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Jednou se můžeme probudit
a zjistit, že Američané nechtějí
či nedokážou Evropě pomoct,
říká v rozhovoru pro LN
ředitel francouzské Nadace
pro strategický výzkum
Camille Grand. Do Prahy
dorazil na konferenci
o energetické bezpečnosti.

LN Tento týden přijeli do Íránu
inspektoři Mezinárodní agentu-
ry pro atomovou energii. Mají
ale takové inspekce vůbec nějaký
smysl? Mohou něco vyřešit?

Řešení mají už léta Íránci ve
svých rukách. Pokud budou plně
spolupracovat s atomovou agentu-
rou, zpřístupní problematická zaří-
zení a budou se chovat zcela trans-
parentně, tak se nepochybně nabízí
cesta k řešení u jednacího stolu.

Problém s Íránci ale je, že jsou
mimořádně dobří v klamání. Už
mnohokrát se stalo, že umožnili in-
spekce jen proto, aby docílili zmír-
nění nátlaku a takříkajíc upustili
páru. Ve skutečnosti se ale do proce-
su, který by vedl k urovnání íránské
jaderné krize, nezapojili. Teď jsme
například svědky toho, jak povolili
inspekce a zároveň minulý měsíc
oznámili, že budou pokračovat
v dalším obohacování uranu, budo-
vání podzemních zařízení a mnoha
dalších aktivitách, které pro civilní
program nedávají smysl.

LN A jak se dá vlastně poznat,
kdy Íránci překročí pomyslnou li-
nii a budou schopni vyrobit ja-
dernou zbraň?

K takovému závěru se vždy do-
chází složitě, protože to v sobě za-
hrnuje dva velmi rozdílné balíky
otázek. Tím prvním jsou odhady
technického typu – tedy kam se už
dostali a jak daleko dokážou zajít.
A tím druhým jsou politické odha-
dy ohledně jejich motivace.

Samozřejmě nevíme, jak daleko
chtějí skutečně zajít. Hodlají své
schopnosti dát na odiv? Nechali by
si bombu ukrytou? Postačí jim pl-
nohodnotný jaderný program?
V tomto stadiu to není jasné. Jisté
je pouze to, že musíme jejich aktivi-
ty posuzovat na základě faktů. Tím
může být atomová agentura nápo-
mocná, protože dokáže nezpochyb-
nitelným způsobem poukázat na ně-
které podezřelé aktivity. A s tímhle
v ruce můžeme Íránce přesvědčo-
vat, aby se vydali jinou cestou.

LN Je ale vůbec možné je přesvěd-
čit? Když se na to podíváte z hle-
diska Teheránu, tak se obávají Iz-
raele, Západu i arabských souse-
dů. Co když se prostě rozhodli,
že se dostanou co nejblíže k jader-
né bombě, ať to stojí co to stojí?

Samozřejmě bychom se asi měli
snažit pochopit, co se jim honí hla-
vou. Na druhou stranu je ale přece
jasné, že od roku 2005 se jim toho
nabízelo hodně – ať už šlo o zapoje-
ní do světové ekonomiky, vyslyše-
ní jejich bezpečnostních obav,

účast na misích v Iráku i Afghánis-
tánu. To všechno leželo při jedná-
ních na stole. Na oplátku měli zmra-
zit své podezřelé aktivity. Takže by-
chom jim měli jasně dát najevo –
jak íránským obyvatelům, tak vlád-
noucímu režimu – že cesta, kterou
se nyní ubírají, jim nezajistí větší
bezpečí, nýbrž právě naopak.

Z některé strany může kdykoliv
přijít přehnaná reakce, ať už v rám-
ci regionu či odjinud, protože oba-
vy spojené s íránským jaderným
programem rostou. Prakticky žád-
ná země na světě kromě samotného
Íránu nemá pocit, že jeho jaderný
program je zcela legitimní. Pro to,
co dělají, nezískali podporu ani Čí-
ňanů, Rusů, Indů či arabských
zemí. Podle mě je klíčová analýza,
zda se jim to vyplatí. A jaderný ar-
zenál nezvýší jejich bezpečnost ani
nevylepší jejich postavení.

