-e-Toiba, 

Jammu and Kashmir Liberation Front. Τα ισλαµικά κόµµατα εξαιτίας της 

µουσουλµανικής πλειοψηφίας στην περιοχή αλλά και των εδαφίων που διακήρυτταν, 

ενισχύονταν χρόνο µε το χρόνο την αποµάκρυνση από τον κοσµικό χαρακτήρα της 

µέχρι το 1979 πολιτικής του Κασµίρ.243  

Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η οργάνωση της Jamaat-e-Islami, η οποία 

εδραιώθηκε το 1941 από τον Maulana Maududi στη Λαχώρη µαζί µε το θεολόγο 

Saaduddin Tarabali. Έγνοια και των δύο ήταν να απαλλάξουν το Ισλάµ του Κασµίρ 

από τις λαϊκές συγκριτικές πρακτικές, οι οποίες κατά την άποψη τους είχαν 
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διαβρώσει την έννοια της πίστης. Η οργάνωση αυτή έχει διαδραµατίσει κρίσιµο ρόλο 

στην πολιτική του Κασµίρ, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της ένοπλης πάλης στην 

περιοχή κατά τη διάρκεια του 1980. Είναι σηµαντικό να αναφέρουµε τη διάσπαση της 

οργάνωσης στο Κασµίρ ανάµεσα στην Jamaat-e-Islami Hind, η οποία δεν ήταν 

ιδιαίτερα πολιτικά ενεργή και είχε πιο κοσµικό χαρακτηρά, και στην Jammat-e-Islami 

Jammu and Kashmir, η οποία έδινε έµφαση στη διακριτή του ταυτότητά, ώστε να 

διαχωρίσει τους σκοπούς της από εκείνους της Ινδίας. Η κύρια επιρροή της Jamaat-e-

Islami εντοπίζεται στα σχολεία και τους µουσουλµανικούς ναούς και όχι τόσο σε 

αποτελέσµατα της πολιτικής της.244 Παρόλα αυτά, αποτελεί το ισλαµικό κίνηµα µε τη 

µεγαλύτερη επιρροή, ιδιαίτερα στις περιοχές της Νότιας Ασίας και εκτείνεται πέρα 

απο τα όρια της Ινδο-Πακιστανικής υποηπείρου. Τα γραπτά και οι θέσεις του 

ιδεολόγου αρχηγού της έχουν ασκήσει δυνατό αντίκτυπο στη σύγχρονη 

µουσουλµανική σκέψη, κατορθώνοντας την ολοένα και µεγαλύτερη υποστήριξη από 

το µουσουλµανικό κόσµο. Οι επιχορηγήσεις της Jamaat-e-Islami φθάνουν κυρίως από 

το εξωτερικό και ιδιαίτερα από το Πακιστάν, οι µυστικές υπηρεσίες του οποίου είχαν 

συχνές συναντήσεις  µε αντιπροσώπους της οργάνωσης, αλλά και µε εκπροσώπους 

του Jammu and Kashmir Liberation Front (Απελευθερωτικό Μέτωπο του Τζαµού 

Κασµίρ).  

Η επιθυµία, αργότερα το 1997, του αρχηγού της Jamaat-e-Islami να διαχωριστεί από 

όλες τις τροµοκρατικές οργανώσεις και ιδιαίτερα από την Hizbul Mujahideen, θα 

προκαλέσει την οργή των κυριότερων αντιπάλων του µέσα στην οργάνωση και θα 

αναδειχθεί ο ριζοσπαστικός της χαρακτήρας ανακηρύσσοντας παράλληλα την 

υποστήριξη στον ένοπλο αγώνα.245  

Μία από τις σηµαντικότερες και µεγαλύτερες οργανώσεις µε πυρήνα εκπαιδευοµένων 

ιθαγενών και αλλογενών που δρούν στο Κασµίρ, φηµιζόµενη για την 

αποτελεσµατικότητά της στη διενέργεια πράξεων βίας σε τακτά χρονικά διαστήµατα, 

είναι η Hizbul Mujahideen. ∆ηµιουργήθηκε το 1989 µε αρχηγό τον Master Ahsan 

Dar, ο οποίος συνελήφθη στα µέσα ∆εκεµβρίου του 1993. Θεωρείται ως το 

στρατιωτικό σκέλος της Jamaat-e-Islami, η οποία είχε θέσει τον έλεγχο της Hizbul 

Mujahideen στις µυστικές υπηρεσίες του Πακιστάν προκειµένου να αντιµετωπίσει το 

Jammu and Kashmir Liberation Front (JKLF), που επεδίωκε την ανεξαρτησία του 
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Κασµίρ. Έως το 1990 το JKLF ήταν η κορυφαία οµάδα αντίστασης στο Κασµίρ, και 

η ηγεσία του εναντιώθηκε στις προσπάθειες του Πακιστάν να επιβάλλει τη θέλησή 

του για την ενοποίηση του Κασµίρ. Επιπλέον, λόγω της ευρείας λαϊκής απήχησης που 

λάµβανε, δεν ήθελε να την απωλέσει, έτσι η συνεργασία και η εύνοια που 

απολάµβανε από την Hizb-ul-Mujahideen σταµάτησε µε τη διάλυση του JKLF το 

1994, ενώ όσα από τα µέλη του παρέµειναν στην βίαιη πρακτική καταστράφηκαν απο 

τις ινδικές δυνάµεις το 1996.246  Η Hizb-ul-Mujahideen ήταν υπέρ της συνένωσης του 

Κασµίρ µε το Πακιστάν και της ισλαµοποίησης ολόκληρου του Κασµίρ. 

Το 1990, το «Σύνταγµα» της οργάνωσης εγκρίθηκε από τον Mohammed Yusuf Shah 

γνωστό και ως Syed Salahuddin. Ο Salahuddin ηγείτο της Hizbul Mujahideen που 

ήταν εγκατεστηµένη στην περιοχή του Κασµίρ που βρισκόταν υπό Πακιστανική 

κατοχή. Είναι χωρισµένη σε πέντε τµήµατα δράσης ανά περιοχή: το κεντρικό τµήµα 

για τη Srinagar, το βόρειο τµήµα για τις περιοχές Kupwara- Bandipora- Baramulla, το 

νότιο τµήµα για τις περιοχές Anantnag και Pulwama, το τµήµα Chenab για τις 

περιοχές Doda και Gool που βρίσκονταν στην Udhampur, και το Pir Panjal για τις 

περιοχές Rajouri και Poonch. Είχε ουσιαστική στήριξη στις περιοχές Doda, Rajouri, 

Udhampur, όπως επίσης και στην κοιλάδα του Κασµίρ.247  

Οι διαφορές µέσα στην οργάνωση έγιναν εµφανείς όταν το 2000 ο Ahsan Dar 

πρότεινε στην Ινδική κυβέρνηση την παύση των εχθροπραξιών. Ήταν µια πράξη που 

δυσαρέστησε πολλούς υποστηρικτές του και έδωσε την ευκαιρία στον Salahuddin να 

αναλάβει εξολοκλήρου τα ηνία της οργάνωσης. Το 2003 ο Ahsan Dar δολοφονείται, 

ενώ την ευθύνη ανέλαβαν το κίνηµα «Σώστε το Κασµίρ» και µία κρυφή οµάδα, 

καταγγέλλοντας ότι ήταν προδότης. 

Η Hizbul Mujahideen, από την ίδρυσή της, είχε αναπτύξει στενές σχέσεις µε 

Αφγανικά κινήµατα των Mujahideen, όπως η Hizb-e-Islami, η οποία παρείχε 

στρατιωτική εκπαίδευση στην οργάνωση. Επιπλέον, διασυνδέσεις πέρα από τις 

µυστικές υπηρεσίες του Πακιστάν και το Συµβούλιο Ενωµένου Τζιχάντ, είχε µε την 

Jammat-e-Islami τόσο του Κασµίρ όσο και του Πακιστάν. Λέγεται, ότι τη στήριζε, 

επίσης, το αµερικανικό Συµβούλιο Ghulam Nabi Fai's Kashmir και το Παγκόσµιο 
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Κίνηµα Ελευθερίας του Κασµίρ του Ayub Thakur στις Ηνωµένες Πολιτείες της 

Αµερικής. Η χρηµατοδότησή της προερχόταν απο τις µυστικές υπηρεσίες του 

Πακιστάν και έτσι είχε την απόλυτη εύνοια του. Έπειτα, όµως, από την πρόταση για 

παύση των εχθροπραξιών, έχασε την εύνοια του Πακιστάν το οποίο στράφηκε στις 

οργανώσεις Jaish-e-Mohammad, Harkat-ul-Mujahideen και Lashkar-e-Toiba, οι 

οποίες αριθµούσαν χιλιάδες µέλη, είχαν διεθνή δράση και θεωρούνταν πιο φιλόδοξες 

όσο αφορά στην ένωση του Κασµίρ µε το Πακιστάν και στη διάδοση της Ισλαµικής 

ιδεολογίας.248  

Με εξαίρεση το Jammu and Kashmir Liberation Front και το All Parties Hurriyat 

Conference, τα οποία επεδίωκαν την αυτοδιάθεση του Κασµίρ, τα περισσότερα 

κινήµατα που αναπτύχθηκαν και έδρασαν στο Κασµίρ είχαν ως βασικό σκοπό την 

ενσωµάτωση του Κασµίρ στο Πακιστάν. Όσα κινήµατα και οργανώσεις δεν 

κινούνταν σε αυτό το πλαίσιο, είτε περιθωριοποιούνταν, όπως και έγινε µε το Jammu 

and Kashmir Liberation Front, είτε εξαφανίζονταν. 

