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Anotace
Jaderné testy Indie a Pákistánu v roce 1998 vzbudily obavy celého mezinárodního
společenství. Spojené státy v čele s Billem Clintonem, jež stály v přední linii boje proti
jaderné proliferaci, testy odsoudily a uvalily na obě země ekonomické sankce. Indie a
Pákistán se ocitly pod silným tlakem a podle mezinárodního antiproliferačního režimu jim
bylo zamezeno obchodování s jaderným materiálem a technologiemi. Nicméně sankce byly
brzy zrušeny, Spojené státy postupně zlepšily vztahy s Indií, a nakonec ukončily její
jadernou izolaci. Indicko-americká jaderná dohoda z roku 2008 de facto legitimizovala
indický program jaderných zbraní a začlenila ji do mezinárodní jaderné spolupráce. Naproti
tomu Pákistán v jaderné izolaci zůstává a podobná dohoda se Spojenými státy se zdá být v
nedohlednu. Tato práce vysvětluje rozdílnost přístupu Spojených států pomocí
modifikované neorealistické teorie, jež předpokládá kromě vlivu mezinárodního systému
také částečný vliv prezidenta USA na výslednou zahraniční politiku. Na třech úrovních
analýzy, systémové, státní a úrovni jednotlivce jsou prozkoumány faktory, které stály za
jadernou dohodou a celkovým indicko-americkým sblížením.

Annotation
Nuclear testing conducted by India and Pakistan in 1998 raised concerns among members
of the whole international community. United States under Bill Clinton administration were
in the front line in the fight against spreading nuclear weapons and following the tests the
U.S. condemned both states and imposed economic sanctions. India and Pakistan found
themselves under strong international pressure and according to the global nuclear regime
were banned from trade with nuclear materials and technology. However, the sanctions were
soon lifted and United States enhanced their relationship with India and ultimately ended its
nuclear isolation. In fact, the Indo-U.S. deal from 2008 basically legitimised Indian nuclear
weapons program and integrated India into the global nuclear order. On the contrary,
Pakistan remained excluded and similar deal with the United States seems unrealistic. This
thesis explains the differences in the U.S. approach applying a modified neorealist theory,
which emphasizes systematic influences and to some extent also an influence of the U.S.
President on the resulting foreign policy. Using analytical framework on three levels of
analysis, this thesis examines important factors on a structural, state and an individual level
that had an effect on the improvement of Indo-U.S. relations and made the nuclear deal
possible.
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Úvod
Převratný vynález jaderných zbraní naprosto změnil charakter světové bezpečnosti a přinesl
s sebou úplně nové vnímání války a jejich důsledků. Od samého počátku provází tento
fenomén debata o bezpečnostním přínosu těchto zbraní, názorový střet mezi jadernými
pesimisty a optimisty. Tyto dva tábory se zásadně rozcházejí v pohledu, jak vnímat jejich
neustálé šíření mezi další mezinárodní aktéry.
Optimistický pohled sleduje logiku, podle níž obrovská ničivá síla jaderných zbraní a jistá
odplata vede státy k udržování statu quo. Jejich regulované šíření mezi důvěryhodnými
mezinárodními aktéry tak může napomoci míru. Opačný pól zastává pohled pesimistický,
jenž tvrdí, že existence a jakékoliv šíření jaderných zbraní neustále zvyšují riziko eskalace
nukleární války a je jen velkým štěstím, že k ní prozatím nedošlo.
Přes tento spor se však oba tábory shodnou na závažnosti nebezpečí, které plyne z
nekontrolované proliferace. To se zrcadlí i v mezinárodní politice, kde převládl konsenzus
ve snahách potlačovat, či alespoň regulovat jejich šíření. Tento antiproliferační režim byl
nastolen v kontextu studené války a stvrzen smlouvou Non-Proliferation Treaty (NPT)
z roku 1968. Specifická rovnováha mezi východním a západním blokem však v 90. letech
skončila, a několika zemím se naskytla příležitost aktivněji usilovat o jaderné zbraně. Role
hlavního vykonavatele antiproliferační politiky tak připadla Spojeným státům americkým,
které ze své hegemonické pozice musely čelit vzrůstajícím jaderným ambicím dvou
jihoasijských států, Indii a Pákistánu.
Nesmiřitelné nepřátelství, rivalita a atmosféra neustálého ohrožení jsou aspekty, jež
charakterizují vztahy obou těchto států od jejich samotného vzniku, a staly se tak příčinami
vzájemného závodu v jaderném zbrojení. I přes značná rizika a důsledky, které vývoj
jaderných zbraní obnáší, se oba státy vydaly dlouhou a komplikovanou cestou k zajištění své
národní bezpečnosti. Úspěšnými jadernými testy Pokhran-II a Chagai-I v roce 1998 jejich
snahy vyvrcholily a země se zařadily mezi jaderné mocnosti.
Testy se neobešly bez znepokojivých reakcí většiny mezinárodního společenství, a doposud
lokálně chápaný konflikt se tak dostal do povědomí celého světa. Spojené státy se v něm
aktivně angažovaly, a díky své pozici hrály v indicko-pákistánském konfliktu důležitou roli.
2

Z počátečního ostrého odsouzení testů obou zemí se za necelých 8 let dočkala Indie de facto
legitimizace svého jaderného programu v podobě dohody o spolupráci v oblasti jaderné
energetiky, která Indii osvobodila z mezinárodní jaderné izolace. Pákistán se však podobné
dohody nedočkal, a i přes relativně dobré vztahy a intenzivní společnou vojenskou
spolupráci je jeho jaderný program stále kontroverzní otázkou pro USA i jejich spojence.
Cílem práce je zjistit, jakým způsobem Spojené státy pojaly nastalou situaci po jaderných
testech a proč. Konkrétně se tedy práce ptá, proč Spojené státy legitimizovaly indický
jaderný program, ale nikoliv jaderný program Pákistánu. Odpovědi na tuto otázku bude
práce hledat v kritickém období, které následovalo bezprostředně po testech obou
jihoasijských států v roce 1998 a trvalo až do roku 2008, kdy za vlády George W. Bushe
došlo k dojednání a schválení zmíněné dohody mezi Indií a USA. V průběhu těchto necelých
desíti let tvořila problematika jaderných zbraní většinovou část americké agendy ve vztazích
s oběma státy, přičemž ji řešily dvě administrativy v čele s odlišnými prezidenty Spojených
států a v jiném mezinárodním prostředí. Jak se tedy lišil přístup USA pod vedením
administrativy Billa Clintona od administrativy George W. Bushe?
Práce je koncipována jako komparativní případová studie. Na třech úrovních analýzy
srovnává zahraniční politiku Spojených států za vlády Clintona a za vlády Bushe pomocí
určených kritérií, která vycházejí z modifikované neorealistické teorie.
Bakalářská práce je rozdělena do několika částí. V první části jsou definovány hlavní
teoretická východiska a jejich přínos pro daný kontext. Následuje část metodologická, která
definuje použitou metodu práce, a bližší operacionalizace jednotlivých indikátorů. Popisná
část nastiňuje základní mezníky vývoje situace v daném časovém úseku. Analytická část je
dále rozdělena na zmíněné tři úrovně. První z nich tvoři analýza na státní úrovni, která se
zaměřuje na použité metody dosahování amerických zájmů v podobě multilateralismu a
unilateralismu. Následuje analýza na úrovni prezidenta USA, jež blíže analyzuje Clintonův
a Bushův vztah k demokracii a jejímu mírovému efektu. Pro svoji největší váhu pro práci je
analýza na systémové úrovni umístěna jako poslední. Zde je věnována pozornost
strukturálním změnám mezinárodního systému, tedy širšímu kontextu problematiky
s důrazem na vzestup Číny a z toho plynoucích změn v americké globální strategii. Závěr
práce hodnotí výsledky všech tří rovin analýzy a ukazuje jejich relevanci pro odpověď na
výzkumnou otázku.
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1. Teoretický rámec analýzy americké zahraniční politiky vůči
jaderné proliferaci
Zdrojem teoretického ukotvení této práce bude debata mezi dvěma protichůdnými přístupy
k analýze zahraniční politiky. Na jedné straně stojí přístup, resp. disciplína Foreign Policy
Analysis (FPA), na straně druhé rozvětvená neorealistická teorie. Oba tyto proudy
představují fundamentálně rozdílné pohledy na problematiku, přičemž jádro jejich konfliktu
leží ve vnímání vzájemného vztahu mezi částí a celkem. Jedná se o jeden ze základních
filozofických sporů a postihuje bez rozdílu všechny sociální vědy. 1 V tomto případě se jedná
o debatu aktér-struktura. Předmětem zájmu analýzy zahraniční politiky je chování státu; je
však hlavním faktorem utváření zahraniční politiky státu jedinec, nebo je tím rozhodujícím
činitelem struktura mezinárodního systému?
Z pohledu FPA je činitelem aktér, tedy jedinec. Stát je zde spíše abstraktním pojmem, jeho
role jako unitární jednotky v mezinárodním systému je v analýze upozaděna. Není to totiž
černá skříňka, do které nevidíme. Skládá se z mnoha různých aktérů, jež různou měrou a
způsobem ovlivňují rozhodovací proces, a jsou proto pro výzkum relevantní. Analýza je
víceúrovňová a mezioborová.2 Právě tato komplexita, tedy snaha vyvarovat se blackboxingu, která je hlavní předností FPA, je zároveň také její největší slabinou. Jistá míra
abstrakce je totiž vždy nutná, aby analýza jakékoliv politiky mohla být životaschopná.
Neorealismus, který je druhou teoretickou inspirací této práce, naopak vyzdvihuje roli
systému. Tato teorie má ve své podstatě daný určitý black-boxing. Stát je zde základní
unitární jednotkou, jehož síla je daná materiálními zdroji a distribucí moci v mezinárodním
systému s anarchickou strukturou. Tato klíčová charakteristika systému utváří chování států,
které jednají egoisticky a racionálně, na základě cost-benefit analýzy. Jejich hlavním hnacím
motorem je přežití. Jsou citlivé na ztráty, a díky anarchickému systému si nikdy nemohou
být jisty svojí bezpečností, ostatní státy pro ně vždy mohou být potencionální hrozbou.