Izraelské nemlčení
LN Tato úvaha ale zjevně nefun-
guje a stejně tak ani sankce Írán
od jeho jaderného programu do-
posud neodradily...

Nyní jsou na obzoru takové sank-
ce, které by měly mít na íránské
hospodářství a vládce země hmata-
telný dopad. Režim se může samo-
zřejmě domnívat, že jaderný pro-
gram je důležitější než ekonomika
a živobytí obyvatel. Tak tomu u po-
dobných režimů bývá. Každopád-
ně se ale v určitém okamžiku mo-
hou dostat do situace, kdy to s hos-
podářstvím půjde rychle z kopce,
obyvatelé nebudou moci cestovat
a investovat v zahraničí.

Musíme íránské obyvatele a hlav-

ně vládce – protože v Iránu to ne-
jsou obyvatelé, kdo rozhoduje – pře-
svědčit, že jdou po cestě, která není
v jejich zájmu. A možná jsme tomu
blízko. To je optimistický scénář.

LN A ten pesimistický?
Samozřejmě režimy jako ten

íránský se mohou vydat i nebezpeč-
nější cestou a dojít k závěru, že kri-
ze má svoji cenu. Neboli že drží re-
žim u moci.

LN Hojně se diskutuje o možném
izraelském útoku na íránská ja-
derná zařízení. Pokud by k němu
skutečně došlo, mohli by vůbec
Izraelci dosáhnout svých cílů?

Zničení íránských jaderných za-
řízení by bylo velmi náročnou vo-
jenskou operací. Těch zařízení je
několik, řada z nich je pod zemí
a Íránci se navíc na tuto možnost
už léta připravují. Na druhou stra-
nu když Izraelci podobně bombar-
dovali v roce 1981 Irák a v roce
2007 Sýrii, tak byli v těchto omeze-
ných operacích dosti úspěšní.

A když se blíž podíváte na deba-
ty probíhající v Izraeli, tak zjistíte,
že řeč není o vyřešení celého pro-
blému. To možná ani není v jejich
schopnostech. Mluví o získání
času a o odhalení iránského jader-
ného programu před světem, což je
přece jen dosažitelnější. Byť i to by
byla mimořádně náročná operace.

Izraelské vedení by muselo dojít
k závěru, že provedení takové ope-
race je v nejvyšším národním zá-
jmu. Myslím, že do tohoto bodu ješ-
tě nedospěli. Navíc je obvyklé, že
pokud se v Izraeli vede velká deba-

ta, tak útok na spadnutí není. Více
bych ho očekával, pokud by z Izrae-
le přicházelo mlčení.

LN Nemohlo by to v případě izra-
elského náletu dopadnout podob-
ně jako během Suezské krize
v roce 1956? Tedy že by Izrael za-
útočil s tichou podporou části Zá-
padu, ale pak by se to proti němu
i jeho tichým společníkům v poli-
tické rovině obrátilo?

To je další problém. Nejde jen
o samotný útok, ale o to, co by se
dělo den poté. Jaká by byla reakce
arabské ulice? Podporovali by Írán-
ce? Řada arabských režimů by nej-
spíš izraelský úder uvítala, ale není
jasné, co by reakce ulice způsobila.

Otázkou také zůstává, nakolik
by byl Írán schopen uvést do pohy-
bu Hizballáh (proíránské hnutí liba-
nonských šíitů – pozn. red.) či Sý-
rii, aby z toho vytvořil jakousi
regionální krizi. A tady je třeba zdů-
raznit úzkou souvislost s tím, co se
teď děje v Sýrii, s Libanonem, s Írá-
nem, situací v Iráku a tak dále.

Íránci mají velmi omezené mož-
nosti, jak na případný izraelský
útok reagovat přímo. Nepochybně
jsou ale schopni provést nějaké ope-
race přes své spojence, asi hlavně
Hizballáh.

LN Ve Francii se rozjela na plné
obrátky prezidentská kampaň.
Mohou mít volby nějaký vliv na
politiku Paříže vůči Íránu?