Ο αυξανόµενος ρυθµός των οργανώσεων που δρούν στο Κασµίρ ενδυναµώνει την 

αστάθεια στην περιοχή, µε αποτέλεσµα, η ασφάλεια των γύρω κρατών να τίθεται ως 

κυρίαρχη προτεραιότητα στην πολιτική τους ατζέντα. Έχει εκφραστεί η άποψη ότι η 

συγκεκριµένη τακτική που ακολουθεί το Πακιστάν είναι ζωτικής σηµασίας για την 

ύπαρξή του. Η επέµβαση στο Βόρειο τµήµα του Κασµίρ και η µέχρι σήµερα 

παράνοµη κατοχή του, εξυπηρετεί τα εθνικά συµφέροντα του Πακιστάν, τα οποία 

είναι, αρχικά, η επιβίωση του κράτους έναντι της Ινδίας, αλλά και έναντι των γύρω 

κρατών, έπειτα, η αίσθηση της συνοχής και της υποστήριξης, τόσο εντός του 

µουσουλµανικού κράτους, όσο και προς τους µουσουλµάνους που ζούν έξω απο αυτό 

και κυρίως στο Κασµίρ και την Ινδία.249  

Οι αιτίες για τη δράση των τροµοκρατικών και των αντάρτικων κινηµάτων είναι 

πολιτικοί, οικονοµικοί, θρησκευτικοί και εθνικιστικοί.250 Παρά το γεγονός ότι για 

                                                           
248

 Daniel Bayman, 165. 
249

 Navnita Chadha Behera, 171-172 /  Lawrence Ziring, Pakistan at the Crosscurrent of History 

(Oneworld Oxford, UK 2003). 
250

 Η μεγάλη εισροή μεταναστών Μουσουλμάνων απο το Μπαγκλαντές δεν μπορεί να 

αντιμετωπιστεί εύκολα απο τις κυβερνήσεις κυρίως των περιοχών Assam και Triputa. Στις περιοχές 

Andrha Pradesh, Madya Pradesh,Orissa και Bihar η άνιση μεταχείριση και η εξαθλείωση των 

μουσουλμάνων οδηγεί στην ανάπτυξη ιδεολογικών τρομοκρατικών ομάδων. 

B.Raman «Terrorism: India’s unending war», Rediff Indian Abroad (April 2003). 

www.rediff.com/news/2003/apr/o35pec.htm. 
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όλες τις επιθέσεις, τόσο στο Κασµίρ, όσο και στο εσωτερικό της Ινδίας, έχουν 

κατηγορηθεί το Πακιστάν και το Μπαγκλαντές, ως υποστηρικτές και διακινητές των 

µαχητών αυτών, υπάρχει πλήθος οργανώσεων που δρουν στο εσωτερικό της Ινδίας µε 

βασικούς στόχους, τόσο τη διεκδίκηση του Κασµίρ, όσο και τη διάδοση του 

συντηρητικού Ισλάµ. Πολλές από τις οργανώσεις στην Ινδία αποτελούνται κυρίως 

απο αυτόχθονες, οι οποίοι αρχικά διαµαρτύρονταν για τις συνθήκες διαβίωσής τους, 

τις ανισότητες και τη στέρηση δυνατοτήτων εξέλιξης σε οικονοµικό και µορφωτικό 

επίπεδο. 

Απο το 1947 η τροµοκρατία ταλανίζει το εσωτερικό της Ινδίας και έχει αναδειχθεί 

κυρίως τα τελυταία χρόνια ως η µέγιστη απειλή. Οι οµάδες αυτές δρούν σε πολλές 

περιοχές της Ινδίας, κυρίως, όµως, στα διεθνή της σύνορα, δηλαδή,  εκείνα µε την 

Myanmar, το Bangladesh, το Nepal, και φυσικά στο Κασµίρ. Η δράση οµάδων στις 

περιοχές αυτές είναι σηµαντική, καθώς οι χώρες αυτές λόγω της µουσουλµανικής 

πλειοψηφίας τους, αντιµετωπίζουν και αυτές οι ίδιες πολύ σοβαρό πρόβληµα µε την 

τροµοκρατία και ένα κοµµάτι τους στηρίζει την ισλαµική µαχητικότητα. 

Ταυτόχρονα, όµως µε τα ισλαµικά µαχητικά κινήµατα στην Ινδία, ολοένα και 

αυξάνεται ο ινδουιστικός εθνικισµός και κινήµατα που αποβλέπουν στην 

ενδυνάµωση και προστασία του ινδουιστικού πληθυσµού και πολιτισµού ενάντια στη 

µουσουλµανική απειλή. Υπάρχει, φυσικά, και ένα κοµµάτι των Σιχ στην περιοχή 

Punjab οι οποίοι κατέφυγαν στην τροµοκρατία µε αιτηµά τους τη δηµιουργία ενός 

κράτους, το οποίο θα ονοµάζεται Khalistan, προορισµένο µόνο για τους Σιχ.251 Ένα 

άλλο παράδειγµα ινδουιστικού σχισµατικού κινήµατος που κατέφυγε στην 

τροµοκρατία είναι η οργάνωση Anand Marg. Η οργάνωση αυτή δίνει έµφαση στο 

διαλογισµό και στις θρησκευτικές και πνευµατικές πρακτικές, και υποστηρίζει τη βία 

ενάντια στους δυσφηµιστές της. Έχει σηµαντική υποστήριξη από ξένες χώρες και 

παρότι θεωρείται πως έχει σταµατήσει τη δράση της απο το 1995, πιστεύεται πως δρα 

ακόµα εκτός Ινδίας.252 

Οι επιθέσεις εναντίον πολιτών και απλών αµάχων αυξάνονται, οι στόχοι δεν  

περιορίζονται πλέον µόνο σε κυβερνητικούς παράγοντες και πολιτισµικά ιερά. Μία 

από τις σηµαντικότερες επιθέσεις πραγµατοποιήθηκε στην περιοχή Uttar Pradesh, 
                                                           
251

 Gerard Chaliand, Arnaud Blin, 253. 
252 B.Raman, “Terrorism: India’s Unending War”, Rediff Indian Abroad (April 4, 2003) 
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όπου µαχητές κατέστρεψαν τον ιερό ναό Babri. Η περιοχή αυτή θεωρείται από τις πιο 

θρησκευόµενες και ιερές στην Ινδία. Αργότερα, θα ακολουθήσει η επίθεση στο Ινδικό 

Κοινοβούλιο στις 13 ∆εκεµβρίου του 2001 µε αποτέλεσµα την παρολίγο διεξαγωγή 

πολέµου µεταξύ της Ινδίας και του Πακιστάν, µε τη µετακίνηση των στρατευµάτων 

τους στις συνοριακές γραµµές. Οι επιθέσεις του 2008 σε περιοχές της Jaipur, 

Ahmedab και στο ∆ελχί συνεχίζονται. Τις αναλαµβάνει µία έως τότε, αφανής οµάδα, 

οι «India’s Mujahideen».253 Είναι µία παράνοµη οργάνωση, η οποία προωθεί την ιδέα 

µιας Ισλαµικής Ινδίας. Αν και είναι αυτόχθονο κίνηµα έχει στενή συνεργασία µε τις 

µυστικές υπηρεσίες του Πακιστάν και άλλα ισλαµικά µαχητικά κινήµατα εκτός 

Ινδίας. Τα µέλη της δηµιούργησαν την οργάνωση αυτή αφού πρώτα αποκόπηκαν από 

το κίνηµα Students Islamic Movement of India (SIMI). Έχουν αναλάβει πλήθος 

επιθέσεων και έχουν συµβάλλει σηµαντικά στην ενίσχυση της τροµοκρατίας στο 

Κασµίρ.  

Από την άλλη µεριά, το Students Islamic Movement of India (SIMI)254 ιδρύθηκε το 

1977 στην πόλη Aligrarh στην περιοχή της Uttar Pradesh. Βασικός στόχος του ήταν 

να προωθήσει έναν πιο συντηρητικό ισλαµικό τρόπο ζωής. Όσο αναπτύσσονταν ο 

ινδικός εθνικισµός, τόσο περισσότερο ριζοσπαστικό γινόταν το κίνηµα των φοιτητών, 

µε αποτέλεσµα να κηρύττει ολοένα και πιο συντηρητική ερµηνεία του Ισλάµ και να 

συντάσσεται υπέρ ενός βίαιου «jihad» προκειµένου να προστατεύσουν τα δικαιώµατα 

των Μουσουλµάνων. Είναι µία απο τις µεγαλύτερες οργανώσεις που δρούν στην 

Ινδία, και χρηµατοδοτείται κυρίως από τις χώρες του Περσικό Κόλπο, που 

υποστηρίζει την ισλαµική µαχητικότητα. Συνεργάζεται, όπως άλλωστε όλα τα 

µαχητικά κινήµατα, µε οργανώσεις από το Πακιστάν και το Μπαγκλαντές, και σε 

άλλα µέρη του κόσµου. Έχει υποστηρίξει πολλά ισλαµικά µαχητικά κινήµατα και 

έχει στηρίξει τον αγώνα των Μουσουλµάνων στο Κασµίρ.255 

 

 

                                                           
253

 The “Anti-Nationals”: Arbitrary Detention and Torture of Terrorism Suspects in India, Human 

Rights Watch 2011.  www.hrw.org. 
254
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255
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2. Η στήριξη των τρομοκρατικών οργανώσεων και η 

απονομιμοποίηση τους 
 

Παρά το πλήθος των τροµοκρατικών οργανώσεων που δρουν στο Κασµίρ, αλλά και 

στην ευρύτερη περιοχή της Νότιοανατολικής Ασίας, πρέπει να σηµειωθεί ότι, 

τουλάχιστον στα αρχικά τους στάδια, τύγχαναν ευρείας λαϊκής απήχησης και αυτό 

γιατί αν και στα πρώτα τους βήµατα λειτουργούσαν περισσότερο τοπικά και 

εθνικιστικά, για το συµφέρον του τόπου τους, προσέφεραν κοινωνικές υπηρεσίες που 

το κράτος αδυνατούσε (στην υγεία, την παιδεία ακόµα και την οικονοµία). Τέτοιες 

οργανώσεις είναι, για παράδειγµα, η Χεζπολάχ στο Λίβανο, οι Ταλιµπάν στο 

Αφγανιστάν
256, η Χαµάς στο Ισραήλ257.258 Αναπόφευκτο αποτέλεσµα αυτών ήταν η 

ευρεία λαϊκή υποστήριξη και βοήθεια προς το σκοπό τον οποίο πρέσβευαν. Η 

κατάσταση αυτή επικρατούσε και στο Κασµίρ. 

