Kavkaz:
Ruská válka proti terorismu

„Prokázali jsme slabost. A slabí jsou vždy biti,“ prohlásil ruský prezident Vladimír Putin po teroristickém útoku na školu v Beslanu. A krátce nato šéf ruského generálního štábu oznámil, že Rusko zaútočí na základny teroristů kdekoli na světě. Znamená to, že Rusko přijalo americkou doktrínu preventivních úderů a fakticky vyhlásilo terorismu válku?

Válka proti terorismu vstupuje do nové fáze. Lze tak alespoň soudit z reakcí politických i vojenských představitelů Ruské federace na sérii teroristických útoků, která vyvrcholila přepadením školy v Beslanu. Není to poprvé, co se radikální čečenští separatisté odhodlali k útokům proti ruským civilistům, ale dosud nikdy neprovedli během tak krátké doby sérii tak brutálních činů. Pro Rusko to znamenalo obdobnou tragickou zkušenost, jakou bylo pro USA 11. září 2001. A ruská odpověď bude pravděpodobně stejně tvrdá jako americká.

Krvavý týden teroru
Začalo to 28. srpna 2004, když ruská střediska řízení letového provozu ztratila krátce po sobě spojení se dvěma vnitrostátními linkami. Obě letadla se zřítila a v troskách zemřelo 90 lidí. Hned první výsledky vyšetřování naznačovaly, že šlo o dva koordinované teroristické útoky. Tento závěr byl definitivně potvrzen 31. srpna 2004, ale to už Rusko šokoval další úder. Sebevražedná atentátnice odpálila nálož uprostřed Moskvy a zabila devět lidí. Všechny tři výbuchy měly zřejmě na svědomí tzv. černé vdovy, ženy po padlých čečenských bojovnících, které pod černými hábity nosí opasky s výbušninami. Avšak nikdo netušil, že šlo jen o předehru k operaci mnohem větších rozměrů.
1. září 2004 vpadla do školy v severoosetském městě Beslan skupina asi třiceti teroristů, kteří zabili sedm osob a zajali přes 1000 rukojmích, většinou dětí, a za jejich propuštění požadovali odchod ruské armády z Čečenska a propuštění zajatých čečenských a ingušských bojovníků. Ruské speciální jednotky Specnaz, Alfa a OMON budovu obklíčily, ale zjevně se nechystaly k zásahu. Ruská vláda se snažila vyjednávat. V pátek 3. září bylo dojednáno, že Rusové mohou odklidit těla sedmi mrtvých zabitých při přepadení školy. Vzniklého zmatku využily některé ze zadržovaných dětí a pokusily se o útěk. Teroristé po nich začali střílet a ruské jednotky palbu opětovaly. Rozpoutal se intenzivní boj a Rusové se rozhodli k riskantnímu kroku. Zorganizovali improvizovanou záchrannou akci.
Speciální vojenské a protiteroristické jednotky prorazily otvory do zdí budovy, aby umožnily rukojmím únik, a samy do školy vnikly. Dosud není jasné, co se přesně ve škole odehrálo; jisté je, že došlo k výbuchu a zřítila se část střechy. Boj se pak rozšířil i do ulic města, protože část teroristů se rozhodla prostřílet se obklíčením ven. Bojovalo se až do pozdního odpoledne a počet ztrát hrozivě narůstal. Téměř všechny teroristy se nakonec podařilo zabít či zajmout, ale celková bilance je děsivá: přes 340 mrtvých, většinou dětí.

Neklidný severní Kavkaz
Už krátce po přepadení školy se hovořilo o tom, že akci má na svědomí nejobávanější čečenský polní velitel Šamil Basajev, což posléze potvrdil i jeden ze zajatých teroristů. Reakce Moskvy na sebe nenechala dlouho čekat. Na hlavu Basajeva a separatistického čečenského prezidenta Aslana Maschadova byla vypsána odměna 300 milionů rublů. Ale to zdaleka nebylo všechno. Náčelník ruského generálního štábu Jurij Balujevskij prohlásil, že Rusko je připraveno použít jakékoli prostředky (kromě jaderných zbraní), aby zničilo základny teroristů kdekoli na světě. Později bylo upřesněno, že se ono sdělení vztahuje pouze ke Kavkazu, střední Asii a dalším oblastem blízkým Rusku.
V žádném případě však nelze pochybovat o tom, že Rusko má kapacity k provedení takovýchto úderů nejen v blízkosti svého území, ale i kdekoli jinde. Nabízí se srovnání s Amerikou: Hlavními prostředky USA pro útoky proti základnám teroristů jsou střely s plochou dráhou letu (Tomahawk, ALCM), strategické bombardéry (B‑52H, B‑1B, B‑2A) a letadla z letadlových lodí. Rusko disponuje zbraněmi všech těchto kategorií na srovnatelné úrovni. Např. bombardéry Tu‑160 s řízenými střelami Ch‑101 mohou udeřit na cíle vzdálené až 20 000 km od hranic Ruska, tedy skutečně na celé zeměkouli.
Ale přesto lze očekávat, že se „ruská válka proti terorismu“ bude přece jen odehrávat hlavně ve střední Asii. Je to logické, protože hlavní teroristickou hrozbu pro Rusko představují radikální separatisté z kavkazských autonomních republik, a to nejen z Čečenska, ale i z Ingušska a Dagestánu. Celá oblast severního Kavkazu je velice neklidná a zmítají jí politické, etnické a náboženské nepokoje. Boje ruské armády s čečenskými ozbrojenci trvají s malými přestávkami už od roku 1994 (podrobný popis celého konfliktu najdete v ATM 5/2003), ale kromě toho mezi sebou válčí i jednotlivé kavkazské národy, např. Osetinci a Ingušové. Situaci navíc komplikují separatistické tendence v Gruzii a blízkost strategicky důležitého Kaspického moře (více v ATM 8/2004).