1

CARLSNAES, Walter. The agency-structure problem in foreign policy analysis. International studies

quarterly. 1992, 36(3), 245.
2

HUDSON, Valerie M. Foreign Policy Analysis: Classic and Contemporary Theory. Rowman & Littlefield,

2013. ISBN 978-1-4422-2005-8, 7.
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V tomto prostředí je moc nejdůležitějším atributem, její distribuce podléhá tzv. vyvažování,
ke kterému státy přirozeně inklinují. Díky absenci autority jsou odkázány samy na sebe a
jsou nuceny si zajistit své bezpečí.3 Z výše uvedeného lze soudit, že tedy zde existuje
„národní zájem“, který reprezentuje stát jako celek a je synonymický k usilování o moc.
Pro kontext související s jadernými zbraněmi se zdá být neorealismus oproti FPA lepším
teoretickým přístupem, který může nabídnout relevantní odpovědi. O jaderné zbraně usilují
zejména státy,4 jsou prozatím výlučně v jejich vlastnictví a pod jejich kontrolou. Jejich držení
jim zaručuje právě zmíněnou bezpečnost a přežití. Kromě toho jaderné zbraně značně
ovlivňují mocenskou pozici státu v mezinárodním systému. V našem případě Indie a
Pákistánu tedy bezpochyby tyto předpoklady platí. Vhodná teorie pro daný kontext se však
ještě nemusí hodit na samotný předmět práce, jímž je analýza americké zahraniční politiky.
Je tedy i pro ni neorealistická teorie vyhovující?
Někteří tvrdí, že ne. Sám přední teoretik neorealismu Kenneth Waltz považuje tento směr za
teorii mezinárodních vztahů, nikoliv funkční pro aplikaci na tak komplexní oblast, jako je
analýza zahraniční politiky. Podle něj závislou proměnnou teorie totiž není sama zahraniční
politika, nýbrž vlastnosti mezinárodního systému. Na jeho úrovni abstrakce státu jako
unitární jednotky může fungovat. Zahraniční politika je produktem vlády státního celku; do
komplexního rozhodovacího procesu vstupují faktory vnější i vnitřní a ty neorealistická
teorie z principu nemůže postihnout.5 Podle Waltze je zde důležitá autonomie obou oblastí,
tedy mezinárodního systému a zahraniční politiky, díky které může být teorie koherentní.
I přes kritiku Waltze je debata stále živá a mnoho teoretiků považuje vysvětlení zahraniční
politiky pomocí neorealistických předpokladů za možné. Autonomie obou oblastí je totiž
skoro nemožná; mezinárodní systém ovlivňuje zahraniční politiku státu a naopak, jejich
provázanost je definitivní. Ano, vliv určitých domácích aktérů na zahraniční politiku je
neoddiskutovatelný, stejně však je vliv mezinárodního systému. Podrobit všechny faktory
analýze, jak to činí FPA, je velmi složité, a obrovský záběr tak může vést spíše k povrchnímu
zpracování.
3

WALTZ, Kenneth N. Theory of International Politics. McGraw-Hill, 1979. ISBN 0-07-554852-6, 113-123.
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s jistou výjimkou nestátních aktérů

5

WALTZ, Kenneth N. International politics is not foreign policy. Security Studies. 1996, 6(1), 54.
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Nelze se domnívat, že neorealismus ve všech případech analýzy zahraniční politiky uspěje
lépe než ostatní teorie. Nicméně důležité je, že ve všech případech jej lze použít a vždy
přinese výsledky, které potvrdí jeho platnost. Jak moc budou kvalitní, pak závisí na daném
případu. V tomto kontextu se jedná o politiku vůči proliferaci jaderných zbraní, tedy velmi
citlivé téma, které prakticky není předmětem celospolečenské debaty, a rozhodovací proces
je oproti ostatním oblastem zahraniční politiky daleko nepřístupnější vnitřním vlivům, např.
zájmovým skupinám. O to víc proces ovlivňuje mezinárodní systém, ve kterém figuruje více
jaderných velmocí v určité mocenské rovnováze. Snaha zachovat výhodné postavení
Spojených států v této struktuře tak formuje určité statní zájmy, a tedy jejich uplatňovanou
politiku, která vyústila v rozdílný přístup k oběma jihoasijským zemím. Neorealismus tedy
díky kontextu má potřebné předpoklady fungovat a dost možná i poskytnout uspokojivé
výsledky analýzy.
Neoddiskutovatelný vliv domácích faktorů na druhou stranu nelze zcela ignorovat. Pokud
v daném případě hrají zásadní roli, je třeba je brát v potaz. Například Colin Elman tvrdí, že
„dokud hlavní vysvětlení zůstane převážně systémového charakteru, zahrnutí domácích
faktorů do analýzy neohrozí neorealistické ukotvení práce“.6 A právě zde se vracíme zpátky
na začátek k zmíněnému FPA. Zjevnou přemíru komplexity tohoto přístupu můžeme pro
tento případ zredukovat a vybrat si z něj to, co je pro analýzu relevantní. Určité jeho prvky
mohou dobře obohatit neorealistickou teorii, zlehka „pootevřít tu černou skříňku“ v podobě
státu. Jedná se právě o roli jednotlivce, tedy lídra v utváření zahraniční politiky. Zařazení
tohoto prvku do jinak neorealistické teorie je záležitostí vhodnosti pro tento případ. Totiž
vliv prezidenta USA na utváření americké zahraniční politiky je zásadní, převyšující
jakýkoliv jiný vnitřní faktor, a v kontextu politiky vůči proliferaci to platí obzvlášť.
Tak argumentuje i Rachel Elizabeth Whitlark, jež například vidí korelaci mezi jaderným
optimismem a pesimismem u prezidenta USA a podobu výsledné antiproliferační politiky.7
Právě pro tuto markantní důležitost pro případ je třeba osobnost hlavního exekutivního
činitele USA do analýzy zahrnout. U FPA je akcentace role jednotlivce značná, v tomto
6

ELMAN, Colin. Horses for courses: Why nor neorealist theories of foreign policy?. Security Studies.

2007, 6(1), 41.
7

WHITLARK, Rachel Elizabeth. Nuclear Beliefs: A Leader-Focused Theory of Counter-

Proliferation. Security Studies. 2017, 26(4), 551-554.
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případě však půjde spíše o jakýsi doplněk jinak systémového vysvětlení, které by bez něj
nejspíše pokulhávalo.
Pokud je řeč o neorealismu, v rámci této velké kategorie existuje několik proudů, které se
liší v nazírání na možnosti chování států v systému. Je tak třeba specifikovat, který z nich je
pro zvolený případ nejvhodnější. Ofenzivní realismus vysvětluje chování států na základě
nedostatku bezpečí v anarchickém systému. Státy se proto snaží co nejvíce maximalizovat
své výhodné postavení, jejich expanzivní chování však může vést ke konfliktu. Pro
vysvětlení chování určitého států hraje roli jeho relativní schopnost dosahovat svých cílů
v predátorském prostředí. Defenzivní realismus naopak vidí anarchickou strukturu jako
relativně bezpečnou. Státy se mohou uvolnit, neboť musí reagovat na vnější hrozby jen velmi
zřídka. Zahraniční politika států je tedy souhrn racionálních reakcí na systémové změny.
Pojem bezpečnostní dilema je zde klíčový. Označuje stav, kdy stát zvyšuje úsilí o své
bezpečí, např. v podobě zbrojení či uzavírání aliancí, což vyvolává reakci u ostatních států,
kteří činí totéž. Prolomení bezpečnostního dilematu vede k otevřenému konfliktu.
Třetí cestu nastolil ve své práci Gideon Rose. Oproti výše zmíněným realismům tzv.
neoklasický realismus do sebe zahrnuje nejen systémové, ale také vnitřní faktory, a činí to
specifickým způsobem. Je to stále realismus, takže systémové faktory hrají hlavní roli.
Dlouhodobá zahraniční politika určitého státu je primárně dána jeho pozicí v anarchickém
mezinárodním systému, tato pozice se odvíjí od relativní síly státu a možnostmi ovlivňovat
své okolí. Nicméně rozhodování činí domácí aktéři, tj. politické elity a lídři. Specifikum této
teorie leží v důrazu na jejich vnímání této relativní síly vlastního státu, resp. pozice
v systému. Systémové podněty podléhají různým interpretacím. Dá se říci, že jsou
politickými aktéry přefiltrovány a následně formulovány v určitou zahraniční politiku.8
Proto mají domácí aktéři v analýze sice vedlejší, ale důležitou roli. Toto je klíčový rozdíl od
ostatních realistických teorií, které buď vliv domácích aktéru úplně zanedbávají, či jim
přikládají význam ad hoc. Obdobná logika se uplatňuje i na vnímání anarchické struktury
systému, jež není bezpečná ani nebezpečná, spíše je pro lídry obtížně srozumitelná. Státy
proto obecně nehledají bezpečí, spíše „reagují na nejistotu související s anarchickým
systémem tak, že se snaží kontrolovat a utvářet své vnější prostředí“.9
8
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Tento proud neorealismu nejlépe koresponduje s výše nastíněným rozhodnutím zahrnout
osobnost prezidenta USA do analýzy; jako jediná totiž s důležitostí jeho role v zahraniční
politice počítá a oproti ofenzivnímu a defenzivnímu realismu ji zcela neignoruje. Podle
neoklasického realismu oba prezidenti, Bill Clinton i George W. Bush, činili své kroky podle
vlastního vnímání mocenské pozice Spojených států v mezinárodní struktuře.
Teoretické ukotvení této práce tedy bude skloubení neorealistického přístupu s FPA na třech
úrovních analýzy. Neorealismus poskytne vysvětlení na úrovni mezinárodního systému, kde
bude předpokladem změna jeho struktury na začátku nového tisíciletí neboli slábnutí
unipolárního systému v čele s USA a nástup Číny coby světové velmoci. Prvky FPA pak
poskytnou vysvětlení na úrovni jednotlivce. Zde budou hrát hlavní roli prezidenti USA a
jejich rozdílnost v pohledech na charakter politických systémů v Indii a Pákistánu. Třetí
úrovní analýzy bude státní úroveň, kde dojde ke skloubení obou teoretických přístupů. Zde
bude využit klíčový pojem neorealistické teorie, a to národní zájem. Úroveň se tedy zaměří
na to, jakým způsobem Spojené státy v daném období dosahovaly svého národního zájmu.
Zároveň bude vzato v potaz, že podíl na určování tohoto způsobu má prezidentská
administrativa. Předpokladem zde bude, že v 90. letech preferovaný multilateralismus byl
s nástupem G. W. Bushovy administrativy nahrazen více unilateralistickým přístupem
k zahraniční politice.10