Οι µαχητές δρούσαν µε τη στήριξη και τη βοήθεια των πολιτών, οι οποίοι 

ταυτίζονταν µαζί τους, δεδοµένου ότι πολεµούσαν για ένα κοινό στόχο και κοινά 

ιδανικά. Το γεγονός ότι τα µέλη των οργανώσεων ήταν γηγενής ενίσχυε την 

υποστήριξη του αγώνα για το δικαίωµα του λαού στον αυτοπροσδιορισµό και τον 

καθορισµό του µέλλοντός τους.259 Ακόµα και όταν εισχώρησαν εξωτερικοί 

παράγοντες, δηλαδή οµάδες εκτός του Κασµίρ, η υποστήριξη των πολιτών, αλλά και 

των οµάδων όπως η Jamaat-e-Islami και το Jammu Kashmir Liberation Front 

εξακολούθησε. Για τους πολίτες, οι µαχητές της ελευθερίας, ήταν ιδιαίτερα σεβαστοί, 

ενώ οι Saheeds, οι µάρτυρες που σκοτώνονταν σε συγκρούσεις µε τις δυνάµεις 

ασφαλείας θεωρούνταν, ήρωες.260 Μάρτυρες θεωρούνταν ακόµη και όσοι 

αυτοκτονούσαν προκειµένου να φέρουν σε πέρας την αποστολή που τους είχε 

ανατεθεί. Η τροµοκρατία µε τη µέθοδο της αυτοκτονίας είναι µία από τις πιο 

επικίνδυνες τακτικές των ισλαµιστών µαχητών, µιας και υποδηλώνει µια φανατική 

                                                           
256

 Εφημερίδα «Καθημερινή», «Οι δέκα Μύθοι για το Αφγανιστάν», 28.09.2011. 
257
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259

 A.Z. Hilalai, “Hisotrical Developments of the Kashmir Problem and Pakistan’s Policy after 

September 11, 2001”, Perceptions( Summer 2004),  10-11. http://sam.gov.tr/wp-
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αφοσίωση σε ένα σκοπό µε τον οποίο εµείς οι ∆υτικοί δεν είναι εξοικιωµένοι, και δεν 

υπάρχουν αντίµετρα, καθώς καµία απειλή δεν µπορεί να τους εµποδίσει.261  

Η έκρηξη βίας που παρατηρήθηκε από το 1989, µε αφορµή την απαγωγή της κόρης 

ενός ανώτερου αξιωµατούχου της Ένωσης Εσωτερικού της Ινδίας, Mufti Mohd Syed, 

του οποίου η εκλογή αµφισβητούνταν έρχεται να αλλάξει τα δεδοµένα. Την απαγωγή 

τη διέπρεξε το Jammu Kashmir Liberation Front, ωστόσο ενθαρρύνθηκε και 

υποστηρίχθηκε από πλήθος άλλων ισλαµικών οργανώσεων, όπως η Hizb-ul-

Mujahideen, το Al-Baraq, η Al-Omar, και η Al-Fateh.262 Η βία που ξέσπασε, οδήγησε 

την Ινδία να λάβει δραστικά µέτρα για την καταπολέµησή της τροµοκρατίας, µεταξύ 

των οποίων την κατάργηση των συλλαλητηρίων και της νοµοθετικής συνέλευσης, 

καθώς και την αυθαίρετη σύλληψη ανδρών στο Κασµίρ. Αυτό είχε αρνητικό 

αντίκτυπο στους πολίτες του Κασµίρ, νοµιµοποιώντας, έτσι, τη βία.263 

Ωστόσο, όσο η δράση τους συνεχιζόταν, τόσο έχαναν τη λαϊκή νοµιµοποίηση που 

απολάµβαναν από τους ντόπιους. Αυτό συνέβη για µια σειρά από παράγοντες, όπως, 

ότι η µετέπειτα γενιά των µαχητών είχε χάσει τον ιδεολογικό προσανατολισµό του 

ένοπλου αυτού αγώνα και κινούνταν µε βάση το κέρδος και την εξουσία που απέρρεε 

από την κατοχή των όπλων. Ένας επιπλέον λόγος ήταν οι εσωτερικές συγκρούσεις 

µεταξύ των οµάδων για την κυριαρχία και τη διατήρηση του ελέγχου, όπως έγινε µε 

την περίπτωση της Hizb-ul-Mujahideen και το Jammu Kashmir Liberation Front, µε 

τη διάλυση του τελευταίου το 1994. Ο τρίτος παράγοντας ήταν, πως ο βασικός 

στόχος των ξένων ενόπλων οργανώσεων που εισχώρησαν στο Κασµίρ ήταν η 

διεθνοποίηση του αγώνα τους. Η µακρόχρονη παραµονή τους είχε αρχίσει να 

προκαλεί εντάσεις λόγω του µη αυτόχθονου χαρακτήρα που έλαβε η ένοπλη πάλη και 

της λογικής του παν-ισλαµισµού που τους διακατείχε.264 Έτσι, ενώ το ξεκίνηµα των 

ενόπλων οργανώσεων στο Κασµίρ είχε πολιτικές ρίζες, η µετεξέλιξή του στην 

οργάνωση του παγκόσµιου Jihad ξέφυγε από τις τοπικές πολιτικές, χάνοντας έτσι τη 

λαϊκή νοµιµοποίηση.265  
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3. «Νέα τρομοκρατία»:η απειλή της πυρηνικής τρομοκρατίας 
 

Τις τελευταίες δεκαετίες η µορφή, η δοµή, η τακτική και η ιδεολογία της 

τροµοκρατίας έχoυν διαφοροποιηθεί αρκετά σε σχέση µε το παρελθόν. Το 

αποτέλεσµα είναι η εµφάνιση του όρου «νέα τροµοκρατία», η οποία χαρακτηρίζεται 

ως η πιο επικίνδυνη µορφή τροµοκρατίας σήµερα. Παραδοσιακά, οι οργανώσεις που 

θεωρούνταν τροµοκρατικές είχαν έναν ευδιάκριτο προσδιορισµό, εθνικιστικές, 

αυτονοµιστικές, αποσχιστικές, ενώ σήµερα αρκετές από αυτές έχουν επισκιαστεί από 

πιο πολύπλοκες και επικίνδυνες νέες οργανώσεις. Παλαιότερα οι οργανώσεις 

χαρακτηρίζονταν οργανωτικά ιεραρχικά, ήταν εκλεκτικές ως προς τους στόχους, 

προσπαθώντας ταυτόχρονα να ευαισθητοποίησουν το ευρύ κοινό. Σήµερα οι 

οργανώσεις δεν είναι τόσο συνεκτικές. Τα χαλαρά δίκτυα. ο µη γεωγραφικός 

προσδιορισµός και περιορισµός, όπως επίσης και ο πολυπληθής χαρακτήρας τους 

αποτελούν τα γνωρίσµατα των νέων οργανώσεων. Ένα βασικό στοιχείο που 

συµβάλλει στην επικινδυνότητα της νέας τροµοκρατίας είναι η απουσία ουσιαστικής 

και τεκµηριωµένης ιδεολογίας, όπως, επίσης, η αναβίωση του θρησκευτικού 

στοιχείου, ιδιαίτερα σε όσους ασπάζονται το Ισλαµ, το οποίο παρακινεί ολοένα και 

περισσότερα µέλη.266 Η σύνδεση αυτών µε τα χαρακτηριστικά της παγκοσµιοποίησης 

και των νέων δεδοµένων ασφαλείας, δηµιουργεί ένα εύφλεκτο κλίµα µε 

απροσδιόριστες προεκτάσεις.267  

Αν και στο νέο διεθνές περιβάλλον, όπου η εύκολη και γρήγορη πρόσβαση, τόσο σε 

πληροφορίες, όσο και σε υλικά για την πραγµάτωση των στόχων των τροµοκρατών 

είναι γεγονός, οι τροµοκράτες προτιµούν τη χρήση των συµβατικών όπλων. Αυτό 

γίνεται όχι επειδή δεν κατέχουν ή δε µπορούν να αποκτήσουν χηµικά, βιολογικά και 

πυρηνικά όπλα, αλλά διότι γνωρίζουν την επιτυχή έκβαση των επιχειρήσεων τους µε 

τη χρήση συµβατικών όπλων. Ωστόσο η κατοχή υλικών για τη δηµιουργία  

πυρηνικών από τις τροµοκρατικές οργανώσεις είναι µια πραγµατικότητα, µε 

αποτέλεσµα η απειλή µιας επίθεσης µε όπλα µαζικής καταστροφής να είναι δυνατή. 

Η ταυτόχρονη, όπως προαναφέραµε, αναβίωση της θρησκείας έχει αυξήσει τα 
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επίπεδα της θανατηφόρας τροµοκρατίας, δικαιολογώντας παράλληλα τις δαπανηρές 

και βάναυσες µορφές βίας.268  

Σύµφωνα µε τον Matthew Morgan η εµφάνιση της νέας τροµοκρατίας χαρακτηρίζεται 

από περισσότερο φανατισµό και είναι περισσότερο θρησκευτικά υποκινούµενη. 