Nemyslím si. Bezpečnostní kru-
hy i politické elity jsou v politice
vůči Íránu zajedno. Takže neče-
kám žádný velký posun ani v přípa-

dě, že by Nicolas Sarkozy nebyl
znovuzvolen a vyhrál by François
Hollande. Možná by došlo k men-
ším změnám v rétorice, ale žádné
velké změny neočekávám.

Nepříjemné probuzení
LN Teď k trošku jinému tématu,
k roli Francie ve světové aréně.
Paříž byla společně s Londýnem
hodně aktivní v letecké kampani
proti Libyi, byť se zároveň ukáza-
ly limity evropské účasti. Jak
z toho nakonec Francie vyšla?

Když se podíváme na účast Fran-
cie a Británie, tak vidíme dvě věci.
Jednak se USA poprvé od konce
studené války rozhodly takříkajíc
řídit ze zadního sedadla. Takže Ev-
ropané neměli jinou možnost než
tu odpovědnost přijmout. Někteří
tak učinili, jiní nikoliv.

Nebyla to válka, kde by bylo
možné si moc vybírat, jakou roli bu-
deme hrát. Bylo to tedy spíš rozhod-
nutí (francouzského prezidenta Ni-
colase) Sarkozyho a (britského pre-
miéra Davida) Camerona zaujmout
vůdčí roli, protože jiní zájemci ne-
byli. V tomto kontextu je nesmírně
důležité partnerství s USA.

A za druhé je to fakt, že západní
země jako Francie a Británie, které
byly aktivní na diplomatické i vá-
lečné frontě, čelí situaci, kdy není
jiná možnost. Čína, Brazílie –
všechny ty nastupující mocnosti,
o nichž se tak mluví – nejsou při ře-
šení otázek mezinárodní bezpeč-
nosti zrovna moc aktivní. Pokud
tedy nejde o aktivitu v negativním
slova smyslu... Prostě nechtějí nést
na svých bedrech odpovědnost.

LN Zmínil jste upozaděnou ame-
rickou roli v Libyi. Jak moc se
vlastně změnila zahraniční politi-
ka USA během úřadování prezi-
denta Obamy?

Obamova administrativa věnuje
hlavní pozornost domácím téma-
tům, jako je stav amerického hospo-
dářství. V mezinárodní aréně je
mnohem méně aktivní, protože je
to nákladné a stále méně populární
pro americký politický systém.
A také proto, že v případech jako
Libye nevidí své životní bezpeč-
nostní zájmy. Zároveň také vidíme
posun strategických priorit od Evro-
py směrem k Asii, což je zcela zře-
telné v obranné i zahraniční politi-
ce USA.

Nám jako Evropanům nezbývá
než brát tuto otázku vážně. Vojen-
ské výdaje v Evropě stále jen kle-
sají. A jednoho dne se možná pro-
budíme a zjistíme, že nejsme
schopni čelit nějaké nepředvídané
události – do níž Američané nebu-
dou mít zájem či schopnost zasáh-
nout.

Camille Grand
■ Od roku 2008 řídí francouzskou
Nadaci pro strategický výzkum.
Přednáší také na prestižním
institutu Sciences Po.

■ Dříve působil na ministerstvech
obrany a zahraničí jakožto expert
na chemické, biologické a jaderné
zbraně. Byl také poradcem
expertní skupiny pro přípravu
strategického konceptu NATO.

Neobhajitelná hloupost

L ubomír Zaorálek, místopřed-
seda Poslanecké sněmovny
a ČSSD, má vzácnou lid-

skou schopnost mýlit se téměř ve
všem, co řekne. Znovu to předvedl
jeho útok na Václava Klause v člán-
ku Neobhajitelné mlčení (LN
21. 2.). Jeho omyly jsou však dvojí-
ho druhu: jeden vedený neznalostí
a hloupostí, druhý letitou záští.