10
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2. Metodologie
Výběr tématu práce i formulace výzkumné otázky už jasně implikují charakter použité
metodologie, pomocí které bude možné dospět k relevantním odpovědím. Kvantitativní
výzkum funguje s vysokým počtem případů a nízkým počtem proměnných. Hodí se tak na
testování obecnějších hypotéz týkající se specifického fenoménu.11 Zde však figuruje málo
případů, pouze dva: americká zahraniční politika Clintona a americká zahraniční politika
Bushe. Zároveň hodně proměnných, ať už nezávislých, v našem kontextu příčiny americké
zahraniční politiky, či závislých, výsledné podoby těchto politik. Použití kvalitativního
výzkumu se tedy jeví jako nutnost. Cílem analýzy je snaha objasnit důvody odlišného
přístupu USA k oběma jihoasijským zemím za vlády Billa Clintona a za vlády George W.
Bushe; jedná se tedy o detailní a do hloubky sahající studii americké zahraniční politiky.
V rámci kvalitativních metod nám k zodpovězení výzkumných otázek dobře poslouží
případová studie, specifičtěji metoda komparativní případové studie. Jedině pomocí
porovnávání obou amerických zahraničních politik dospějeme k poznatkům o jejich
rozdílech či podobnostech.
Provedení kvalitní komparativní metody vyžaduje definici základních kritérií komparace,
které poskytnou rámec výzkumu. Je třeba stanovit, co budeme porovnávat a jaký by měl být
výsledek, jinými slovy si určit nezávislé a závislé proměnné. Nezávislé proměnné jsou
faktory, které vkládáme do procesu a které stojí na jeho počátku. Jsou to příčiny americké
zahraniční politiky. Těch je ovšem nepřeberné množství, jsou spolu různě provázané a každá
z nich má jinou váhu. Definovaný teoretický rámec, syntéza neorealismu a FPA, však jasně
ukazuje, na které z nich se zaměřit. Z pohledu neorealismu je nezávislou proměnnou podoba
struktury mezinárodního systému a pozice USA v něm. Zde bude využit i prvek, pomocí
něhož bude podoba systému alespoň z části kvantifikována. Kromě ní je důležitá také
metoda, kterou Spojené státy používaly k dosažení svých národních zájmů; zde se jedná o
analýzu na úrovni státu. Z pohledu FPA je to pak osobnost prezidenta USA. Toto jsou tři
základní nezávislé proměnné, které budou vzápětí podrobeny bližší operacionalizaci.
Předpokládaným výsledkem, závislou proměnnou, bude podoba americké zahraniční
11

DRULÁK, Petr et al. Jak zkoumat politiku: kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních
vztazích. Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-385-7, 67-68.
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politiky během vlády obou prezidentů, která byla v oblasti jaderného zbrojení ke každému
státu buď vstřícná, či nevstřícná.

2.2.

Konceptualizace a operacionalizace vybraných kritérií

2.2.1. Struktura mezinárodního systému
Základní premisou neorealismu je, že charakter struktury mezinárodního systému určuje
chování daného státu, tedy jeho zahraniční politiku. Jedná se o pozici, kterou stát v systému
zaujímá a jež je časově proměnlivá. Waltz rozlišuje tři hlavní systémové konfigurace podle
počtu aktérů a distribuce moci mezi nimi. Multipolarita je systém s více než dvěma
soupeřícími mocnostmi, bipolarita je systém se dvěma supervelmocemi a unipolarita
představuje systém s jednou supervelmocí. Tato poslední varianta stále předpokládá
anarchii. Ani v takovém systému nemá hegemon kapacitu na utvoření hierarchie a prosazení
všech svých zájmů ve světě.12
Unipolarita tedy znamená, že distribuce moci v systému se výrazně vychýlila ve prospěch
pouze jednoho aktéra a ostatní aktéři ho nemohou mocensky vyvažovat. Zároveň je potřeba
rozlišovat mezi unipolaritou na jedné straně a multipolaritou či bipolaritou s jedním
nejsilnějším aktérem na straně druhé. Příkladem je třeba začátek studené války, kdy USA
sice byly nejsilnější stát na světě, avšak systém zůstával bipolární.13 Hranice mezi těmito
systémy leží nejen v mocenském rozdílu mezi aktéry, ale také v jejich ambicích figurovat
jako světová velmoc.
Aby se aktér stal supervelmocí, podle Waltze musí dominovat ve všech následujících
oblastech: „velikost populace a území, dispozice zdrojů, ekonomická a vojenská síla,
politická stabilita a kompetentnost“.14 Waltzova definice sleduje klasický přístup k vnímaní
moci státu, podle níž se moc odvíjí od zdrojů, které má stát k dispozici. V práci bude použit
klasický kompozitní index Composite Index of National Capability (CINC) vypracovaný J.

12

MONTEIRO, Nuno P. Unrest Assured: Why Unipolarity Is Not Peaceful. International Security.

2011, 36(3), 13-15.
13

WOHLFORTH, William C. The stability of a unipolar world. International Security. 1999, 24(1), 9.
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Davidem Singerem, jenž s těmito zdroji pracuje. Skládá se z šesti komponentů, které jsou
rozděleny do tří dimenzí. Jedná se o demografickou dimenzi vyjádřenou celkovým počtem
obyvatel a také počtem obyvatel ve městech, průmyslovou dimenzi sledující spotřebu
energie a produkci oceli a železa a vojenskou dimenzi vytvořenou z výdajů na zbrojení a
vojenského personálu.15 Těchto šest komponentů tedy měří hard power státu. To jistě není
jediný zdroj mocenského postavení v mezinárodním systému, nicméně je ten nejdůležitější
a oproti soft power i daleko lépe měřitelný.
Jak už bylo zmíněno, základem neorealistického vysvětlení americké zahraniční politiky
vůči jihoasijské proliferaci bude předpoklad slábnoucí unipolarity, jež v daném časovém
vymezení začala probíhat. Index CINC pomůže alespoň z části tento proces kvantifikovat a
ukáže, jak se měnil mocenský poměr mezi hegemonem a potencionálním vyzyvatelem.16
Jelikož hard power není jediným ukazatelem státní moci a hranice unipolarity je nutno vždy
stanovit arbitrárně, zaměří se tato práce spíše na obecný trend změny než na konkrétní
hranici přechodu.

2.2.2. Metoda dosahování národních zájmů
Se strukturou mezinárodního systému do jisté míry souvisí i dimenze druhá, jež sleduje
používané metody, jak dosahovat státních zájmů. V tomto kontextu amerických zájmů
týkající se jaderného odzbrojení a udržování antiproliferačního režimu. Ty mohou být
dvojího charakteru.
Unilateralismus označuje způsob, jak dosahovat určitých cílů zahraniční politiky
individuálně, bez nutnosti spoléhat na ostatní aktéry. Stojí na předpokladu Spojených států
jako suverénního státu westfálského typu, který jedná sám za sebe za účelem usilování o
moc. Pro unilateralismus jsou antiproliferační snahy a jaderné odzbrojení dvě rozdílné věci.
Není totiž v zájmu suverénního státu se dobrovolně vzdát svých jaderných zbraní. V jeho
zájmu je usilovat o jaderné odzbrojení u států, které mohou svými jadernými kapacitami
ohrozit jeho bezpečnost, a naopak usilovat o ozbrojení států, které mu pomohou svoji
15
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bezpečnost posílit. U unilateralismu se tedy jedná o selektivní přístup ke každému
jednotlivému státu, nikoliv nutně stejný ke všem jaderným aspirantům. Použití
unilateralismu znamená, že stát vnímá hrozbu plynoucí z proliferace za příliš závažnou.
Pouze mezinárodní závazky nezajistí účinné zamezení proliferace a musí být doplněny
„opatřeními, které vykonávají jednotlivé státy“.17
U multilateralismu je to jinak. Sice taktéž představuje způsob, jakým státy dosahují svých
zájmů, má však odlišnou představu o jejich povaze. Multilateralismus se nezaobírá
národními zájmy. Stojí na předpokladu, že zájmy jsou utvářeny převážně jednotlivci. Zájem
jednotlivce „se nejlépe naplňuje skrze mezinárodní kooperaci a integraci globálních hodnot
a norem do domácího politického systému“.18 Jaderné odzbrojení je jím považováno za
součást globálních hodnot, je tedy nutné o něj bez výjimek usilovat. Zatímco pro
unilateralisty je jaderné odzbrojení prostředkem k maximalizaci svého bezpečí, pro zastánce
multilateralismu je to jen další díl do mozaiky společného budování bezpečnějšího světa.
Nicméně tyto odlišné motivace neznamenají, že výsledky obou metod budou shodné s jejich
motivacemi. Unilateralismus může sloužit i globálním cílům, stejně tak multilateralismus
může sloužit zájmům států.
Používání zvolené metody se odrazí i na výsledné podobě zahraniční politiky. Indikátorem
převahy jednoho či druhého přístupu USA v oblasti jaderného zbrojení bude jejich angažmá
v dodržování mezinárodních dohod a kontrolních mechanismech, jako např. v NPT či
Mezinárodní agentuře pro atomovou energii (IAEA). Převahu unilateralismu budou
indikovat jednostranné kroky, mezi které můžeme zařadit třeba pro práci klíčovou jadernou
dohodu mezi Indií a USA.
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2.2.3. Demokratický faktor u prezidenta USA
Jak z výše uvedeného vyplývá, teoretický rámec předpokládá i určitý vliv prezidenta USA
na výslednou zahraniční politiku. Tím zásadním faktorem, který by v rozdílném přístupu
Clintona a Bushe mohl hrát roli, je jejich pohled na charakter politického systému v každé
zemi.
Předpokladem boje proti proliferaci je, že se spolu s ní snižuje riziko jaderné války.
Antiproliferační režim je proto ze zásady univerzálně pesimistický ohledně bezpečnostního
přínosu jaderných zbraní, přičemž charakter politického systému zde nehraje roli. Avšak při
pohledu na rozdílnou americkou politiku lze spatřit určitou souvislost s podobou systému
v obou státech a výsledné politiky vůči nim. Je proto nasnadě zahrnout do analýzy vztah
prezidenta USA k politickým systémům Indie a Pákistánu a pohled na jejich náchylnost
k válce.
Nejznámější teorií věnující se vztahu politického systému a pravděpodobnosti války je
bezpochyby teorie demokratického míru prvně formulovaná Immanuelem Kantem a později
rozvinutá na konci 20. století. Ta stojí na předpokladu, že „demokratické státy mezi sebou
skoro neválčí, neboť sdílí společné principy a instituce, jež brání náchylnosti k rozpoutání
války“.19 Z teorie vyplývá, že demokratičtí lídři budou logicky preferovat a mít větší důvěru
k demokratickým režimům na úkor těch autoritářských.
V této rovině tedy bude předmětem analýzy vztah obou prezidentů k demokracii jakožto
politickému systému, který je nakloněný míru. Ten má u amerických prezidentů dlouhou
tradici a byl obzvlášť silný u „unipolárních prezidentů“ Clintona a Bushe.

19
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Teorie

Úroveň

Nezávislé proměnné (dimenze)

analýzy
Neorealismus Mezinárodní

proměnných
Struktura mezinárodního systému

systém
Stát

FPA

Jedinec

Hodnoty
Unipolarita x
slábnoucí unipolarita

Metoda dosahování národních

Unilateralismus x

zájmů

multilateralismus

Prezident USA

Slabé x silné
přesvědčení o
demokratickém míru

Tabulka č.1: Znázornění metodologické struktury práce
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3. Vývoj situace během let 1998-2008
3.1.