Πλέον, όπως αναφέρει, αποζητούν τη µέγιστη δυνατή καταστροφή και όχι τη 

συζήτηση, ενώ οι λόγοι για τις πράξεις τους εδράζονται σε πολιτισµικούς, πολιτικό-

οικονοµικούς και τεχνολογικούς παράγοντες. Η τροµοκρατία έχει ποσοτικά και 

ποιοτικά αλλάξει από το παρελθόν, ενώ η ανάµειξη των παραπάνω παραγόντων 

κάνουν την προοπτική των όπλων µαζικής καταστροφής και των πυρηνικών 

τροµακτικά πιθανή.269  

Ένα χρόνο µετά τα γεγονότα στο Παγκόσµιο Κέντρο Εµπορίου των ΗΠΑ, τα µέτρα 

προς την αντιµετώπιση της τροµοκρατίας εντάθηκαν, καθώς επίσης και οι φόβοι για 

νέα τροµοκρατικά χτυπήµατα πυρηνικού χαρακτήρα. Οι έννοιες της «βρώµικης 

βόµβας», της ραδιολογικής συσκευής διασποράς (RDD- Radiological Dispersion 

Divice) αρχίζουν να εισέρχονται ολοένα και περισσότερο στο λεξιλόγιο των 

διαµορφωτών της πολιτικής. Ωστόσο, οι ΗΠΑ δεν είναι ο µοναδικός στόχος 

πραγµάτωσης τροµοκρατικού χτυπήµατος. Η Νότια Ασία χαρακτηρίζεται από έντονη 

πολιτική αστάθεια και η διαµάχη µεταξύ των δύο πυρηνικών κρατών Ινδίας- 

Πακιστάν για το Κασµίρ, το οποίο βρίσκεται εν µέσω, καθιστά την πιθανότητα της 

πυρηνικής ή ραδιολογικής τροµοκρατίας εξαιρετικά πιθανή. Ανεξάρτητα από τα 

µέτρα που έχουν λάβει τα δυο κράτη για να εµποδίσουν δυσάρεστες εξελίξεις και 

διαρροή των πυρηνικών όπλων και υλικών, δεν υπάρχει εγγύηση προστασίας από 

κάθε πιθανή απειλή. Πυρηνικές απειλές θεωρούνται, η χρήση µιας ραδιενεργούς 

πυρηνικής συσκευής, µία εκπυρσοκρότηση ενός πυρηνικού όπλου ή η κατά λάθος 

πυρηνική έκρηξη όπως για παράδειγµα στις στρατιωτικές βάσεις είτε της Ινδίας είτε 

του Πακιστάν.270 Αν και µπορεί λοιπόν να υποτεθεί ότι κατά λάθος πραγµατοποιείται 

ένα από τα τρία παραπάνω τότε οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές. Η πληθώρα των 

τροµοκρατικών οργανώσεων στις χώρες αυτές όπως και στο Κασµίρ, εντείνουν την 

ασφάλεια και το φόβο.  
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Οι συγκρούσεις στην περιοχή του Κασµίρ, ακόµα και σήµερα, δε µπορούν να 

ειδωθούν πλέον µε καθαρά συµβατικό τρόπο και χωριστά από την ύπαρξη πυρηνικών 

στην περιοχή. Η συνεχής πρόκληση του Πακιστάν έναντι της Ινδίας , βασίζεται 

ακριβώς στην παραπάνω διαπίστωση, ότι δηλαδή, εξαιτίας του πυρηνικού φόβου δεν 

θα υπάρχει ανταποδοτική επίθεση από την Ινδία σε πυρηνικό επίπεδο καταλήγοντας 

να συσσωρεύει στρατεύµατα στη Γραµµή Ελέγχου για να απωθούν και να 

καταστέλλουν εξεγέρσεις που προκαλούνται από το Πακιστάν.271   

Για να γίνουν κατανοητοί οι κίνδυνοι, αλλά και οι πιθανότητες, που προκύπτουν από 

το ενδεχόµενο της πυρηνικής τροµοκρατίας, η οποία εµπερικλείει την κατοχή, χρήση 

και την απειλή χρήσης πυρηνικών υλικών, πρέπει να λάβουµε υπόψη µας την 

αντίληψη περί της απειλής. Η απειλή καθορίζεται από τον αριθµό, και τη στάση της 

επέκτασης του δυνητικά επιτιθέµενου κράτους. Αυτό φυσικά, περιέχει, τις σχέσεις 

του κράτους µε τους εξωτερικούς εχθρούς και τις εγχώριες και τροµοκρατικές 

οργανώσεις. Βασικά χαρακτηριστικά της πυρηνικής τροµοκρατίας είναι η άµεση 

απειλή για τους πολίτες του κράτους, σκορπίζοντας ραδιενέργεια, και η έµµεση 

απειλή πρόκλησης πολέµου µεταξύ πυρηνικών κρατών.272 Τα υλικά που µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν είναι ραδιενεργά υλικά, όπως τα πυρηνικά απόβλητα, το φυσικό 

ουράνιο και υλικά που χρησιµοποιούνται για ιατρικούς και βιοµηχανικούς σκοπούς. 

Τα υλικά που χρειάζονται οι τροµοκρατικές οµάδες και οργανώσεις προκειµένου να 

καταστήσουν την απειλή τους ρεαλιστική, βρίσκονται µέσα στην κοινωνία, και δεν 

είναι δυσεύρετα.273 ∆ιάφορα ραδιενεργά υλικά χρησιµοποιούνται για ιατρικές και 

επιστηµονικές έρευνες, στην παραγωγή ενέργειας και στη βιοµηχανία. Βασική 

αρµοδιότητα του στρατού είναι η κατασκευή, η συλλογή και η αποθήκευση των 

πυρηνικών είναι, όπως επίσης και τα συστήµατα µεταφοράς τους. Ωστόσο, όλα τα 

µέρη που απαρτίζουν τη φύλαξη των πυρηνικών είναι ευάλωτα και µπορούν να 

λεηλατηθούν από τροµοκράτες, πράγµα που γίνεται πιο πιθανό και επικίνδυνο όταν οι 

τροµοκρατικές οργανώσεις αποκτούν διεθνή υποστήριξη και συνεργασίες.274  
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Ολοένα και περισσότερο γίνεται γνωστή η επιθυµία των τροµοκρατών να 

αποκτήσουν πυρηνικά, ακριβώς, όµως, επειδή είναι µη κρατικοί δρώντες δεν 

υπόκεινται σε στρατηγικές αποτροπής, όπως τα κράτη που αναπτύσσουν το πυρηνικό 

τους οπλοστάσιο µε αυτή την προοπτική. Οι τροµοκράτες µπορούν να πλήξουν µε 

κάποια περιοχή στοχοποιώντας κάποιο δηµόσιο κτίριο µε συσκευές διάχυσης 

ραδιενέργειας (RDD) ή βρώµικη βόµβα. Η επίθεση αυτή γίνεται µε συµβατικό 

εκρηκτικό µηχανισµό ο οποίος περιέχει ραδιενεργά στοιχεία. Επίσης µπορούν 

χτυπήσουν κατευθείαν σε κρατικές υποδοµές, όπως νοσοκοµεία, κέντρα ερευνών ή 

υποδοµών ενέργειας, χωρίς να χρειάζονται εκ των προτέρων συσκευές εκροής 

ραδιενέργειας. Όπως, επίσης, και στοχοποιώντας στρατιωτικές δυνάµεις µιας χώρας 

συµπεριλαµβανοµένου και των πυρηνικών της, χρησιµοποιώντας ακριβώς τα όπλα 

τους προκειµένου να δηµιουργήσουν µια επίδραση RDD η µια πυρηνική 

εκπυρσοκρότηση. Ο κίνδυνος πυρηνικού πολέµου αυξάνεται σε αυτές τις περιπτώσεις 

όταν οι τροµοκρατικές οµάδες υποστηρίζονται από κάποιο κράτος εχθρικό σε αυτό 

που γίνεται η επίθεση.275 

Υπάρχουν, ωστόσο, παραδείγµατα τα οποία επιβεβαιώνουν τη χρήση, και την 

προσπάθεια των τροµοκρατών να υιοθετήσουν τακτικές διαφορετικές από αυτές που 

τα συµβατικά όπλα τους προσέφεραν. Το 1979, Παλαιστίνιοι τροµοκράτες 

προσπάθησαν  να δηλητηριάσουν πορτοκάλια που εξήγαγαν στην Ευρώπη, 

προκειµένου να πληγεί η Ισραηλινή οικονοµία, ενώ το 1990 η οργάνωση των Ταµίλ 

Εελάµ (LTTE) χρησιµοποίησε αέριο χλωρίου σε επίθεση εναντίον ενός στρατιωτικού 

στρατοπέδου στη Σρι Λάνκα στο ανατολικό Kiran. Οι ενέργειες αυτές θεωρούνταν 

µεµονωµένες περιπτώσεις, κάνοντας λόγο για τη συνειδητοποίηση και την άρνηση σε 

ένα βαθµό της χρήσης όπλων µαζικής καταστροφής των τροµοκρατών εξαιτίας της 

ελλειπούς τεχνογνωσίας για τη δηµιουργία και τη διαχείρισή τους, όπως επίσης και 

για το µέγεθος της καταστροφής. Ωστόσο, το 1994, µε την επίθεση της Αum 

Shinrikyo  µε το αέριο sarin στο µετρό του Τόκυο και την πρώτη επίθεση το 1993 στο 

Παγκόσµιο Κεντρο Εµπορίου στη Νέο Υόρκη, καταρρίπτεται το µέχρι τότε 

επιχείρηµα για τους σκοπούς των τροµοκρατών, οι οποίοι αποζητούσαν τη 

δηµοσιότητα για την ευαισθητοποίηση και αναγνώριση από το ευρύ κοινό των 

αιτηµάτων τους. Λόγω της αλλαγής της δοµής τους, της βαθειάς θρησκευτικής πλέον 

κινητοποίησης και της αλλαγής των τακτικών τους, οι τροµοκρατικές οργανώσεις 
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παγκοσµίως γίνονται περισσότερο θανατηφόρες χωρίς ιδιαίτερα καθορισµένους 

στόχους και συνεκτική πολιτική ιδεολογία.276 Οι τροµοκράτες µε έντονο το 

θρησκευτικό κίνητρο έχουν λιγότερα όρια ως προς την καταστροφικότητα, καθώς το 

κύριο ακροατήριό τους δεν είναι η κυβέρνηση, αλλά ο Θεός, καθιστώντας τη βία µια 

θεϊκή πράξη, υπαγορευµένη και νοµιµοποιηµένη από τη θεολογία.277 Οι µετέπειτα 

επιθέσεις τους, τόσο σε αµερικανικές βάσεις, αλλά και σε ευρωπαϊκές, δείχνουν ότι 

δρουν µε περισσότερο µίσος και έχθρα απέναντι στο δυτικό πρότυπο. Η πρώτη 

τροµοκρατική οργάνωση που έδειξε ανοιχτά το ενδιαφέρον της για την κατοχή τόσο 

πυρηνικών όσο και βιολογικών, χηµικών όπλων ήταν η Al-Qaeda278 µε τον ηγέτη της 

τον Osama Bin Laden να αναφέρει ότι «είναι το καθήκον των µουσουλµάνων να 

προετοιµαστούν όσο το δυνατόν καλύτερα και µε περισσότερη δύναµη ώστε να 

τροµοκρατήσουν τους άπιστους».279 Η νέα γενιά τροµοκρατών είναι πιο επικίνδυνη 

µιας και χαρακτηρίζεται από ένα µίγµα φανατισµού, βίας, µόρφωσης και εύκολης 

πρόσβασης σε θανατηφόρα όπλα.  