„Prezidentská kancelář se mýlí,
pokud si myslí, že právo udělovat

milost má z boží vůle a je tak abso-
lutní, že se z něj nemusí nikomu
zpovídat,“ horlí pan Zaorálek.
V tomto případě se mýlí hned dva-
krát. Jednak když se domnívá, že
milosti uděluje prezidentská kance-
lář. Nikoli. Toto je výhradní pravo-
moc prezidenta republiky. Druhý
omyl spočívá v neznalosti nejvyšší-
ho zákona ČR, což je v případě mís-
topředsedy sněmovny už na pová-
ženou. Právo udělit milost totiž ne-
vyplývá z Boží vůle, ale z Ústavy,
která také jeho uplatnění přesně po-
pisuje. Nenajdeme tam ani slovo
o tom, že by tento akt měl prezi-
dent doprovodit nějakým vysvětle-
ním.

Toho si byl dobře vědom prezi-

dent Havel, který proto důvody udě-
lení milosti nikdy nevysvětloval.
Tuto praxi Václav Klaus změnil –
a myslím, že neučinil dobře. Milost
se totiž pohybuje mimo rámec justi-
ce. Důvody pro její udělení spočíva-
jí v něčem úplně jiném, než co
může postihnout zákon.

Prezident bere v úvahu celý
lidský rozměr příběhu
Že si této skutečnosti nejsou vědo-
mi ani představitelé justice, doklá-
dá pražský státní zástupce Marek
Bodlák, když hovoří o milosti pro
Annu Benešovou, která ho prý „vy-
točila“: „Je otázkou, když máme
na Hradě člověka, který je asi scho-
pen posoudit otázku viny a trestu

lépe než celý justiční systém, jestli
by nebylo vhodnější, aby v trest-
ných činech rovnou rozhodoval
Hrad.“

Pan státní zástupce by měl ihned
rezignovat a vrátit diplom, když
lká nad tím, že prezidentská milost
zmařila práci policie, státního zastu-
pitelství i soudu: Tak je to přece
vždycky! To je vlastní smysl prezi-
dentské milosti! Hrad není dalším
odvolacím místem v trestních kau-
zách. Žasnu nad tím, že si pana
Bodláka nezavolal ministr spravedl-
nosti, aby mu to objasnil. Nebo
snad také neví, že prezident bere
při posuzování žádostí o milost
v úvahu jiné než právní argumen-
ty? Nejen sociální či zdravotní, ale

celý lidský rozměr případu, který
většinou ani nelze exaktně popsat.
V tom se právě milost od soudního
líčení liší. Proto vůbec institut mi-
losti v Ústavě je! Ústavodárce zjev-
ně nechtěl, aby prezident milosti
„vysvětloval“. Protože to z princi-
pu ani nejde.

Jde přesně o totéž účelové hlu-
páctví, jako když pan Zaorálek vý-
znamně podotýká: „Podivné je, na
jaké typy trestných činů se opako-
vaně snáší prezidentova milost –
korupce, hospodářská kriminalita.“
Tak ještě jednou, výhradně pro vás,
pane poslanče: prezident nevybírá
podle typů trestných činů, ale po-
dle lidské situace odsouzeného.
Tady jste vedle neznalosti projevil

i něco, čemu se říká „freudistické
bezděčné uřeknutí“. Prostě meto-
du, podle níž byste rozhodoval vy.
Současnému prezidentovi republi-
ky je však cizí.

Pan Zaorálek se mýlí důsledně
a s jistou vášnivostí, typickou pro
nevzdělance z pražské, respektive
ostravské kavárny. Prý i „Gracia,
milost Boží“ je relikt křesťanského
středověku. Není. Na Dei Gratia
křesťané spoléhají již dva tisíce let.
Jenže se píše s T, ne s C. Možná
jsou takové detaily pod intelektuál-
ní možnosti a rozlišovací schopnos-
ti některých intelektuálů. Já mám
za to, že jde o příznak lidské hlou-
posti, typické pro celý Zaorálkův
článek. Hlouposti neobhajitelné.

Útok na Írán? Jde i o to, co by bylo poté
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Íránci jsou mistři v klamání, upozorňuje francouzský bezpečnostní expert Camille Grand FOTO LN – JAN ZATORSKY