Americká reakce na jaderné testování Indie a Pákistánu

Dne 11. a 13. května 1998 provedla Indie neohlášenou sérii jaderných testů nazvaných
Pokhran-II. Porušila tak sebou ustanovené téměř 24 let trvající moratorium netestování.
V reakci na to odpálil Pákistán o dva týdny později vlastní jaderné nálože. Došlo tak
k oboustrannému demonstrování vlastních jaderných kapacit, přičemž premiéři obou zemí
Vajpayee a Sharif mohli prohlásit své země za členy jaderného klubu. Spojené státy spolu
s celým mezinárodním společenstvím přijaly tento vývoj se znepokojením.20
Indickému testu předcházelo dlouhotrvající lobbování Indů, jež mělo přesvědčit Američany
o právu Indie na testování plynoucí z bezpečnostní situace v regionu. Premiér Vaypajee
v den testů poslal do Washingtonu dopis, v němž ospravedlňoval indické rozhodnutí. Jako
zásadní faktor uvedl především Čínu a její jaderný program. Nejednalo se pouze o územní
spory těchto dvou států, nýbrž také o pomoc Číny s vývojem pákistánských jaderných
zbraní.21
Prezident Bill Clinton v reakci na testování ohlásil americké sankce vůči Indii. Díky
existenci tzv. Glennova dodatku z roku 1994 byly Spojené státy povinny automaticky uvalit
sankce na každý stát, který podnikne jaderný test a zároveň nepatří mezi ustavené jaderné
velmoci podle smlouvy NPT. Sankce měly podobu zastavení veškeré zahraniční pomoci,
bankovních půjček, vojenské a technologické spolupráce a obchodování se zbraněmi. 22 Již
během prvních týdnů po indických testech se však ukázalo, že sankce Indii ekonomicky ani
vojensky nijak zvlášť nepoškozují.
Indie na konci tisíciletí prosazovala spíše protekcionistickou politiku a nebyla závislá na
globálních trzích. Sankcemi sice částečně ztratila důvěru investorů, zastavení toků
20
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zahraniční pomoci z mezinárodních finančních institucí však nebylo až tak zásadní a celkový
efekt sankcí byl spíše marginální.23
Ihned po indických testech se pozornost Spojených států přesunula na reakci Pákistánu.
Clinton vyzval Pákistánce ke zdrženlivosti a vyslal do Islámábádu misi v čele se zástupcem
ministra zahraničí Strobem Talbottem, která je měla přesvědčit, aby upustili od opětování
testů. Odměnou jim nejspíše měly být pozastavené dodávky stíhaček F-16.24 Váhavý premiér
Sharif byl však pod obrovským domácím tlakem ze strany veřejnosti i armády, která má ve
státě tradičně silné postavení, a ta byla rozhodnuta v každém případě test provést. Pákistán
tedy 28. května 1998 v horské oblasti Chagai testy úspěšně uskutečnil.
Hrozba sankcí tak neodradila ani Pákistán. Z části proto, že díky tzv. Presslerově dodatku
z roku 1990 byla už tak pozastavena ekonomická a vojenská pomoc do doby, než Pákistán
prokáže, že nevlastní jaderné zbraně. Sankce už byly dlouhodobě akceptovány jako daný
stav. Nicméně další sankce Pákistán zasáhly, a to mnohem tvrději než Indii. Jeho ekonomika
totiž byla závislá na půjčkách Mezinárodního měnového fondu (IMF), jejich zastavení mělo
okamžitý vliv na ekonomickou aktivitu v zemi. Hodnota pákistánské rupie klesla o 30 %
vůči dolaru a ceny základních surovin a pohonných hmot zase vzrostly o 25 %. 25
Sankce měly velmi rozdílné dopady v obou zemích. I na Indii by se s velkou
pravděpodobností výrazněji projevily, musely by však trvat déle. U Pákistánu by delší trvaní
ohrozilo fungování a stabilitu celého státu, což by v konečném důsledku ohrozilo bezpečí
jaderných zbraní. Američané si toto riziko brzy uvědomili a postupně začali sankce
omezovat. Již v červenci 1998, tedy necelý měsíc po testech, vyjmuli ze sankčního seznamu
potraviny a v říjnu přijal kongres tzv. Brownbackův dodatek, jež dovolil prezidentu
Clintonovi část sankcí zrušit. Ten to také záhy učinil a mezi státy se znovu obnovily
obchodní a finanční toky. Nutno dodat, že Pákistán znovu získal přístup k životně důležitým
půjčkám z IMF.26
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3.2.

Kárgilský konflikt

Na začátku roku 1999 se zdálo, že jaderné testy Indie a Pákistánu nepřispěly k eskalaci napětí
v Kašmíru, ale naopak ho snížily. Důkazem toho může být tzv. Lahorský summit, kde se oba
státy přihlásily k budování mírového a bezpečného prostředí v regionu a zavázaly se
k postupnému jadernému odzbrojování a ke krokům, jež omezí riziko války.27 Snahy o
sblížení vznikly i díky americké zvýšené pozornosti směrem k regionu, avšak vycházely
především z vlastní vůle obou aktérů.
Kárgilská krize, která vypukla o měsíc později, ukázala planost nadějí na dlouhodobý smír.
Vojenská eskalace v podobě infiltrace pákistánských jednotek a následného indického
protiútoku dovedla oba státy na hranici jaderné války. Pákistán dokonce uvedl své jaderné
rakety do pohotovostního stavu. Jeho strategie byla neustále udržovat představu, že by se
konvenční válka mohla v každém momentu vymknout kontrole.
Potencionální jaderný konflikt se stal hlavní obavou Spojených států. Clintonova
administrativa okamžitě vyzvala Pákistán ke stažení svých jednotek zpět za Linii kontroly a
Indii ke zdržení se odvety. Toto stanovisko bylo pro obě válčící země překvapující.
„Pákistán počítal, že se za něj Spojené státy v konfliktu postaví, a Indie zase nevěřila, že by
Spojené státy mohly dát přednost nestrannosti před podporou Pákistánu.“28 Clinton se
dokonce osobně sešel s premiérem Sharifem a donutil ho stáhnout pákistánské jednotky.
Sharifův neúspěch v Kárgilské válce následně připravil podmínky pro armádní puč a vynesl
k moci generála Perveze Musharrafa29, jež již z principu nemohl být americkým spojencem.
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3.3.

Začátek sbližování s Indií

Zhoršení vztahů s Pákistánem přirozeně posunulo Spojené státy k Indii. Po desetiletích
odcizení začaly přemýšlet o Indii a její mocenské roli jinak. Známky opatrného sbližování
byly patrné po celou druhou polovinu 90. let; svědčí o tom např. státní návštěva ministryně
zahraničí Albrightové v roce 1997.

Avšak sankce za jaderné testy vztahy vrátily do

studenoválečné podoby. Jejich ničivý efekt na vzájemné vztahy mírnil trvalý a důležitý
dialog mezi Strobem Talbottem a jeho protějškem Jaswant Singhem. Po dobu několika
desetiletí nevedly obě země tak intenzivní a seriózní jednání jako nyní. 30 Názorový střet
ohledně sankcí však přetrvával. Indové vnímali americkou opozici vůči svému jadernému
programu jako neoprávněnou a pokryteckou. Sankce měly oslabit zasloužený mocenský
vzestup Indie a její přirozenou převahu nad Pákistánem.31 Antiproliferační režim podle nich
sloužil pouze ustaveným jaderným mocnostem a byl z principu nespravedlivý. Absence
jakýchkoliv sankcí vůči Číně, která testovala jaderné zbraně v 60. letech, také přispěly
k indickému pocitu křivdy.
Kárgilská krize napomohla tento antagonismus mezi oběma demokratickými mocnostmi
zčásti překonat. Americká výzva ke stažení Pákistánu z Indií ovládaného Kašmíru a celkový
přístup ke krizi byl pro Indy signálem, že Američané uznávají kašmírský status quo v podobě
respektování Linie kontroly. V březnu 2000 sblížení potvrdila i úspěšná státní návštěva
Clintona v Indii, jež měla být začátkem „silnějšího partnerství podporujícího mír,
prosperitu, demokracii a pluralismus“.32 Nicméně pro proklamované strategické partnerství
žádné konkrétní kroky podniknuty nebyly, spíše se ustavily standartní bilaterální vztahy.
Pozornost, která se tak dostala této návštěvě, spíše ukazuje, jak moc byly země doposud
vzdálené.
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Prezident Clinton opouštěl úřad v březnu roku 2001 se smíšenými výsledky. Jaderné
proliferaci se Spojeným státům zabránit nepodařilo, jejich role v Kárgilském konfliktu a
tlaky na Pákistán na druhou stranu přispěly k odvrácení možné jaderné války v jižní Asii.
První obrysy „détente“ mezi Indií a Spojenými státy byly patrné v dialogu Talbott-Singh a
pozdější Clintonově návštěvě.33 Rozvinout solidní základy k nové etapě kvalitnějších
indicko-amerických vztahů byl úkol nastupujícího George W. Bushe.

3.4.

Nástup George W. Bushe a válka proti terorismu

Bush již během kampaně hovořil kriticky o sankcích uvalených na Indii a o potřebě indickoamerického sblížení. Indové sledovali jeho vítězství s nadějí, že dialog s ním bude
konstruktivní, a dokonce s ním bude možné spolupracovat v otázkách jaderné problematiky.
Doufali, že Spojené státy opustí dosavadní „nestrannou“ jihoasijskou politiku a začnou
vnímat Indii nezávisle na konfliktu v Kašmíru. Ihned po Bushově nástupu do funkce ho proto
podpořili, např. s jeho kontroverzními plány protiraketové obrany.34 Přes ambiciózní nástup
si však Bushova administrativa počínala v prvních měsících své vlády spíše váhavě a sankce
nezrušila.
Útoky na Světové obchodní centrum a vyhlášení války proti terorismu nejisté sbližování
Spojených států a Indie dále výrazně zpomalily. Pro boj s Tálibánem v Afghánistánu
potřebovaly Spojené státy pákistánskou pomoc, a generál Musharaff se tak najednou stal
nutným spojencem. Pod pohrůžkou „vybombardování do doby kamenné“