Οι τροµοκράτες οδηγούνται από στρατηγικούς λόγους και ψυχολογικά κίνητρα.280 Οι 

εναλλακτικές, ως προς την τακτική τους είναι πολλές: απαγωγές, αεροπειρατείες, 

ρίψη βοµβών, ενώ τα πυρηνικά, τα βιολογικά και τα χηµικά όπλα έρχονται να 

προστεθούν στις εναλλακτικές αυτές. Είναι πραγµατικότητα ότι η τροµοκρατία 

προσαρµόστηκε στα νέα δεδοµένα των συνθηκών µε τον καιρό, αλλάζοντας τακτικές, 

όπως οι αεροπειρατείες και οι απαγωγές ελαττώθηκαν µιας και τα κράτη από την 

πλευρά τους προσαρµόστηκαν και βρήκαν νέους τρόπους αντιµετώπισης των 

τροµοκρατών, υιοθετώντας πιο αδιάλλακτες και σκληρές στάσεις απέναντι στα 

αιτήµατά τους.281 Η κλοπή και η χρήση βίας για την απόκτηση όπλων µαζικής 

καταστροφής, όπως και για την απόκτηση συστατικών των πυρηνικών βοµβών για τη 

δηµιουργία δικών τους όπλων είναι ένας από τους τρόπους εύρεσής τους, αυξάνοντας 

τη δύναµη και την επιχειρησιακή ικανότητά τους. Μεγάλα αποθέµατα πυρηνικών 

υλικών βρίσκονται ιδιαίτερα στη Ρωσία, από την οποία και προµηθεύονται πέραν των 
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άλλων όπλα. Εκτός των σχάσιµων υλικών, µεγάλα αποθέµατα ραδιολογικών υλικών 

βρίσκονται διαθέσιµα παγκοσµίως, µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη µόλυνση 

φαγητού και νερού, όπως και τη δηµιουργία της «βρώµικης βόµβας» 

διασκορπίζοντας ραδιενεργά υλικά.282 Η δυνατότητα πλέον δηµιουργίας πυρηνικών 

όπλων δε µπορεί να υποτιµηθεί, αναγνωρίζοντας ότι η νέα γενιά τροµοκρατών εκτός 

από το θρησκευτικό φανατισµό, ο οποίος προσελκύει και τα περισσότερα µέλη, 

χαρακτηρίζεται από υψηλού επιπέδου µόρφωση των µελών τους.     

Το ρίσκο διεξαγωγής µιας πυρηνικής επίθεσης αυξάνεται, όσο αυξάνεται η επιθυµία 

για µαζικά θύµατα. Οι δυσκολίες που µέχρι πρότινος συναντούσαν οι τροµοκράτες 

στη διαχείριση και τη δηµιουργία πυρηνικών φαίνεται να ξεπερνώνται όσο η 

τεχνολογία και η διάθεση της πληροφορίας επεκτείνεται. Οι συνεχείς αναταραχές στη 

Νότια Ασία φαίνεται να διευκολύνουν την απόφαση αυτή των τροµοκρατών. Ωστόσο 

στην περίπτωση του Κασµίρ, η πιθανότητα πυρηνικής απειλής εξαρτάται, στο 

µέγιστο βαθµό, από τη διαχείριση των πυρηνικών µεταξύ των δύο κρατών (Ινδίας και 

Πακιστάν), αλλά και από τη διαχείριση εκ µέρους τους των τροµοκρατικών 

οργανώσεων που δρούν στην περιοχή. Η ραγδαία ανάπτυξη των πυρηνικών 

προγραµµάτων τους, ο ολοένα αυξανόµενος τεχνολογικός εκσυγχρονισµός και το 

άλυτο πρόβληµα του Κασµίρ, είναι δεδοµένα που οδηγούν στο φόβο ξεσπάσµατος 

πυρηνικής σύγκρουσης.283  

4. Πυρηνική τρομοκρατία στην Ινδία και στο Πακιστάν: ο 

αντίκτυπος στο Κασμίρ 
 

 Η Ινδία, παρότι είναι η µεγαλύτερη δηµοκρατία στον κόσµο και έχει συνεχή 

οικονοµική ανάπτυξη, ταλανίζεται, τόσο από την εσωτερική βία και τροµοκρατία, 

όσο και από την εξωτερική για την περιοχή του Κασµίρ. Οι πολιτικές και οικονοµικές 

συνθήκες στο εσωτερικό της χώρας δίνουν έδαφος για την ανάπτυξη  βίαιων 

κινηµάτων, ενώ η προσπάθεια καταστολής τους είναι συνεχής, κάνοντας την 

τροµοκρατία αναπόσπαστο κοµµάτι στη χάραξη της στρατηγικής της. Τα 

περισσότερα κινήµατα που αναπτύχθηκαν εσωτερικά ζητούσαν την αλλαγή 
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πολιτικής, όπως για παράδειγµα το Κέντρο Κοµµουνιστών Μαοϊστών (Maoist 

Communist Center) και ο Πόλεµος του Λαού (People’s War), τα οποία δρουν στη 

βόρεια και ανατολική Ινδία, παρά αυτονοµία και απόσχιση. Ωστόσο, η διάχυση της 

τροµοκρατίας από τις γειτονικές χώρες είναι ένα γεγονός που έχει σοβαρές 

προεκτάσεις στην εσωτερική διαχείριση της Ινδίας. Η σύνδεση των κινηµάτων και 

των τροµοκρατικών οργανώσεων µε άλλα εκτός Ινδίας, συµβάλλει στην αλλαγή της 

τακτικής και του τρόπου δράσης, και ως εκ τούτου και στη δυναµική για την 

απόκτηση πυρηνικών ή άλλων όπλων µαζικής καταστροφής. Για παράδειγµα, η 

σύγκρουση στη Σρι Λάνκα είχε σοβαρές πολιτικές προεκτάσεις στην Ινδία µε 

αποτέλεσµα τη δολοφονία του πρωθυπουργού Rajiv Gandhi, ενώ τα αποσχιστικά 

κινήµατα στο Κασµίρ που  υποστηρίζονται έντονα από το Πακιστάν έχουν λάβει έναν 

εξτρεµιστικό ισλαµικό χαρακτήρα. 284  

Η ασφάλεια των πυρηνικών κεφαλών της Ινδίας βρίσκεται κάτω από αυστηρό 

στρατιωτικό έλεγχο. Η Κεντρική Βιοµηχανική ∆ύναµη Ασφαλείας µια 

παραστρατιωτική δύναµη υπό τον έλεγχο του Υπουργείου Εσωτερικών της Ινδίας, 

έχει επίσης επωµιστεί µε την ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων. Ο τρόπος και 

η συνεργασία του µε το στρατό και την ερευνητική γραφειοκρατία, οργανισµοί που 

συµβάλλουν στον έλεγχο των συστηµάτων ασφαλείας, δεν είναι όµως γνωστός. 

Ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι το 1998 εκλάπησαν  8 klg φυσικού ουρανίου από 

το Κέντρο Ατοµικής Έρευνας, το 2001 τροµοκράτες κατόρθωσαν και διείσδυσαν σε 

περιοχές υψίστης ασφαλείας στο Ινδικό Κασµίρ, ενώ το ίδιο περιστατικό συνέβη το 

2002 στο στρατόπεδο του Kaluchak στο Κασµίρ. Η επίθεση στο Ινδικό Κοινοβούλιο, 

καταδεικνύει την ευκολία µε την οποία οι τροµοκράτες µπορούν να εισχωρήσουν σε 

περιοχές υψίστης ασφαλείας ιδιαίτερα σε περιοχές που φυλάσσονται σχάσιµα υλικά. 

Τα παραπάνω γεγονότα καταδεικνύουν επίσης, πως µε την ευκολία που δρουν σε 

αυτές τις περιοχές η εύρεση ραδιενεργών υλικών από νοσοκοµεία ή βιοµηχανικές 

περιοχές ξεφεύγει κάθε ελέγχου αυξάνοντας ολοένα και περισσότερο την ανασφάλεια 

και την αβεβαιότητα για τις δυναµικές των τροµοκρατικών οργανώσεων.285 

Η Ινδία έχει αναπτύξει συστήµατα ασφαλείας, ενώ πολλές φορές χρησιµοποιεί 

κατασταλτικά µέτρα για την αντιµετώπιση των εξεγέρσεων και των τροµοκρατικών 

κινηµάτων που αναπτύσσονται. Ωστόσο, η εξέλιξη των οργανώσεων απαιτεί την 
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επαγρύπνηση των συστηµάτων και των φορέων ασφαλείας και συνεχή 

εκσυγχρονισµό. Επιπλέον, η γεωγραφική συγγένεια µε χώρες αµιγώς 

µουσουλµανικές και µε κράτη που υποθάλπουν, και αποτελούν καταφύγιο για 

τροµοκράτες, καθιστά αναγκαία  την οχύρωση του κράτους και την εξεύρεση λύσεων 

διεθνούς συνεργασίας.286  

Από την άλλη µεριά, το πυρηνικό οπλοστάσιο του Πακιστάν βρίσκεται στο 

στόχαστρο ιδιαίτερα των ΗΠΑ µετά την 11.09.2001, θεωρώντας πως οι σχέσεις του 

Πακιστάν µε τους Ταλιµπάν, καθώς και η συνεργασία τους για την ένοπλη 

σύγκρουση στην περιοχή του Κασµίρ, αποτελούν σηµαντικό παράγοντα που µπορεί 

να ωθήσει τους τροµοκράτες στην απόκτηση πυρηνικών. Η πολιτική αστάθεια στο 

Πακιστάν είναι ένας επιπλέον λόγος ανησυχίας, καθώς ανά πάσα στιγµή ισλαµιστικές 

οργανώσεις µπορούν να καταλάβουν το πυρηνικό οπλοστάσιο. Η ασφάλεια του 

πυρηνικού οπλοστασίου του Πακιστάν τίθεται συνεχώς υπό αµφισβήτηση, µιας και 

τον κύριο λόγο στο κράτος τον έχει ο στρατός. Οι µυστικές υπηρεσίες του Πακιστάν, 