Doktrína preventivních úderů
Teroristické útoky kavkazských ozbrojenců proti ruským civilistům už tady byly dříve; z mnoha stačí vzpomenout dva výbuchy v moskevských panelových domech v září 1999 (celkem 213 mrtvých) a z nedávné doby explozi ve městě Groznyj 9. května 2004, která zabila Moskvou uznávaného čečenského prezidenta Achmada Kadyrova a dalších 29 lidí. A všichni si ještě pamatují na drama v moskevském divadle Dubrovka v roce 2002, které si vyžádalo přes 120 obětí. Avšak nedávný „týden teroru“ netvořily izolované akce, nýbrž šlo o předem naplánovanou a koordinovanou sérii útoků, jejichž cílem bylo především vyvolat strach. To se definitivně prokázalo 17. září, když Šamil Basajev potvrdil podezření Moskvy a hrdě se přihlásil ke všem teroristickým útokům na přelomu srpna a září 2004. Prezident Putin přiznal slabost v boji s terorismem a zároveň slíbil, že něco podobného už se nesmí opakovat.
Znamenají tedy prohlášení Kremlu zásadní změnu vojenské doktríny Ruska? Na tuto otázku nelze odpovědět úplně jednoznačně. Faktem je, že Rusko už dříve hovořilo o útocích proti základnám teroristů na území jiných států. Nejznámějším příkladem bylo v loňském roce zvažované bombardování gruzínské soutěsky Pankisi, kde gruzínská vláda údajně toleruje přítomnost protiruských ozbrojenců. Naopak není příliš známou skutečností, že Rusko v roce 2000 naprosto vážně plánovalo nálety na pozice Talibanu v Afghánistánu jako odpověď na podporu některých čečenských skupin ze strany Talibanu. V obou případech se ale mělo jednat o jednorázové akce, zatímco nedávná prohlášení ruských představitelů svědčí o tom, že Rusko akceptovalo americkou strategii systematických preventivních úderů.
Je charakteristické, jak na tuto změnu reagovaly USA a Evropa. Američané a Britové ji přijali s plným pochopením; snad nejvýstižnější byla věta, kterou pronesl první náměstek amerického ministra zahraničí Richard Armitage poté, co se Šamil Basajev přihlásil k útoku v Beslanu: „Každý, kdo zneužije nevinné pro dosažení svých politických cílů, nemá v naší společnosti právo na existenci.“ Kontinentální Evropa se chová podstatně zdrženlivěji, což dokládá její tradičně negativní postoj vůči preventivním úderům proti teroristům.