35

přestal

podporovat tálibánský režim a začal s Američany spolupracovat. Odměnou mu za to bylo
úplné zrušení zbylých sankcí, které byly ještě kvůli Musharraffově puči v platnosti. S nimi
Bushova administrativa splnila sliby i vůči Indům.
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Musharaff se Američanům v boji proti islamismu podvolil, avšak jeho motivace nevycházela
primárně ze strachu z americké invaze. Věděl, že společná americko-pákistánská spolupráce
nedovolí úplné odcizení, a navíc značně zpomalí postupné sbližování Spojených států
s Indií. Zároveň mu Spojené státy slíbily aktivnější angažmá v otázce Kašmíru a zdrženlivost
v jaderné otázce.36 Opětovné americké spojenectví s Pákistánem bylo pro Indy „obnovenou
noční můrou“.37 Indie navíc doufala, že válka proti terorismu zasáhne i kašmírský konflikt,
avšak Washington byl v této otázce pasivní a kašmírské teroristy ani nezařadil na seznam
teroristických organizací.
Další vlna teroru nastala 1. října 2001 v Kašmíru a poté dramatičtěji 13. prosince v Novém
Dillí, kdy pákistánské teroristické skupiny zaútočily na indický parlament, a situace se opět
obrátila. Bushova administrativa nyní měla vážné obavy, že by se věci mohly vymknout
kontrole a mohlo by dojít i na jaderný scénář.38 Indové hrozili masivním protiútokem na
pákistánskou stranu Kašmíru, případně i hlouběji do Pákistánu. Bushova administrativa tedy
byla nucena označit skupiny za teroristické a zatlačila na Islámábád, aby důrazněji zakročil
proti jejich buňkám na svém území. Spojené státy navíc poskytly Indii důležité technologie
pro boj s terorismem a oba státy začaly spolupracovat proti společné hrozbě vojensky i
zpravodajsky.39 Válka proti terorismu tedy nadále přiblížila Washington k Indii40 a přispěla
k představě dvou demokracií bojujících „bok po boku s teroristickou hrozbou“.41
Naproti tomu nutné přiblížení Spojených států k Pákistánu kvůli válce v Afghánistánu bylo
vynucené a dočasné. Americké antiproliferační snahy sice byly upozaděny, nicméně
stanovisko Washingtonu ohledně pákistánských jaderných zbraní zůstávalo neměnné. S
ohledem na tamní vnitropolitickou situaci a proliferační aktivity v podobě tzv. Khánovy sítě,
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jež šířila jaderné technologie do Severní Koreje či Libye, se vyhlídky na toleranci jaderného
programu či dokonce spolupráci v této oblasti nejevily reálně. Navíc i samotná spolupráce
v boji proti terorismu začala postupně získávat trhliny a od roku 2004 začal Pákistán opět
podporovat Tálibán.42
To vše vytvořilo příhodné podmínky pro naplnění ambiciózního strategického partnerství
mezi Spojenými státy a Indii. Posun nastal s nástupem nového indického premiéra Singha,
zastávajícího pragmatičtější zahraniční politiku, a později výrazněji s nástupem americké
ministryně zahraničí Condoleezzy Riceové na začátku roku 2005. Riceová představila
konkrétní americké plány, jak zlepšit vztahy s Indií, ještě téhož roku během státní návštěvy
země. Začínaly se realizovat naděje, které měli Indové po prvním zvolení Bushe. Oficiálním
cílem administrativy se stala „pomoc Indii stát se důležitou světovou mocností ve 21.
století“43, přičemž indické představitele překvapila ochota vyjednávat o možné civilní
spolupráci v oblasti jaderné energetiky. Opuštění dlouholetého ortodoxního přístupu
k antiproliferačnímu režimu uvolnilo cestu k daleko plodnějšímu dialogu.

3.5.

Schvalování jaderné dohody a její kritika

Samotná jaderná dohoda byla výsledkem mnoha dílčích úmluv, změn dosavadních zákonů
a finálního schválení na poli mezinárodních organizací. K prvním krokům patří společné
vyjádření v červnu 2005, kdy George W. Bush a Singh položili základy spolupráce a byly
načrtnuty obecné podmínky dohody. Podle ní Spojené státy změní dosavadní podmínky
v mezinárodním kontrolním mechanismu Skupiny jaderných dodavatelů (NSG), aby Indie
mohla začít s ostatními členy obchodovat a nemusela být zároveň signatářem NPT. Indie na
oplátku identifikuje a oddělí svá vojenská jaderná zařízení od těch civilních, jež budou
spadat pod kontrolu IAEA.44 O necelý rok později byla na státní návštěvě Bushe v Indii
platnost procesu potvrzena a v prosinci 2006 americký Kongres přijal tzv. Hyde Act
42
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s nebývale silnou bipartijní podporou. Pro Bushovu administrativu to byl významný úspěch
v době, kdy se zbylá americká zahraniční politika zmítala v problémech.45
Následovalo schválení Indií, jež však neproběhlo bez komplikací. Hlavní kritiku dohody
představovali antiameričtí komunisté, opoziční Indická národní strana, která se o podobnou
dohodu neúspěšně snažila s Clintonem, a dokonce i vědecká komunita.46 Přes tento odpor
Singhova vláda dohodu Kongresem protlačila. Finální schválení výjimky na poli IAEA a
NSG pak ukázalo, jakým vlivem Spojené státy v organizacích disponují. V září 2008 tak
byla definitivně ukončena indická izolace a země mohla začít nakupovat jaderné palivo a
technologie od členských států NSG. Čína se hlasování zdržela, což sice ukázalo její
nesouhlas s dohodou, avšak výrazněji se proti ní neangažovala.47 Indická jaderná spolupráce
se Spojenými státy by se totiž nejspíše stejně realizovala a otevřený nesouhlas by znamenal
pouze razantní zhoršení vztahů s Indií.
Z hlediska mezinárodní spolupráce v boji proti proliferaci znamenala dohoda zásadní
oslabení celého antiproliferačního režimu. Udělování jakýchkoliv výjimek totiž univerzálně
platný systém nikdy nemůže posílit. Dohoda tak byla předmětem kritiky nejen ze strany
Pákistánu. Jednalo se zejména o neúplný seznam indických jaderných zařízení a mnoho
z nich zůstalo bez jakékoliv IAEA kontroly.48 Indie si dohodou navíc zachovala možnost
potencionálního rozšíření svého jaderného arzenálu a v rámci bezpečnostních kontrol si
zajistila dokonce lepší podmínky, než mají státy plnící podmínky NPT režimu.49 Vágní
definice amerického odstoupení od smlouvy v případě budoucích indických jaderných testů
rovněž budila pochybnosti. V neposlední řadě byl zmiňován i nebezpečný signál, jež osud
indického jaderného programu vysílá ostatním možným proliferujícím státům. Získání
jaderných zbraní by nemuselo znamenat dlouhotrvající trest a vyloučení z mezinárodní
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komunity, může to být naopak první krok k pozdějšímu mocenskému uznání. Tyto obavy
byly zesíleny souběžnými íránskými snahami o jaderné zbraně.50
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4. Analytická část
4.1. Faktory na státní úrovni
4.1.1. Multilateralismus Clintonovy administrativy
U Clintonovy administrativy lze jasně spatřovat multilaterální přístup k jihoasijské
proliferaci. Ta se nejvíce projevila v nátlaku na oba státy, aby podepsaly mezinárodní
dohody omezující jaderné zbraně. Jednalo se především o dohodu Comprehensive NuclearTest-Ban Treaty (CTBT), jíž byl Clinton výrazným proponentem a prvním signatářem.
Považoval ji za důležitý krok v oblasti kontroly zbrojení, avšak bez indického a následného
pákistánského podpisu zbytečný.51 Indické testy proto nejen odsoudil jako „ohrožení
regionální stability, které připomíná hrůzné události 20. století“ 52, ale zároveň také apeloval
na Indii, aby se připojila k zbylým 149 zemím a podepsala CTBT. V případě Pákistánu bylo
jeho vyjádření analogické.53 Výsledná podoba uvalených sankcí dle Glennova dodatku tedy
měla za jednoznačně hlavní cíl, kromě znemožnění dalšího vývoje a uvolnění regionálního
napětí, donutit oba státy k podpisu CTBT54. Měl to být první krok k dlouhodobému cíli,
jadernému odzbrojení a přistoupení k antiproliferačnímu režimu. Pro Clintonovu
administrativu bylo uvalení sankcí oprávněným krokem pro zachování kontinuity režimu.
Z tohoto hlediska bylo nezbytné zachovat společnou frontu vůči proliferaci a odstrašit
potencionální jaderné aspiranty.55
Multilaterální přístup se projevil také u ostatních mocností a ukázalo se, že Spojené státy
v tomto úsilí nejsou samy. Zavládl širší konsenzus v názoru na nepřijatelnost jaderné
proliferace. Státy G8 a několik dalších následovaly americké kroky a v různé míře zastavily
pomoc a peněžní toky. Ovšem je nutno dodat, že pouze japonské sankce měly razanci blížící
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se těm americkým, vyjádření nesouhlasu ostatních zemí mělo spíše symbolickou hodnotu.56
V rámci Rady bezpečnosti OSN mobilizovaly Spojené státy zbylé členy včetně Ruska a Číny
v odsouzení obou testů a výsledná rezoluce opět zdůrazňovala nutnost podpisu NPT a
CTBT.57
S touto snahou o univerzální řešení problému však souvisí také neschopnost Clintonovy
administrativy efektivně „oddělit“ politiku vůči oběma státům od jejich vzájemného
konfliktu. Administrativa se snažila být nestranným mediátorem a pečlivě vážila své kroky
tak, aby byly vůči oběma zemím vybalancované. V případě Kárgilského konfliktu sice
přispěla tato nestrannost k deeskalaci napětí, nicméně přinesla taktéž řadu omezení
viditelných již během zmíněné Talbottovy mise. Přílišné ústupky Američanů by nabouraly
americkou nestrannost v indicko-pákistánském konfliktu. V rámci univerzálního boje proti
proliferaci tak nemohla Clintonova administrativa ustupovat jedné straně více než druhé.
Univerzalita se rovněž ukázala nevhodná i v případě uvalených sankcí; Indie v podstatě
potrestána nebyla, zatímco Pákistán byl potrestán až příliš. Administrativa se tak záhy
musela uchýlit k oboustrannému uvolnění sankcí. Tento krok navíc podpořila i vyjádření
představitelů obou jihoasijských států, jež naznačovala možnost podpisu CTBT. Indický
premiér Vajpayee v srpnu 1998 připustil, že „Indie si může zachovat přesvědčivé jaderné
odstrašení i bez budoucího testování“.58 Jeho pákistánský protějšek Sharif zase spojoval
podpis dohody s vyřešením Kašmírské otázky.59 Clintonova administrativa přistoupila
k uvolnění sankcí, aby motivovala oba státy k zahájení procesu odzbrojení. Brzy se však
ukázalo, že přístup k mezinárodním dohodám je v nedohlednu a celá věc je fait accompli,
tedy že je jaderná jižní Asie realitou, která půjde v dohledné době jen těžko změnit.
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Principy multilaterální politiky zvítězily nad realističtějším příklonem k jedné či druhé
straně, v tomto případě hluboké přesvědčení Clintonovy administrativy o potřebě zachovat
zásady antiproliferačního režimu bránilo v jinak přirozeném sbližování Spojených států s
Indií.