οι οποίες βοήθησαν ιδιαίτερα στην άνοδο των Ταλιµπάν κυρίως τη περίοδο 1994-

1996, ενδέχεται να συνεχίζουν να έχουν σχέσεις µε το καθεστώς των Ταλιµπάν µετά 

την αποκήρυξή τους και τη στροφή του Πακιστάν στο πλευρό των ΗΠΑ στον πόλεµο 

κατά της τροµοκρατίας.287 Στην περίπτωση αυτή, η πιθανότητα κατοχής ή εύρεσης 

υλικών που θα µπορούσαν να λειτουργήσουν ως όπλα ή στη δηµιουργία πυρηνικών, 

από τις µυστικές υπηρεσίες του Πακιστάν και τους Ταλιµπάν, είναι µεγάλη, ιδιαίτερα 

αν χρησιµοποιηθούν ως µέσο εκδίκησης, θεωρώντας τη στροφή του Πακιστάν ως 

στροφή εναντίων του σκοπού των ισλαµιστών. Παρά τις διαβεβαιώσεις του Πακιστάν 

για τον πλήρη και ουσιαστικό έλεγχο των πυρηνικών, δεν έχει φανεί ιδιαίτερα συνεπή 

σε αυτό, δεδοµένου ότι στην κρίση Brasstack288, την πολεµική άσκηση της Ινδίας, το 

Πακιστάν θεωρώντας ότι η Ινδία ετοιµάζεται να επιτεθεί και φοβούµενο ότι θα 

καταστρέψει το πυρηνικό του οπλοστάσιο, διέσπειρε τα πυρηνικά σε διάφορα µέρη 
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αποτελώντας έτσι το µεγαλύτερο κίνδυνο για την επιδροµή τροµοκρατών και την 

κλοπή τους. Η περίπτωση αυτή ενισχύεται και από το γεγονός ότι οι πυρηνικές 

κεφαλές δεν είναι συναρµολογηµένες και τα κοµµάτια φυλάσσονται σε διαφορετικά 

µέρη, πράγµα που επιτείνει την ανάγκη καλύτερης φύλαξης.289  

Το 2000 δηµιουργήθηκε η Εθνική Εξουσία Ελέγχου η οποία είχε την αρµοδιότητα να 

διασφαλίζει τον αποτελεσµατικό έλεγχο και τη διαχείριση του πυρηνικού 

προγράµµατος του Πακιστάν, όπως επίσης να διασφαλίζει την πιθανότητα παράνοµης 

χρήσης τους. Ένα χρόνο αργότερα εγκαθιδρύθηκε η Πακιστανική Πυρηνική 

Ρυθµιστική Εξουσία, για τον έλεγχο, τη ρύθµιση και την επίβλεψη όλων των πλευρών 

της πυρηνικής ασφάλειας και την προστασία της ραδιενέργειας.290 Μετά την 11.09 

και τη συνεργασία µε τις ΗΠΑ για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας, τα 

συστήµατα ασφαλείας αυξήθηκαν και οι έλεγχοι γίνονταν ακόµα πιο αυστηροί.291    

Οι οικονοµικές και πολιτικές συνθήκες δηµιουργούν ένα συνεχές κλίµα έντασης, ενώ 

οι ισλαµιστές µαχητές που υποστηρίχθηκαν από τις µυστικές υπηρεσίες του Πακιστάν 

στον πόλεµο του Αφγανιστάν συνεχίζουν να δρουν, δίνοντας βάση στην ισλαµική 

ατζέντα τους για τη δηµιουργία του πραγµατικού και καθαρού ισλαµικού κράτους, 

χρησιµοποιώντας τον εξοπλισµό που οι µυστικές υπηρεσίες και το κράτος του 

Πακιστάν τους προµήθευαν. Η δράση τους αυτή αν και δηµόσια καταδικαστέα, στο 

εσωτερικό του Πακιστάν το αντιµετώπιζαν ως µία ευκαιρία για χαµηλού κόστους 

στρατηγική προκειµένου να «µατώσει» την Ινδία.292 Αυτό µε τον καιρό γύρισε 

εναντίον του Πακιστάν δηµιουργώντας αναταραχές στο εσωτερικό του, µε θύµατα 

τους ίδιους τους µουσουλµάνους που δεν επιδοκίµαζαν τη δράση των ισλαµιστών 

µαχητών. Η στάση του Πακιστάν, παρόλα αυτά, ποτέ δεν έφτασε σε ακραία µέτρα 

µιας και τους χρειαζόταν για τη δηµιουργία εντάσεων και ανταρσιών στο Κασµίρ. 

Εκείνοι που αµφέβαλαν ότι οι τροµοκράτες θα µπορούσαν να χτίσουν µια πυρηνική 

βόµβα, µόνοι τους ανησυχούν στην ιδέα ότι µπορούν να την προµηθευτούν από τη 

Ρωσία, όπου η ασφάλεια και ο έλεγχος θεωρούνται προβληµατικά. Η αναταραχή στο 

Πακιστάν µπορεί να παράσχει στους τροµοκράτες µία ευκαιρία να αποκτήσουν στα 
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πυρηνικά του όπλα.293  Εξάλλου, πολλές εξτρεµιστικές οργανώσεις στο Πακιστάν 

επηρρεάζουν την κρατική πολιτική, ως προς τη χρήση και απόκτηση πυρηνικών 

όπλων. Για παράδειγµα, η Jammat-e-Islami δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την 

επιθετική και καταστροφική δύναµη των πυρηνικών, ενώ αποζητά την ουσιαστική 

και άµεση αντίδραση στις ινδικές πυρηνικές δοκιµές. Προσεγγίζει τα πυρηνικά όχι 

τόσο ως µέσο ασφαλείας, αλλά ως µέσο για την προώθηση της παγκόσµιας 

Μουσουλµανικής κοινότητας.294                                                                                                                                                                                                        

Το Πακιστάν, όπως άλλωστε και η Ινδία, δε δέχεται να µειώσει το πυρηνικό του 

οπλοστάσιο. Αντίθετα, έχουν εµπλακεί σε έναν αγώνα εξοπλισµών προσπαθώντας να 

καταστήσουν τα πυρηνικά τους όπλα ιδιαίτερα αξιόπιστα. Το Πακιστάν, έχοντας ένα 

ασταθές πολιτικό περιβάλλον και όντας µικρότερη δύναµη σε σχέση µε την Ινδία, 

συνεχίζει να προκαλεί την τελευταία σε χαµηλής έντασης διενέξεις προκειµένου να 

µη δηµιουργηθεί τετελεσµένο ως προς την κατοχή περιοχής του Κασµίρ από την 

Ινδία. Παρά την αποκήρυξη των τροµοκρατικών οµάδων από το κράτος του 

Πακιστάν - κυρίως διότι δεν επιθυµεί να χάσει ένα σηµαντικό σύµµαχο, τις ΗΠΑ, οι 

οποίες και το χρηµατοδοτούσαν295- συνεχίζει να στηρίζει τις οµάδες που δρουν στο 

Κασµίρ. Λόγω των πυρηνικών και του κινδύνου να εµπλακούν οι δύο χώρες σε µια 

πυρηνική σύγκρουση, υπάρχουν φόβοι ότι το Πακιστάν µπορεί να προµηθεύσει µε 

πυρηνικά τις οµάδες που δρουν στο Κασµίρ, ή να παρατάξει πυρηνικά στο τµήµα του 

Κασµίρ που το ίδιο κατέχει.296  Η πιθανότητα αυτή, αν και φαίνεται απίστευτη προς 

το παρόν, δε µπορεί να αγνοηθεί, καθώς οι συνέπειες τόσο στις σχέσεις µεταξύ των 

δύο κρατών, όσο και σε διεθνές επίπεδο θα είναι ανυπολόγιστες.297  

Το Κασµίρ θεωρείται το πιο επικίνδυνο µέρος του κόσµου και χαρακτηρίζεται ως το 

σηµείο ανάφλεξης (flashpoint) µιας και ανά πάσα στιγµή µια νέα σύγκρουση µπορεί 

να ξεσπάσει. Ως σηµεία ανάφλεξης θεωρούνται τα µέρη εκείνα που αντιπροσωπεύουν 

µια επαναλαµβανόµενη η σταθερή εστία σύγκρουσης, ενώ είναι το αποτέλεσµα µιας 
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άλυτης σύγκρουσης και της ύπαρξης το λιγότερο ενός δυσαρεστηµένου κράτους. Τα 

χαρακτηριστικά που είναι απαραίτητα για να αναδειχθεί ένα µέρος ως σηµείο 

ανάφλεξης είναι τα ακόλουθα: πρέπει να βρίσκεται στην πρώτη γραµµή µιας 

σηµαντικής πολύχρονης πολιτικής διαφωνίας, τείνει να προκαλεί µεγαλύτερη 

ανησυχία αν συνορεύει µε εχθρικά κράτη, και όταν αποφασίσουν να εµπλακούν οι 

ισχυρότεροι δρώντες της διεθνούς κοινότητας, να αναδεικνύει την πιθανότητα 

κλιµάκωσης σε έναν ευρύτερο πόλεµο.298 Η περίπτωση του Κασµίρ συνδυάζει τα 

παραπάνω χαρακτηριστικά επιβεβαιώνοντας τον παραπάνω χαρακτηρισµό.299 Πέρα 

από τη σηµασία του Κασµίρ για τα δύο αντίπαλα κράτη που µάχονται γι αυτό, 

σηµασία έχει επίσης και για τη διεθνή κοινότητα. Για την περιοχή έχουν ενδιαφερθεί 

τόσο οι ΗΠΑ, ως πυρηνική υπερδύναµη η οποία δεν επιθυµεί τις συγκρούσεις, οι 

οποίες την αποµυζούν τόσο χρηµατικά όσο και στρατιωτικά, και η Κίνα η οποία ως 

ανερχόµενη περιφερειακή δύναµη προσπαθεί να καταστείλει οποιονδήποτε άλλον 

ανταγωνιστή της, στην προκειµένη περίπτωση την αναδυόµενη Ινδία.   

