Jak CIA, Kanada a Hollywood oklamaly Írán

(Mendez, A. J. a Baglio, M.: Argo. Nejlepší dezinformační akce CIA. Praha, Mladá fronta 2012, 296 s., 299 Kč)

Thriller Argo (v hlavní roli s Benem Affleckem) se zařadil mezi nejúspěšnější filmy minulého roku. A na český vánoční trh přišla kniha, která posloužila jako předloha filmu a pod kterou je podepsaný bývalý pracovník CIA Antonio Mendez (ve filmu ztvárněný právě Affleckem). Jde o vskutku mimořádný příběh, o to působivější, že je zcela pravdivý. Některé informace o něm sice již byly známy dříve, ale teprve kniha Argo předkládá kompletní a spolehlivý popis všech událostí přímo z pera hlavního organizátora této pozoruhodné operace. Jak známo, v Íránu byl v roce 1979 svržen prozápadní šáh Pahláví a moci se ujali islámští revolucionáři, kteří napadli americké velvyslanectví v Teheránu a 444 dní drželi jeho zaměstnance jako rukojmí. Poněkud méně známý je fakt, že se šesti diplomatům podařilo z velvyslanectví uniknout. Skrývali se na kanadské ambasádě a ve finále se jim povedlo z nepřátelské země prchnout. A právě na tomto riskantním podniku se podílela CIA, resp. její Úřad technických služeb, jenž připravil pro šest diplomatů opravdu pozoruhodný krycí příběh, díky němuž oklamali íránské úředníky a dostali se na palubu letadla do Evropy. Vedle Kanady ale poskytl neocenitelnou pomoc i Hollywood, protože onen krycí příběh byl založen na natáčení sci-fi filmu. Kniha Argo popisuje celou tuto operaci od úniku šestice Američanů z obsazeného velvyslanectví přes přípravy v centrále CIA v USA až po cestu pracovníků CIA do Teheránu a závěrečný dramatický únik. Zároveň se ale neomezuje pouze na dokumentární popis těchto událostí, jelikož Mendez se podrobně věnuje i řadě souvisejících témat. Dozvíme se tedy spoustu detailů o politickém pozadí íránské krize, o práci technického oddělení CIA nebo o některých dalších „únikových“ akcích. Kniha je psána velmi živým stylem, který se dramatičností vyrovná nejlepším špionážním románům. Jedná se o skutečně podařené, čtivé a informačně přínosné dílo z oblasti literatury faktu, jehož téma má navíc úzký vztah i k aktuálnímu dění na Středním východě.
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