4.1.2. Unilateralismus G. W. Bushovy administrativy
Události 11. září bývají často označovány za „revoluční“ faktor Bushovy zahraniční politiky.
Nicméně ideologické základy pozdější politiky jsou zřetelné již před vlastními
teroristickými útoky. Bushova administrativa nejen kriticky hovořila o sankcích vůči Indii,
stejně se vyjadřovala obecně k mezinárodní spolupráci v otázce proliferace, která podle ní
spíše podkopává americké bezpečnostní zájmy.60 Hlavní pilíř Clintonovy jaderné politiky,
dohoda CTBT, stejně jako Anti-Ballistic Missile Treaty (ABM) měly v nové administrativě
pramalou podporu.
Pro Bushovu administrativu byl NPT režim neefektivním a zastaralým nástrojem. Zatímco
mocnou a lidnatou Indii od jaderné energie izoloval, státy jako Irán či Severní Korea i přes
zjevné porušování pravidel v rámci režimu fungovaly. Navíc Indie sice nebyla jeho součástí,
avšak jeho pravidly se řídila a svědomitě své zbraně i ostatní jaderné materiály opatrovala.61
Ukázala se jako odpovědný vlastník, který nejspíše i přes další neúčast bude dodržovat
principy režimu. Už od samého počátku tak odmítla Bushova administrativa pohlížet na Indii
skrze antiproliferační optiku a vnímala Indii jako přirozeného a strategického spojence.62
Základním stavebním kamenem nové jihoasijské politiky mělo být oddělení Indie a
Pákistánu, tedy že „zahraniční politika by se měla řídit objektivním posouzením hodnoty
obou zemí pro americké zájmy spíše než strachem o to, jak americký přístup ovlivní vztahy
obou zemí“.63 Do tohoto plánu navíc zapadalo i uvědomění, že Pákistán má vážné
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vnitrostátní problémy, které brání hlubšímu rozvoji vztahů. Svoji roli rovněž hrála Bushova
averze k mediační politice Clintona.64 Bush nechtěl být dalším prostředníkem v indickopákistánském konfliktu, místo toho chtěl dosavadní nestrannou politiku nahradit jasným
příklonem k Indii.
Kritika NPT režimu, snaha oddělit zahraniční politiku vůči Indii a Pákistánu a usilování o
jadernou dohodu s Indií jsou aspekty, které zapadly do širší koncepce unilaterální politiky
Bushovy administrativy. Ta vycházela z představy, že se Spojené státy nemohou spoléhat
na mezinárodní závazky v otázce vlastní bezpečnosti. Díky svému výjimečnému postavení
musí Spojené státy nejen maximalizovat své možnosti jednat, zároveň mají jedinečnou šanci
měnit status quo.65 Unilaterální cesta je často jednodušším a efektivnějším způsobem, jak
dosahovat určitých výsledků. I Bushova administrativa si uvědomovala, že v některých
případech samostatné jednání není v amerických zájmech a nastane potřeba spolupracovat
s ostatními či se spolehnout na mezinárodní instituce. Tuto potřebu budovat ad hoc aliance
definoval poradce ministra zahraničí Haas jako „multilateralismus á la carte“.66
V tomto případě je tento druh „výběrovějšího multilateralismu“ zřetelný na schvalování
jaderné dohody na poli mezinárodní organizace NSG. Aby byla Indie začleněna do
mezinárodního obchodu s jaderným palivem a technologiemi, musela být vyjednaná dohoda
mezi Spojenými státy a Indií schválena všemi 45 členskými státy. Bushova administrativa
tak musela na poli NSG intenzivně lobbovat pro indické přijetí. Zejména u představitelů
Číny se jednalo o složitý proces, do kterého musel dokonce Bush sám zasáhnout.67 Úsilí o
jadernou dohodu tedy nebylo ukázkovým příkladem unilateralismu, Spojené státy musely
využít své postavení v mezinárodních organizacích a vytvořit široký konsenzus, který
v konečném důsledku posloužil americkým zájmům.
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4.2. Faktor prezidenta USA
4.2.1. Demokratický faktor u Billa Clintona
I přesto, že byl Clinton zvolen v prvním volebním období převážně pro svoje zaměření na
domácí problémy, které byly slabinou jeho předchůdce, již během kampaně zmiňoval
nevyhnutelnost amerického působení na mezinárodním poli, neboť unipolární svět dával
Spojeným státům možnost uskutečnit dosud nevídanou zahraniční politiku. Clinton si byl
vědom americké mocenské síly a kontury zahraniční politiky naznačil již v projevu v roce
1992, kde volal po „angažování se v prosazování demokracie“.68 To se později stalo
centrálním konceptem jeho zahraniční politiky. Ve svých projevech často spojoval
prosazování demokracie s mírovým prostředím.69 Nedemokratické režimy vnímal jako
nepřátelské, avšak často byl jeho přístup k nim pragmatický, se sklonem k dohodě a smíru.70
U států, kde měly Spojené státy silný zájem na zachování dobrých vztahů, např. u ropné
monarchie Saúdské Arábie, nebyl charakter režimu překážkou.
V případě jižní Asie, kde USA v 90. letech neměly výraznější strategické zájmy, se tedy jeho
inklinace k Indii jevila logická. „Clinton byl fascinován Indií již od doby, co jsem ho na
univerzitě potkal“.71 Tak popisuje Strobe Talbott Clintonův zájem o tuto zemi. Považoval ji
za laboratoř demokracie v Asii, kde se daří liberálním reformám a globalizace má pozitivní
efekt na společenský rozvoj. Při nástupu do úřadu stanovil zlepšení vztahů s Indií jako jednu
z priorit. Nicméně v prvním funkčním období se našlo jen málo příležitostí a v druhém přišly
jaderné testy. Clinton vyhrál nad Bushem starším pro svoji odlišnost. Prezentoval se jako
první prezident nové éry po studené válce, ve které nastanou podmínky pro opravdové
uplatnění mezinárodního práva a institucí.72 Proto musel jeho důraz na striktní dodržování
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antiproliferačního režimu zákonitě zpomalit jeho plán na sblížení s Indií. Z jeho pohledu se
tento režim jevil jako funkční mechanismus, který odradil mnoho států od jaderných ambicí.
Do tohoto přesvědčení se navíc přidal i jeho silný pesimismus v otázce jaderné proliferace,
projevený např. krátce před historickou návštěvou v regionu v roce 2000, kdy nazval Kašmír
a celý indický subkontinent „nejnebezpečnějším místem na zemi“.73
U Pákistánu je vidět role demokracie ve vývoji vzájemných vztahů na puči v roce 1999.
Zatímco před ním byl přístup k oběma proliferantům podobný, puč a nastolení Musharrafovy
autoritářské vlády daly Clintonovi impuls k dlouho plánovanému sblížení s Indií. Přesto
nemohl Pákistán úplně odepsat. Kvůli jeho jaderným zbraním se totiž stala stabilita v zemi
americkým zájmem. A stabilitu Musharrafova vláda zajišťovala. Nutný pragmatismus vůči
Pákistánu tak lze spatřovat při zmíněné státní návštěvě, již se Clinton rozhodl vykonat i přes
domácí kritické hlasy. Ty poukazovaly, že taková státní návštěva je legitimizací
Musharrafova puče. Pokud však chtěl Clinton figurovat jako důvěryhodný zprostředkovatel
míru mezi oběma stranami, nemohl Pákistán vynechat.74
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4.2.2. Demokratický faktor u George W. Bushe
U George W. Bushe je vidět kontinuita ve vnímání mocenské pozice Spojených států
převzatá od Clintona, přičemž důraz na prosazování demokracie v zahraničí se u něj stal
ještě intenzivnější. Přesvědčení, že demokracie je nejlepší prostředek pro posílení míru,
zapustilo v Bushově politice silné kořeny a stalo se tradiční součástí jeho
zahraničněpolitických projevů, např. při opodstatnění invaze do Iráku. 75 Bushova výsostně
neokonzervativní politika v otázce šíření demokracie se od té Clintonovy neoliberální lišila
zejména přesvědčením o nutnosti proaktivního přístupu s důrazem na vojenská řešení a
preemptivní použití síly.76
Bush se po 11. září považoval za válečného prezidenta, jehož prioritou je zabránit
jakémukoliv dalšímu útoku na americké půdě. Šíření demokracie, jakkoliv s tímto úkolem
spojené, mělo vždy menší důležitost než národní bezpečnost a často muselo jít stranou.
Potřeba vojenské a diplomatické podpory Pákistánu pro válku v Afghánistánu zastínila
existenci nedemokratického režimu. Pro Bushe byl Musharraf pro svou umírněnost vítaný
diktátor bránící vzestupu islamismu, jehož riziko by se svobodnými volbami pouze vzrostlo
a pro Američany by představovalo zásadní komplikace ve válce proti teroru. 77 Nicméně
Musharrafovy nesplněné sliby uspořádat svobodné volby a zjevná hra na obě strany
v Afghánistánu postupně oslabily Bushovu představu bezproblémového spojenectví.78
U Indie hrál zásadní roli demokratický faktor již před 11. zářím. Během kampaně americký
prezident několikrát uznal Indii coby důležitou nastupující demokratickou mocnost, které se
v americké zahraniční politice nedostává potřebné pozornosti, a nezpochybňoval ani její
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právo na jaderné zbraně.79 Bushova víra v účinky demokracie se u Indie přetavila
v představu, že některým státům se díky charakteru jejich vnitropolitického systému dá
v otázce jaderných zbraní věřit, neboť demokratický stát nemá sklony nejen šířit, ale ani
neuváženě použít jaderné zbraně. V případě sekulární a demokratické Indie proto viděl
nutnost udělat výjimku.

4.3. Strukturální faktory
4.3.1. Unipolární svět v 90. letech
Konec studené války byl rychlou a nečekanou událostí, jež ukončila více než 40 let
bipolárního světa. Spojené státy zůstaly v takovém mocenském postavení, že jim žádný jiný
stát nemohl konkurovat. Ambice Američanů stát se jedinou světovou velmocí vznikly již
během druhé světové války, mocenský nástup Sovětského svazu však na dlouho zamezil
těmto vyhlídkám. Jeho pád v roce 1991 jim dal prostor stát se realitou, svět přešel do
unipolarity. Spojeným státům rázem odpadlo dosavadní hlavní zaměstnání jejich zahraniční
politiky, containment neboli zadržování mocenské převahy Sovětského svazu, a vyvstala pro
ně zásadní otázka, čím zadržování nahradit a jak naložit s nastalým „vítězstvím“. Unipolární
svět totiž nebyl samozřejmý; existovalo riziko rychlého návratu do multipolarity s novými
rozvíjejícím mocnostmi.80 Pro zabránění vzestupu nových pólů a dlouhodobé udržení a
možné posílení dominance byla potřeba definovat nové cíle a nové partnery.
Základním stavebním kamenem U.S. Grand Strategy, tedy globální strategie, již od roku
1945 je představa výjimečného postavení Spojených států v mezinárodním společenství.
Stojí na předpokladu, že dominance Spojených států zajišťuje stabilitu, která má pozitivní
efekt nejen na vlastní národní bezpečnost, ale také na ekonomický růst plynoucí z postupné
vzájemné propojenosti. Tato propojenost je příčinou i důsledkem míru v mezinárodním
systému. Jinými slovy, hlavním hnacím motorem je všudypřítomná americká ideologie
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založená na šířícím se liberalismu a republikánství.81 Jen v takovém prostředí může jejich
vůdčí postavení přetrvat.