 Η κρίση του Kargil το 1999 ήταν η πρώτη φορά που δύο πυρηνικές δυνάµεις 

ενεπλάκησαν σε σύγκρουση, µε τον άµεσο κίνδυνο κλιµάκωσης ενός πυρηνικού 

πολέµου. Ωστόσο, η διείσδυση ισλαµιστών µαχητών παρά την απαίτηση της Ινδίας 

για τη µείωση τους στο Κασµίρ, συνεχίστηκε µε αποτέλεσµα την κρίση το 2002, η 

οποία εµφανίστηκε µε πιο επικίνδυνο τρόπο καθώς η εισχώρηση των τροµοκρατών 

και η επίθεση στην περιοχή Kaluchak οδήγησε σε δεκάδες θανάτους γυναικόπαιδων. 

Η απάντηση της Ινδίας ήταν άµεση παρατάσσοντας παραστρατιωτικές δυνάµεις στην 

περιοχή του Jammu and Kashmir κάτω από τον έλεγχο του στρατού, ενώ ετοίµαζε 

σειρά στρατιωτικών χτυπηµάτων. Η αντίδραση του Πακιστάν για µια ακόµα φορά 

ανέδειξε καθαρά την κλιµάκωση σε πυρηνικό επίπεδο της κρίσης. Με την κρίση του 

2002 τα δύο κράτη ανέδειξαν δύο βασικές τάσεις στις πυρηνικές σχέσεις της 

υποηπείρου. Η πρώτη ήταν η εµπλοκή των ΗΠΑ προκειµένου να επέµβουν για την 

επίλυση της µακρόχρονης διένεξης και η δεύτερη η επιθυµία της Ινδίας για τη 

συµµετοχή των ΗΠΑ προκειµένου να µειωθεί το πυρηνικό οπλοστάσιο του 
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Πακιστάν. Και τα δυο κράτη προσπάθησαν να επηρεάσουν τις ΗΠΑ το κάθε ένα για 

το δικό του συµφέρον.300  

Η διαµάχη των δύο κρατών για το Κασµίρ συνεχίζεται και κάθε φορά αναδεικνύεται 

η πυρηνική απειλή στην περιοχή µε κυριότερο θύµα το Κασµίρ και τους κατοίκους 

του. Οι ισλαµιστές µαχητές συνεχίζουν να υποστηρίζονται από το Πακιστάν και να 

προκαλούν συγκρούσεις στο Κασµίρ και εντάσεις στην Ινδία. Ωστόσο, οι µεγάλες 

δυνάµεις που εµπλέκονται στην περιοχή διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο για την 

εξέλιξη της διένεξης του Κασµίρ. Τα θρησκευτικά, πολιτισµικά, πολιτικά και 

συµβολικά στοιχεία που εµπερικλείονται µέσα στο Κασµίρ, όπως και οι προσπάθειες 

των ΗΠΑ για την επίλυση της σύγκρουσης, φαίνεται να εµποδίζουν οποιαδήποτε 

πρόοδο.301 Η συνεχής ύπαρξη τροµοκρατικών οργανώσεων και στις δύο πλευρές της 

Γραµµής Ελέγχου καθιστούν το διάλογο µεταξύ των δύο χωρών δύσκολο και το 

ενδεχόµενο ξεσπάσµατος µιας νέας σύγκρουσης ιδιαίτερα πιθανή.                                                                                 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Το τέλος του Ψυχρού Πολέµου µε την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης 

µετέβαλλε τα δεδοµένα στις σχέσεις µεταξύ των κρατών. Το σύστηµα από διπολικό 

έγινε µονοπολικό, µε αποτέλεσµα πολλά κράτη που εξαρτώνταν από την προστασία 

των µεγάλων δυνάµεων, ΗΠΑ-ΕΣΣ∆, µεταξύ αυτών, και το Πακιστάν και η Ινδία, να 

πρέπει να σταθούν αυτόνοµα στο νέο διεθνές περιβάλλον.  

Η παντοδυναµία των ΗΠΑ θα δεχθεί το ισχυρότερο πλήγµα στη µέχρι πρότινος 

απροσπέλαστη ασφάλεια, µε την επίθεση στους ∆ίδυµους Πύργους στις 11 

Σεπτεµβρίου του 2001. Η ηµέρα αυτή άλλαξε όλα τα δεδοµένα ασφαλείας και ο 

φόβος είναι αυτός που θα επικρατήσει. Ο φόβος εναντίον του ξένου, εναντίον εκείνου 

που δεν ανήκει στην δυτική οικογένεια. Η εδραίωση των ΗΠΑ ως η µοναδική 

υπερδύναµη, τίθεται υπό αµφισβήτηση.302 Έναν πολυπολικός κόσµος χαρακτηρίζεται 

απο µεγαλύτερη αστάθεια συγκριτικά µε ένα διπολικό σύστηµα, καθώς οι προοπτικές 

συγκρούσεων και παρεξηγήσεων είναι µεγαλύτερες. Όπως αναφέρει και ο Yalem 

«χωρίς το µηχανισµό εξισορρόπησης των δυνάµεων που να επηρεάζει την εγγενή 

τάση των µεγάλων δυνάµεων, χωρίς έναν υπερεθνικό δρώντα που να ρυθµίζει τις 

σχέσεις είναι πιθανό το σύστηµα να υπόκειται σε συνεχή αστάθεια».303  Ο πόλεµος 

που κυρήχθηκε κατά της τροµοκρατίας από τις ΗΠΑ και τους συµµάχους της, κάνει 

ορατές τις επιπτώσεις του σε όλες τις µουσουλµανικές χώρες ενισχύοντας το 

αντιδυτικό αίσθηµα και οργανώνοντας τις τροµοκρατικές οργανώσεις ακόµα 

περισσότερο. Το Πακιστάν, κύριος σύµµαχος των ΗΠΑ στον Σοβιετο-αφγανικό 

πόλεµο, θα βρεθεί αντιµέτωπο µε πλήθος κυρώσεων από τη µοναδική υπερδύναµη, 

χωρίς ωστόσο να σταµατήσει να υποστηρίζει την τροµοκρατία.304  

Η περιοχή της Ασίας θεωρείται από τις πιο επικινδύνες περιοχές, εντείνοντας την 

ανασφάλεια και την αστάθεια στην περιφέρεια αυτή, µε επιπτώσεις όµως που 

ξεπερνούν τα γεωγραφικά της όρια. Στο πλαίσιο αυτό πολλοί κάνουν λόγο για το 
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«Νέο Μεγάλο Παιχνίδι»305 που εξελίσσεται στην περιοχή. Την άποψη αυτή 

ενισχύουν τόσο οι πλουτοπαραγωγικοί πόροι που βρίσκονται στην περιοχή, όσο και ο 

ανταγωνισµός οικονοµικής ανάπτυξης µεταξύ χωρών όπως η Κίνα και η Ινδία. Ο 

ανταγωνισµός των δύο αυτών χωρών, αν και δεν έχει το βάθος της σύγκρουσης 

όµοιας µε αυτής Ινδίας - Πακιστάν, ωστόσο ήταν βασικός παράγοντας για την 

ανάπτυξη του πυρηνικού προγράµµατος της Ινδίας. Η προσπάθεια της Κίνας να 

αναδειχθεί σε περιφερειακό ηγεµόνα έρχεται σε αντιθεση µε την ταχεία οικονοµική 

ανάπτυξη της Ινδίας. Η τελευταία, µε τις συνεχείς βελτιώσεις στο πυρηνικό της 

οπλοστάσιο αλλά και στο στρατό και στο ναυτικό της, µε τη βοήθεια της τεχνολογίας, 

έχει προκαλέσει την ανησυχία της Κίνας, εµπλέκοντας τις δυο χώρες σε ένα «µεγάλο 

παιχνίδι ανταγωνισµού», κυρίως ως προς την οικονοµική και στρατιωτική υπεροχή 

στο Nepal, στο Bangladesh, στη Myanmar, στη Sri Lanka, χώρες που πρωτίστως 

ανήκουν στο πεδίο επιρροής της Ινδίας, εποµένως ο αγώνας της Κίνας είναι πιο 

δύσκολος.306 Στον ανταγωνισµό των δύο χωρών δε µπορεί να µην προστεθεί η 

µακρόχρονη υποστήριξη της Κίνας ενάντια στον αιώνιο αντίπαλο, της Ινδίας στο 

Πακιστάν, στην προσπάθειά του τελευταίου για την κατάκτηση του Κασµίρ, η ήττα 

της Ινδίας στα Ιµαλάϊα από την Κίνα και η κατοχή από την τελευταία ενός µέρους 

του Κασµίρ. Στην προσπάθεια εξάπλωσης της Κίνας, η Ινδία έχει σύµµαχο τις ΗΠΑ, 

οι οποίες δε θέλουν να γίνει η Κίνα η αντίστοιχη υπερδύναµη της περιφέρειας της 

Ασίας, καθώς δεν επιθυµούν να απειληθούν τα συµφέροντά τους και να εµπλακούν 

στη διαδικασία εξισορρόπησης του νέου αντιπάλου.307  

Η εµφάνιση και ανάπτυξη των πυρηνικών όπλων ενίσχυσε τους φόβους και την 

αστάθεια στην περιοχή της Νότιας Ασίας. Η πυρηνικοποίηση των αιώνιων αντιπάλων 

Ινδίας και Πακιστάν, έδωσε νέα τροπή στην αντιµετώπιση των τροµοκρατικών 

οργανώσεων, καθώς η κατοχή, από αυτές τις χώρες, όπλων µαζικής καταστροφής και 

η πιθανότητα χρήσης τους γίνεται ολοένα και πιο πιθανή. Πολλοί αναλυτές 

αναφέρονται στη σχέση µεταξύ των δυο κρατών ως ο «Ψυχρός Πόλεµος» στη Νότια 

Ασία, λόγω της αποτροπής που ισχυρίζονται ότι προκαλείται από την κατοχή των 

πυρηνικών και από τα δύο κράτη. Ωστόσο, ο ορθολογισµός των κρατών ως προς τη 

                                                           
305

 Rajan Menon,“The new Great Game in Central Asia”, Survival vol 45, No 2, (2003), 184-204. Ahmed 

Rashid, οι Ταλιμπάν: Το Ισλάμ, τα πετρέλαια και το Νέο Μεγάλο Παιχνίδι στη Κνετρική Ασία, 292. 
306

 Robert Kaplan, “The India-China Rivalry”, Stratfor April 26, 2012.  

www.stratfor.com/analysis/india-china-rivalry-robert-d-kaplan?utm_source. 
307

 Ahmed Rashid, Οι Ιεροί Πολεμιστές του Ισλάμ: η άνοδος του στρατιωτικού Ισλάμ στην Κεντρική 

Ασία, (Ενάλιος, Αθήνα 2002), 251-259. 