Vnitřní záležitosti Ruska?
Avšak USA i Evropa vyjádřily společné znepokojení nad politickými změnami v Rusku, které hodlá prezident Putin prosadit v zájmu boje proti terorismu. Jejich výsledkem by měla být zvýšená kontrola Kremlu nad ruským politickým systémem a podle mnoha odborníků dojde k posílení autoritativních rysů Putinovy vlády. Kreml však americkou i evropskou kritiku odmítá s tím, že se jedná o vnitřní záležitost Ruska a že Rusové také nekomentovali nekompromisní bezpečnostní opatření zavedená v USA po 11. září 2001.
Za „vnitřní záležitost Ruska“ je označován i konflikt v Čečensku a Rusko se vždy intenzivně bránilo jakémukoli zahraničnímu vměšování do něj. Postoj Západu k Čečensku je proměnlivý a úzce souvisí s celkovým politickým klimatem ve světě. Např. v polovině 90. let vláda prezidenta Clintona několikrát vyzvala Kreml, aby řešil čečenský konflikt mírovou cestou, protože ten už svým vlivem na okolní státy přerostl rámec „vnitřní záležitosti Ruska“. Vztah USA k Čečensku ovšem prudce ochladl po 11. září 2001 a vyhlášení globální války proti terorismu. Ukázalo se totiž, že některé čečenské skupiny jsou napojeny na organizaci al‑Kajda. Síť Usámy bin Ládina podporuje, financuje a cvičí islámské fundamentalisty po celém světě, Čečensko nevyjímaje. A sám Šamil Basajev se chlubí tím, že jeho spojencem je Umar Chattáb, elitní bojovník al‑Kajdy a přítel bin Ládina. Údaje poskytnuté ruskými zpravodajskými službami přispěly k tomu, že USA zařadily některé čečenské separatistické organizace na seznam teroristických skupin, které mají být „nalezeny, zastaveny a zničeny“ („found, stopped and defeated“).
USA i Evropa však zároveň varují před příliš tvrdým postupem v Čečensku. Obávají se, že kvůli Beslanu by mohl prezident Putin začít naslouchat zastáncům tvrdé linie, kterých je v ruské politice i armádě dostatek. Strany na obou krajích politického spektra (nacionalisté a komunisté) i někteří zástupci generality zastávají mnohem radikálnější názory než Kreml a v minulých letech jsme od nich měli možnost slyšet např. to, že Čečeni jsou „národem zločinců“, že by se s nimi mělo naložit „jako v Německu se Židy“ a že v Čečensku by měly být použity chemické a jaderné zbraně.

Extrémisté ztrácejí podporu
Jen málokdo očekává, že Čečensko si v dohledné době vybojuje (nebo jakkoli jinak získá) úplnou nezávislost. Rusko nemůže připustit ztrátu Čečenska už proto, že by přišlo o třetinu pobřeží Kaspického moře, a také proto, že něco podobného by zcela určitě podpořilo separatistické nálady v dalších kavkazských republikách. Nejhorším možným výsledkem by bylo vytvoření severokavkazského státu, který by kontrolovali protiruští (a protiameričtí) islámští extrémisté. Dalším důležitým důvodem je skutečnost, že Čečensko je životně závislé na Moskvě, protože přes 80 % jeho rozpočtu pochází od ruské federální vlády. Země se musí potýkat s korupcí, banditismem a pašováním zbraní a drog. Stabilizace Čečenska je tedy nutně podmíněna odstraněním těchto jevů, což si lze bez pomoci ruské vlády představit jen těžko.
Navíc se potvrzuje, že většina Čečenů už nesdílí extrémistické názory Basajeva a jeho společníků. Dokud Basajev bojoval jako vojenský velitel proti ruským vojákům, byl považován za národního hrdinu. Když se však uchýlil k brutálním teroristickým útokům, začala jeho obliba povážlivě upadat. Důkazem toho byly i mohutné demonstrace, které se v Čečensku konaly jako protest proti zadržování rukojmích v Beslanu. Od akce se distancovaly i mnohé ozbrojené skupiny separatistů, protože jim je jasné, že podobnými činy si příliš mezinárodní podpory pro své cíle nezískají.
Analytici se zatím přou o to, co budou prohlášení Kremlu znamenat ve skutečnosti. Podle některých se Rusko snaží připravit Západ „jen“ na podstatně tvrdší kroky v Čečensku, podle jiných se skutečně hodlá připojit k americké globální válce proti terorismu. Pravděpodobně naváže užší spolupráci se západními vládami a tajnými službami v oblasti protiteroristické zpravodajské činnosti. K tomu už možná došlo, protože podle některých zpráv přicestovala do Ruska skupina izraelských protiteroristických expertů, kteří budou školit ruské speciální síly (Rusko ani Izrael se k těmto zprávám oficiálně nevyjádřily).