4.3.2. Velmocenské kořeny americké antiproliferační politiky
Z čeho pramení představa, že jaderná proliferace je pro Spojené státy nebezpečná? Právě
z velmocenské pozice. Je to zjevné na jejich globální strategii, jejíž jeden rys je tzv. nuclear
inhibition.82 S šířením jaderných zbraní do dalších států se Spojeným státům postupně
zmenšuje mocenský manévrovací prostor. Odpadá jim ne celá, avšak značná část hard power
možností, které by jinak proti nejaderným státům mohly být použity. Hegemon tak již
z logiky věci musí zastávat politiku jaderného pesimismu, neboť bez možnosti prosadit svůj
zájem přestává být hegemonem.
Konkrétně to dokládají dvě souběžné událostí ze začátku 90. let. Jednak je to faktor rozpadu
SSSR. Rusko bylo po revoluci ekonomicky i politicky v troskách, na pokraji občanské války.
Vznikly silné obavy, že toto prostředí poskytuje příhodné podmínky pro zneužití či krádež
technologií do zahraničí. Spojené státy tak musely asistovat Rusku a dalším postsovětským
státům se zabezpečením jaderných systémů.83 S koncem SSSR také ztratily jaderné zbraně
své hlavní opodstatnění. Bez této jasné hrozby nebyl jejich účel tak lehce uchopitelný.
V novém prostředí se stala proliferace zbraní hromadného ničení jedním z mála přímých
ohrožení bezpečnosti Spojených států. S pomocí jaderných zbraní tak měly Spojené státy
odstrašit ostatní země od vývoje a použití vlastních zbraní hromadného ničení.84
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Přistoupily k tomu záhy ve válce v Zálivu. Irácký pokročilý jaderný program a hrozba
proliferace do regionu byla pro Američany příliš velká rizika, jež by dlouhodobě přímo
zasáhla i bezpečnost Spojených států. Invaze měla být odstrašujícím příkladem pro všechny
potencionální jaderné aspiranty státy.
Přístup Spojených státu k problematice jihoasijské proliferace má tedy tyto dva kořeny.
Představa hegemonického postavení ospravedlnila aktivní angažmá a jaderný pesimismus
zase určil jeho cíle.

4.3.3. Čínská strategie mírového vzestupu
Teoretický rámec práce definoval předpoklad, že změny struktury mezinárodního systému
hrají primární roli ve vysvětlení zahraniční politiky. Je proto třeba vnímat vzestup Číny jako
důležitý faktor v problematice jihoasijské proliferace. Čína je totiž nejen silný regionální
aktér, který do indicko-pákistánského konfliktu a tamního procesu vývoje jaderných zbraní
významně zasáhl. Je to také globální aktér a vyzyvatel americké hegemonie, jehož vzestupu
musí Spojené státy čelit.
Neformální spojenectví mezi Spojenými státy a Čínou během pozdní fáze studené války bylo
v 90. letech nahrazeno vztahem, který by se dal charakterizovat jako „ani přátelé ani
nepřátelé“.85 Klidné mezinárodní prostředí v této dekádě a liberální ekonomický řád
nastolený Spojenými státy umožnily nejlidnatější zemi světa nebývalý ekonomický růst.
Čína se proto nesnažila zpochybňovat americkou dominanci, držela se v zahraniční politice
zpátky a soustředila se na modernizaci. Tento princip vytyčil reformátorský lídr Deng
Xiaoping a později byl nazván „Peaceful rise“ neboli mírový vzestup, jakožto určité ujištění,
že Čína nepředstavuje pro Spojené státy hegemonického vyzyvatele. 86 Deklarovanými
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intencemi bylo překonat klasický scénář mocenského vzestupu, jež ústí do konfrontace
hegemona.
Nicméně spolu s ekonomickou mocí roste taky moc geopolitická. Ta nemusí zákonitě vyústit
ve snahu být dominantní; u tak silné a lidnaté země jako je Čína však i samotný mírový
vzestup destabilizuje unipolární systém. Navíc samotný koncept mírového vzestupu je
neudržitelný, neboť Čína nemůže dlouhodobě zastávat tuto politiku, mocensky stoupat a
nevyužívat své národní kapacity. Její vzestup znamená skoro jistý střet se Spojenými státy,
např. v oblasti východní Asie.87
Washington si toto uvědomoval již od začátku 90. let, kdy začala Čína v armádních a
bezpečnostních kruzích figurovat jako největší hrozba pro americké národní zájmy. 88 V
rámci globální strategie se tak v roce 1992 vyvinula obecná strategie vůči Číně se dvěma
rysy. Na jedné straně tzv. engagement, tedy angažovanost. Čína, jež bude vystavena
západním hodnotám, se časem bude liberalizovat a integrace Číny do mezinárodního
ekonomiky zabrání její agresivní zahraniční politice, která by ohrozila obchodní vztahy
s ostatními státy. Pokud se Čína svým politickým systémem nepřiblíží tomu západnímu,
Spojené státy ji s velkou pravděpodobností budou považovat za hrozbu. Na druhé straně této
strategie stojí již zmíněný containment neboli zadržování mocenského vzestupu Číny
vojenskou převahou a aliancemi.89
Strategie byla využívána Spojenými státy po celá 90. léta. Konstantní mocenský růst Číny,
stimulovaný zejména velmi rychlým ekonomickým růstem, však odhaloval její neefektivitu.
Zatímco prvek angažovanosti stál na mylných předpokladech, že se Čína bude liberalizovat
a držet se zpátky, mocenské zadržování zase vedlo k nebezpečnému napětí. Krize
v Taiwanské úžině v letech 1995-96 ukázala obávaný kolizní kurz obou mocností. 90 Taiwan
je pro Čínu klíčový národní zájem, kvůli kterému je schopna konfrontovat hegemona
Spojené státy, nehledě na možné ekonomické konsekvence.
87

LAYNE, Christopher. This time it’s real: The end of unipolarity and the Pax Americana. International

Studies Quarterly. 2012, 56(1), 4.
88

ZHU, Zhiqun. Power Transition and U.S.-China Relations: Is War Inevitable?. Journal of International

and Area Studies. 2005, 12(1), 8.
89

LAYNE, Christopher. China's challenge to US hegemony. Current History. 2008, 107(705), 14.

90

Ibid.

34

4.3.4. Cesta k indicko-americkému partnerství v 90. letech
Čína se stala obavou nejen pro Spojené státy. V regionu Asie je mnoho aktérů, jež vnímají
její mocenský vzestup jako nežádoucí. Kromě tradičních amerických spojenců, Japonska a
Jižní Koreje, je to právě Indie. Z geopolitického hlediska totiž dva velcí hráči v jednom
regionu s globálními aspiracemi a konfliktními zájmy musí zákonitě způsobit mocenský
střet.91 Čína se navíc snaží svým spojenectvím s Pákistánem Indii izolovat. Její značná
asistence pákistánskému jadernému programu proto nezůstala bez odezvy. Opět je nutno
zdůraznit, že indická demonstrace jaderných kapacit v roce 1998 byla namířena převážně na
Čínu, nikoliv na Pákistán.
Spojené státy měly vždy v Indii záruku, že nebude s Čínou hlouběji spolupracovat na
zpochybnění americké hegemonie. Stejný nepřítel však ještě automaticky nedělá ze dvou
aktérů dlouhodobé spojence. Neúspěšné snahy Spojených států využít Indii proti Číně totiž
sahají až hluboko do studenoválečných let. Např. po čínských jaderných testech v roce 1964
dokonce Američané zvažovali vyzbrojit Indii jadernými zbraněmi.92 Ukázalo se, že ta nemá
o takovou mocenskou alianci zájem a nezávislost, vyjádřená např. v Hnutí nezúčastněných
zemí, je Indům přednější. Po konci studené války sice nastala příhodná doba na zlepšení
vztahů mezi oběma největšími světovými demokraciemi, jenže přirozenému partnerství
bránil kromě hluboce zakořeněného přesvědčení o nezávislosti Indie také problém jaderné
proliferace.
Pro Spojené státy v 90. letech byla hrozba plynoucí z jaderných zbraní tak silná, že příhodné
podmínky této doby pro rozvoj vzájemných vztahů musely ustoupit univerzálním principům
antiproliferační politiky. Z pohledu neoklasického realismu lze tvrdit, že oba prezidenti
vnímali důležitost mezinárodního práva a výjimečnou moc své země na to ho prosazovat, a
zároveň hrozba plynoucí z čínského vzestupu nebyla tak zjevná, aby jejich univerzalistické
snahy zastínila.
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4.3.5. Slábnoucí unipolarita a offshore balancing v novém tisíciletí
Charakter mezinárodního systému je však neustále v pohybu. Jeho zásadní změny sice jsou
doprovázeny významnými historickými událostmi typu první světová válka či pád SSSR,
jisté směřování systému lze vypozorovat i bez nich. Pro kvantifikované vyjádření slábnoucí
unipolarity je použit zmíněný kompozitní index CINC, znázorňující vývoj demografických,
ekonomických a vojenských kapacit Číny a Spojených států během Clintonovy a Bushovy
vlády.