Πα
νε
πι
στ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ς

 
101 

 

χρήση των πυρηνικών δεν είναι δεδοµένος βλέποντας τις δύο χώρες να είναι στο 

χείλος της καταστροφής µε τον πόλεµο του Kargil και τη διαµάχη του 2002. Το 

γεγονός ότι το Πακιστάν δε συµµορφώνεται µε τους όρους των ΗΠΑ και την 

οριστική αντιµετώπιση των τροµοκρατικών οργανώσεων που δρουν και 

υποστηρίζονται από αυτό, οξύνουν την ανησυχία της διεθνούς κοινότητας για τη 

µελλοντική πορεία των σχέσεων µεταξύ των δύο κρατών.308  

Η εξέλιξη της τεχνολογίας σε ένα παγκοσµιοποιηµένο πλέον διεθνές περιβάλλον, 

όπου τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι η ελεύθερη διακίνηση αγαθών και 

προσώπων, κάνοντας τον έλεγχο των συνόρων να φαίνεται ολοένα και πιο χαλαρός, 

βοηθά στην προώθηση και ανάπτυξη νέων τακτικών των τροµοκρατών.309 Με 

δεδοµένο τα παραπάνω, η πρόοδος αυτή των των όπλων µαζικής καταστροφής, σε 

συνδυασµό µε την εύκολη πρόσβαση σε πολλά από τα απαιτούµενα υλικά για τη 

δηµιουργία τους και τη χρήση τους, έχοντας πάντα κατά νου τα καταστροφικά 

αποτελέσµατα, οδηγεί στην εξεύρεση τρόπων από τις τροµοκρατικές οργανώσεις για 

την απόκτηση και τη χρήση τους. Πέρα από το γεγονός ότι ένας λόγος για την 

απόκτησή τους είναι το αντιστάθµισµα στην ισχύ των κρατών και των µηχανισµών 

καταστολή τους, ένας παραπάνω λόγος είναι ότι αποτελούν αξιόπιστα µέσα για την 

επίτευξη των στόχων τους. Η αναβίωση του θρησκευτικού φονταµενταλισµού είναι 

επιπλέον παράγοντας που οδηγεί στη διαµόρφωση και µετάλλαξη των µέχρι πρότινος 

πολιτικά κινητοποιηµένων τροµοκρατικών οργανώσεων. Πλέον, ο φανατισµός και το 

γεγονός ότι ο απώτερος αποδέκτης της αφοσίωσης είναι όχι ο λαός ή το κράτος αλλά 

ο Θεός, οδηγεί στη σκλήρυνση των τακτικών και των µέσων που έχουν στη διάθεσή 

τους οι τροµοκράτες για να ενεργήσουν.310  

Το Κασµίρ βρίσκεται στο µέσο µιας µακρόχρονης και αιµατοβαµµένης διαµάχης η 

οποία συνεχίζει παρά τις διεθνείς προσπάθειες για επίλυσης του ζητήµατος. Τα άµεσα 

εµπλεκόµενα κράτη, η Ινδία και το Πακιστάν, δε φαίνεται να υποχωρούν στις 

απαιτήσεις τους. Το Πακιστάν στην προσπάθεια του να µη δηµιουργηθεί τετελεσµένο 

στο κοµµάτι που κατέχει η Ινδία στο Κασµίρ, δεν είναι πρόθυµο να σταµατήσει την 
                                                           
308
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υποστήριξη των οµάδων που δρουν για το σκοπό αυτό. Από την άλλη πλευρά, η 

Ινδία, προκειµένου να έχει µε το µέρος της τη διεθνή κοινή γνώµη και υποστήριξη δε 

ξεπερνά τα όρια της Γραµµής Ελέγχου, αν και έχει δηλώσει πως αν χρειαστεί θα το 

κάνει, δεν είναι όµως διατεθειµένη να ανεχτεί τις χαµηλής έντασης συγκρούσεις που 

προκαλούνται από τους τροµοκράτες και το Πακιστάν. Η ύπαρξη των πυρηνικών δεν 

αφήνει ανεπηρέαστο ως εκ τούτου το Κασµίρ, µε το Πακιστάν να κάνει σκέψεις για 

την παραχώρηση πυρηνικών στο κοµµάτι του Κασµίρ που το ίδιο κατέχει. Η 

περίπτωση κατοχής πυρηνικών από τις τροµοκρατικές οµάδες παρότι δεν υπάρχουν 

ενδείξεις γι’ αυτό δεν θεωρείται απίθανη. Επιπλέον η απόκτηση υλικών για τη 

δηµιουργία βοµβών ή πυρηνικών όπλων δεν είναι τόσο δύσκολη, ενώ µπορεί να 

δράσουν βίαια για να τα αποκτήσουν. Η πιθανότητα λοιπόν ενός πυρηνικού 

χτυπήµατος δεν πρέπει να αγνοείται καθώς δεν είναι διόλου απίθανο στο µέλλον.311  

Στην περίοδο του Ψυχρού Πολέµου η αποτροπή λειτούργησε αποτελεσµατικά, χωρίς 

να σηµαίνει ότι και την περίοδο εκείνη οι δύο υπερδυνάµεις δεν είχαν έρθει στα 

πρόθυρα πυρηνικού πολέµου, όπως για παράδειγµα συνέβει µε την κρίση της 

Κούβας. Ωστόσο, στην περίπτωση της Νότιας Ασίας, πολλοί αναλυτές θεωρούν ότι η 

πυρηνική αποτροπή έχει επιτύχει, εντούτοις οι εξελίξεις τρέχουν και τα κράτη επειδή 

είναι ορθολογικοί δρώντες κοιτούν το κόστος να µη ξεπερνά το όφελος στις δράσεις 

τους. Παρόλα αυτά, οι µη κρατικοί δρώντες που δρούν στα κράτη αυτά και πολλές 

φορές υποστηρίζονται από αυτά µπορούν να λειτουργήσουν µε τρόπους, όπως και 

αποδεικνύεται, πέρα από τα ορθολογικά όρια. Οι σηµερινές εξελίξεις στη Μέση 

Ανατολή και στην Ασία εντείνουν ολοένα και περισσότερο την αστάθεια στο διεθνές 

σύστηµα. Η ζήτηση των πυρηνικών από περισσότερα κράτη µε το επιχείρηµα της 

οχύρωσής τους απέναντι στα εχθρικά κράτη που κατέχουν πυρηνικά και εποµένως 

της επιβίωσής τους στο διεθνές σύστηµα, οδηγεί τις µέχρι σήµερα συµφωνίες για τη 

µη διασπορά των όπλων, σε κρίση. Η αποµάκρυνση από τη Σύνθηκη για τη µη 

∆ιασπορά των όπλων από τη Βόρεια Κορέα και την ανακήρυξή της σε πυρηνικό 

κράτος σύµφωνα µε το αναθεωρηµένο Σύνταγµά της312, προκαλεί αναταράξεις και 

ιδιαίτερη ανησυχία στην Κίνα. Η προσπάθεια του Ιράν να αναπτύξει το πυρηνικό του 
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πρόγραµµα, ανακοινώνοντας ότι έχει το δικαίωµα γι’ αυτό και δεν πρόκειται να 

σταµατήσει τις προσπάθειες, προκαλεί την αντίδραση των ΗΠΑ, οι οποίες σε µια 

προσπάθεια να το περιορίσουν επιδίδωνται σε έναν συνεχη κυβερνοπόλεµο εναντίον 

των πυρηνικών εγκατάστασεων του Ιράν313, ενώ πρόσφατα δήλωσαν την εισβολή σε 

αυτό αν δε συµµορφωθεί. 

Η µη συµµόρφωση των κρατών στις διεθνείς υποχρεώσεις τους, η µη αντιµετώπιση 

των ισλαµιστών εξτρεµιστών, οι οποίοι καταφεύγοντας στη θρησκεία προσελκύουν 

ακόµα περισσότερα µέλη, η απραξία της διεθνούς κοινότητας στην αντιµετώπιση των 

χρόνιων προβληµάτων, οξύνουν τις εντάσεις, και οι συγκρούσεις και διενέξεις 

συνεχίζονται. Η επίγνωση των πολιτικο-οικονοµικών συνθηκών των κρατών είναι 

απαραίτητος παράγοντας για την επίλυση των διεθνών συγκρούσεων και 

διενέξεων.314 Η εξάπλωση από την άλλη µεριά, των πυρηνικών, αναπόφευκτα κάποια 

στιγµή στο µέλλον θα επιφέρει αν όχι πυρηνικό πόλεµο, τη διεξαγωγή πυρηνικού 

πλήγµατος εναντίον µιας χώρας. Η φύλαξη και η ασφάλεια των πυρηνικών είναι 

υψίστης σηµασίας και πρέπει να δοθεί έµφαση στην αντιµετώπιση των 

τροµοκρατικών οργανώσεων οι οποίες προσαρµοζόµενες και εκείνες στις διεθνείς 

συνθήκες δε θα αργήσουν να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα. Η διεθνής συνεργασία των 

κρατών στη βάση των αµοιβαίων συµφερόντων και η επιβολή σκληρότερων 

κυρώσεων απέναντι στα κράτη και τις οµάδες που δε συµµορφώνονται πρέπει να 

τεθούν επί τάπητος για την αποφυγή µελλοντικής ολοκληρωτικής καταστροφής.  
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