Basajev a bin Ládin
Je ale také možné, že Rusko sáhne k likvidaci čečenských předáků žijících v zahraničí. Na tuto alternativu upozornil Achmed Zakajev, který žije v politickém azylu ve Velké Británii a je obecně pokládán za vyslance čečenského separatistického prezidenta Aslana Maschadova, jehož „nezávislá vláda čečenské republiky Ičkerie“ není mezinárodně uznávána. K něčemu podobnému došlo letos v únoru v Kataru, když dva neznámí střelci zavraždili čečenského exprezidenta Zelimchana Jandarbijeva. Za tuto vraždu byli odsouzeni a katarský soud je označil za agenty ruské vojenské rozvědky GRU. Moskva tato obvinění odmítla a popírá jakékoli vztahy k oběma mužům, ale Zakajev varoval: „To, co se stalo v Kataru, se může stát v jakékoli evropské zemi.“
Nejhledanějším mužem Ruska je nyní Šamil Basajev, kterého však kvůli jeho kontaktům s al‑Kajdou hledají i Spojené státy. Média už se dokonce vyjádřila v tom smyslu, že Basajev se stal pro Rusy jejich bin Ládinem. Při bližším srovnání se skutečně ukazuje, že oba muži mají překvapivě mnoho společného. Oba začínali jako partyzánští bojovníci a až později se z nich stali teroristé útočící na civilní cíle. Oba byli dříve spojenci svých nynějších úhlavních nepřátel; bin Ládina během afghánské války podporovala CIA a Basajev byl na začátku 90. let přívržencem ruské vlády a prezidenta Jelcina. Oba se skrývají ve středoasijských horách a se světem komunikují pomocí dopisů, nahrávek a zpráv na internetových serverech.
Ale snad nejdůležitější je to, že se oba dopustili téže chyby, když podcenili odhodlání svých nepřátel. Nyní je zřejmé, že 11. září 2001 i Beslan byly z pohledu teroristů naprosto kontraproduktivní. Spojené státy reagovaly nekompromisním vyhlášením války, kterou hodlají vést až do úplné likvidace mezinárodního terorismu (více v minulém čísle ATM), a ruská odpověď na „týden teroru“ má v podstatě stejný obsah. Nejvýraznějším důsledkem útoku v Beslanu je tedy sblížení protiteroristických doktrín USA a Ruska, největších nepřátel islámských fundamentalistů. Už před Beslanem existovala mezi oběma velmocemi zpravodajská a vojenská spolupráce proti této hrozbě (zejména v oblasti střední Asie) a ta se nyní stane ještě intenzivnější a zřetelnější. Sblížení Ruska se Spojenými státy je nepochybně dobrou zprávou pro celý civilizovaný svět, teroristy však nejspíše příliš nepotěší.
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Kavkazské republiky Ruské federace
Ruská federace se skládá z 21 tzv. národních republik (autonomních oblastí), z nichž šest leží na Kavkaze, kde hraničí se třemi zeměmi Společenství nezávislých států: Ázerbajdžánem, Arménií a Gruzií. Situace v oblasti je velice napjatá, a to nejen politicky a národnostně, ale i nábožensky. Drtivá většina národů je muslimského vyznání a je naladěna výrazně protirusky. Výjimkou jsou Osetinci, kteří sympatizují s Ruskem i proto, že jsou převážně pravoslavní křesťané. Ruská vláda proto podporuje autonomní region Jižní Osetie v Gruzii, jehož obyvatelé se pokoušejí o připojení oblasti k Rusku.
Název
Hlavní město
Rozloha (km2)
Počet obyvatel
Karačajevo-Čerkesie
Čerkesk
14 200
500 000
Kabardino‑Balkarie
Nalčik
11 500
1 000 000
Severní Osetie‑Alanie
Vladikavkaz
8 000
700 000
Ingušetie (Ingušsko)
Nazraň‑Magas
3 000
500 000
Čečensko (Ičkerie)
Groznyj
15 700
1 000 000
Dagestán
Machačkala
50 000
2 000 000

Kdo je Šamil Basajev?
Vůdce radikálních čečenských separatistů se narodil 14. ledna 1965 v čečenském městě Věděna. Studoval na Moskevském zemědělském institutu a patřil k přívržencům prezidenta Borise Jelcina, dokonce na jeho straně bojoval proti pučistům, kteří chtěli v roce 1991 svrhnout Michaila Gorbačova. Téhož roku však Čečensko vyhlásilo nezávislost, Basajev tam odcestoval a neúspěšně kandidoval na prezidenta (tím se stal Džochar Dudajev). Roku 1992 vedl čečenské bojovníky podporující nezávislost Abcházie, v roce 1994 se vrátil do Čečenska, kde už zuřila válka separatistů proti ruské armádě.
Basajev se záhy stal jedním z nejobávanějších čečenských velitelů a vedl ochranku prezidenta Dudajeva. Tragický zlom v jeho životě přišel v roce 1995, když při ruském bombardování svého rodného města ztratil 11 členů rodiny včetně manželky a dětí. Zřejmě až tehdy se z partyzánského bojovníka proměnil v teroristu, který se rozhodl útočit i na ruské civilisty. Basajev vedl čečenské komando, které obsadilo nemocnici ve městě Buďonnovsk, při čemž zemřelo 190 lidí, krátce byl předsedou čečenské vlády a velel i vpádu do Dagestánu v roce 1999, kterým vlastně začala další rusko‑čečenská válka. Nyní vede Diverzní prapor čečenských mučedníků Rijadus‑Salichin a přihlásil se k většině útoků proti Rusku včetně „týdne teroru“ na přelomu srpna a září 2004, který vyvrcholil obsazením školy v Beslanu.
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