Národní materiální kapacita
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Graf č.1: Vývoj národních materiálních kapacit Číny a USA pomocí indexu CINC mezi lety
1993-200893
Na grafu č.1 je zjevné, že během tohoto období dochází mezi oběma státy k power transition,
tedy k postupnému přelévání moci. Kapacity Spojených států po konci studené války totiž
začaly postupně oslabovat. S rozpadem SSSR opadla potřeba obrovských investic do
armády, a Spojené státy tak razantně snižovaly výdaje na zbrojení a omezovaly vojenský
personál, neboť se tyto kapacity jevily neohroženému hegemonovi jako nadbytečné.
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Oslabení se stabilizovalo v druhé polovině 90. let s minimálními výkyvy. Útoky 11. září pak
mohly být impulsem k opětovnému posílení mocenské pozice zejména v podobě nových
investic do zbrojení. Naproti tomu čínský kontinuální vzestup v 90. letech lze přičítat
převážně ekonomickému růstu, jež se zákonitě projevuje ve zvyšování výdajů na zbrojení, a
demografickému růstu, např. v podobě rychle postupující urbanizace či zvyšování spotřeby
energie. Tento trend se v novém tisíciletí s mírným výkyvem v roce 2001 ještě urychlil.
V tomto prostředí se pro Spojené státy dosavadní strategie angažovanosti a zadržování
začala v plném světle ukazovat jako neefektivní, neboť čínskému vzestupu nezabránila.
Bushova administrativa si uvědomila, že dochází k přelévání moci a byla nucena strategii
vůči Číně částečně přehodnotit. Samotný prvek angažovanosti byl zachován, neboť je
oboustranně výhodný a vyloučení Číny z mezinárodní komunity by znamenalo pouze
zvýšení rizika možného silového řešení konfliktů.94 Princip mocenského zadržování však
prošel jistou změnou, v níž lze obecně vidět obrysy tzv. offshore balancingu. Přístup stojí na
představě, že Spojené státy nemusí přímo vojensky ovládat oblasti, které nepatří do jejich
sféry vlivu, zde tradičně patří Evropa, severozápadní Asie a Perský záliv, a nést samy
břemeno mocenského vyvažování.95 V ostatních oblastech, v našem případě jižní Asie, by
měli pomoci rovnováhu udržovat silní regionální hráči, kteří mají na mocenském zadržování
Číny ještě větší zájem než Spojené státy.
Proti Číně jsou relevantními regionálními rivaly Japonsko, Rusko a Indie. Zatímco v
případech Japonska a Ruska se jedná o jednoznačné (a diametrálně odlišné) vztahy se
Spojenými státy, které ukazují maximum a minimum společného zadržování Číny, u
tradičně nezúčastněné Indie byla její role značně komplikovanější. Bushem těžce vyjednaná
jaderná dohoda měla prvky strategie offshore balancingu, tedy v podpoře regionálního
vyvažování moci.
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Z amerického pohledu se tedy netýkala primárně otázky jaderné energetiky. Její efekt viděli
Američané především v posílení důvěry mezi oběma státy a v položení základů určitého
spojenectví, jehož hodnota bude pro Spojené státy s oslabováním jejich hegemonního
postavení stále růst. Představa takového spojenectví stála na předpokladu, že pro
vzestupující Indii nebude nadále výhodné udržovat striktní nezúčastněnou politiku a bude
cítit potřebu v určitých situacích „vybrat si stranu“, tedy v konečném důsledku pomoci
Spojeným státům s efektivnějším vyvažováním Číny.96 Vysvobození z mezinárodní izolace
v jaderné energetice mělo být prvním zásadnějším signálem pro Indii, že ji Spojené státy
začínají vnímat jako důležitého strategického partnera, pro něhož jsou ochotny ustoupit ze
svých dlouhodobých přesvědčení o nepřijatelnosti jaderné proliferace.97
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Závěr
Tato práce se pokusila o vysvětlení rozdílného přístupu Spojených států za vlády Clintona a
George W. Bushe k jadernému zbrojení v jižní Asii pomocí modifikované neorealistické
teorie na třech úrovních analýzy – systémové, státní a na úrovni jednotlivce. Na každé z nich
byl zvolen faktor, který měl být hlavním zdrojem rozdílnosti – změna struktury
mezinárodního systému, jiné metody dosahování národního zájmu a rozdílný přístup
prezidenta USA.
V rámci čistě neorealistického systémového vysvětlení je rozdílná americká politika určena
postupným oslabováním unipolárního systému. V 90. letech měly Spojené státy natolik
hegemonickou pozici v systému, že jim dovolovala zachovávat jednotnou politiku vůči
oběma jihoasijským státům bez potřeby spojenectví s jedním z nich. Postupný mocenský
vzestup Číny, jež začal být zjevný po roce 2000, donutil Spojené státy změnit dosavadní
velmocenskou strategii a snažit se o sblížení s Indií, která je rovněž na mocenském vzestupu.
Jaderná dohoda měla být prvním krokem tohoto sblížení. Vysvětlení na této rovině analýzy
je bezesporu relevantní a poskytuje hlavní odůvodnění rozdílné americké politiky.
Na úrovni státu byly rozdíly demonstrovány na ústupu multilaterální zahraniční politiky a
nastolení více unilaterálního přístupu k proliferaci jaderných zbraní. Analýza kombinovala
neorealistický i FPA přístup, zahrnovala tedy faktory systémové i faktory jednotlivce. Důraz
Clintonovy administrativy na multilaterální řešení plynul z představy nezbytnosti udržovat
antiproliferační režim, který byl nejen nástrojem na omezení hrozby jaderné proliferace.
Byla to také součást širší sítě mezinárodních závazků a institucí, na jejichž principu si
americká hegemonie zakládala. Bushův unilaterálnější přístup plynul z percepce
nefunkčnosti těchto principů, které v konečném důsledku neslouží americkým zájmům.
Přechod z multilaterality na unilateralitu je s příchodem nové administrativy zřetelný, avšak
vysvětlení pouze na této úrovni pouze samo o sobě neobstojí.
Poslední úrovní analýzy byla samotná postava prezidenta USA, přesněji jeho vztah
k demokratickému systému jakožto záruce míru. Zde se ukázala zjevná inklinace obou
prezidentů k demokratické Indii, u Clintona však byla zastíněna hlubším přesvědčení o
hrozbě plynoucí jaderné proliferace. U Bushe bylo úsilí o dohodu naopak motivováno silný
přesvědčením o mírových účincích demokratického zřízení Indie, jež ze své podstaty
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nemůže být pro Spojené státy hrozbou. Na této úrovni analýzy je rozdílnost obou prezidentů
v jejich náklonnosti k Indii nejméně viditelná a nemůže tak poskytnout odůvodnění pro
změnu celkové americké zahraniční politiky. Stejně jako na státní úrovni, ani úroveň
jednotlivce neposkytuje dostatečně relevantní vysvětlení sama o sobě.
Uvedená tři vysvětlení poskytují různě relevantní odpovědi na výzkumnou otázku.
Strukturální vysvětlení plynoucí z neorealistické teorie se jeví jako nejhodnotnější, svými
dalekosáhlými dopady ovlivňující i zbylé dvě úrovně. Oslabování hegemonického postavení
a nutnost čelit vzestupující Číně může stát za unilaterálnějším přístupem Bushovy
administrativy, která cítila potřebu ukončit americkou „nestrannost“ v jižní Asii a zavázat si
mocného spojence, který Čínu pomůže vyvažovat. Stejně tak vzestup autoritářské Číny mohl
být impulsem k Bushově intenzivnějšímu vnímání demokratického systému Indie. Změny
ve struktuře mezinárodního systému tedy hrají v případě rozdílné americké zahraniční
politiky vůči Indii a Pákistánu zásadní roli a poskytují hlavní argumentační linii odpovědi. I
přesto je však zbylé faktory, přechod k unilateralismu a Bushovu osobní náklonnost k Indii,
vzít v potaz. Pouze na souběhu změn na všech třech úrovních lze v úplnosti demonstrovat
příčiny její rozdílnosti během vlády obou prezidentů.
Komplikovaná cesta k jaderné dohodě byla bojem mezi antiproliferačním režimem
založeným na pravidlech a uzavíráním „realpolitik“ spojenectví. V širším pohledu bojem
mezi univerzalistickou mezinárodní spoluprací a velmocenskou politikou. Tento případ opět
naznačuje, že dokud panuje v unipolárním systému stabilita, hegemon se podle široce
přijímaných pravidel řídí a zároveň je vynucuje. Jakmile však nastanou změny ve struktuře
systému a hegemon se cítí ohrožen, ukáže se, jak křehký tento řád je a jak lehce dokáže být
upozaděn pro vlastní mocenské cíle.
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Summary
This thesis explains differences between the U.S. foreign policy under Clinton and G. W.
Bush administrations towards nuclear-armed states in South Asia on three levels of
analysis – systemic, state and individual level using a modified neorealist theory. Every
level of analysis examines its own relevant factor which was supposed to be the cause of
differences – structural changes in the international system, preferred methods of pursuing
national interests and divergent approaches of U.S. presidents.
Neorealism provides systemic explanation which is defined by gradual weakening of
unipolar system. In the 90s, the hegemonic position of the United States was stable enough
to maintain a unified approach towards both South Asian states without the need of
pursuing stronger relationship with any one of them. The rising power of China visible
after 2000 forced the U.S. to reconsider its Grand Strategy and pursue strategic partnership
with India, equally on the rise. The nuclear deal was supposed to be the first step of this
rapprochement. Systemic factor is no doubt relevant at this place and facilitates the central
part of the explanation.
On state level the differences are demonstrated on the shift from multilateralism in U.S.
foreign policy to a more unilateral approach towards nuclear proliferation. The analysis
combines neorealist and FPA method and thus includes both systemic and individual
factors. Clinton administration’s emphasis on multilateral solutions based on the
conviction to maintain the antiproliferation regime not only as a tool of restricting nuclear
weapons. Furthermore, the regime was part of wider network of international treaties and
institutions embodying principles of the U.S. hegemony. The unilateral approach of Bush
administration stemmed from the perception that these principles are not working, which in
the end might not have served the American interests the best. Simultaneously with the
new administration the shift from multipolarity to unipolarity is apparent, yet this factor
alone does not provide sufficient explanation.
The final level of analysis focused on the U.S. president, specifically on his perception of
democratic system as an assurance of peace. The analysis revealed apparent inclination of
both presidents towards democratic India, however Clinton’s sympathies were
overshadowed by stronger belief in the threat of nuclear proliferation. The efforts of G.W.
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Bush were motivated by the idea that democracy in India cannot pose any threat to the
United States. On this level of analysis, the contrast between both presidents is visible the
least and just like on the state level, this democratic factor alone does not explain the
different approach of the U.S.
The above-mentioned explanations provide answers on the research question with different
relevance. Structural explanation appears to be the most valuable one, with its far-reaching
impact on the two other levels. The weakening of the hegemonic position and the necessity
to counter-balance rising China might be the reason for unilateral approach of Bush
administration that felt the need to end American impartiality in South Asia and use
partnership with India to counter China. Additionally, rising authoritarian China could
contribute to Bush’s more intense perception of Indian democracy. Consequently, changes
in structure of the international system play a major role in the different U.S. policy
towards India and Pakistan and provide a central explanation. Nevertheless, the remaining
factors – shift to unilateralism and Bush’s personal sympathies for India, should be taken
into consideration. Only collusion of changes on all three levels can provide sufficient and
solid explanation of the different U.S. policy.
Complicated path to the Indo-U.S. nuclear deal was a battle between preserving
nonproliferation regime and establishing “realpolitik” alliances, in the wider context
between universal international cooperation and great power politics. This case proves
once again that in the stable unipolar system the hegemon acts according to widely
accepted rules and enforce them at the same time. Once the structure of the system starts
changing and the hegemon feels threatened, the order becomes fragile and can be easily
dismissed for its own specific interests.
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