
Džihád vs. McWorld: rozhovor s Alainem de Benoist

Následující interview poskytl Alain de Benoist Albertu Lombardovi pro severoitalské noviny

la Padania 19. zá í 2001.ř

AL: Co soudíte o zni ení budov Sv tového obchodního centra v Americe? Je možné, pro toč ě
co se stalo, mít symbolické vysv tlení?ě

AdB: Spojené státy zažívají hroznou lidskou tragédii. Tato tragédie však nem že býtů
odd lena od politického kontextu, který to jedin  m že vysv tlit. Odmítání terorismu protiě ě ů ě
civilnímu obyvatelstvu je samoz ejmé. Ale stejn  tak samoz ejmé je zajímat se o p í iny,ř ě ř ř č
které zp sobují vznik terorismu. Pravdou je, že Ameri ané v sou asné dob  trpí, fyzicky, bezů č č ě
pochopení toho, že to je výsledkem ohavné mezinárodní politiky vedené po desetiletí jejich
politickými v dci. Tato politika vytvo ila ve sv t  tak velké množství utrpení, nešt stí aů ř ě ě ě
katastrof, že ást sv ta si vyložila tuto americkou politiku jako vyhlášení války.č ě

Dnes nejextrémn jší p edstavitelé této ásti sv ta odpov d li zahájením války se Spojenýmiě ř č ě ě ě
státy. D lají to vlastními zp soby (bez zájmu o hranice, bez ohledu na své vlastní životy, neboě ů
životy druhých) a jejich vlastními prost edky (protiargument používaný slabším v iř ůč
siln jšímu).ě

AL: Co myslíte že vlastn  inspirovalo tyto teroristické akce?ě

AdB: Cílem terorist , jak všechny d kazy napovídají, bylo ponížit Ameriku poukázáním, žeů ů
její území již není bezpe ný p ístav a zaúto ením velkolepým zp sobem nač ř č ů
nejreprezentativn jší symbol její moci. Tohoto cíle, jak všechny d kazy nazan ují, byloě ů č
dosaženo. Pro Ameriku to bylo bezprecedentní ponížení. Je stále t žké zhodnotit všechnyě
d sledky tohoto inu. Nejvážn jší d sledky se nejprve projeví v oblasti ekonomiky, financí aů č ě ů
mezinárodních vztah .ů

AL: Myslíte si že existuje možnost, že odveta spustí et zovou reakci?ř ě

AdB: Není pochyb že Ameri ané o ekávají odvetu, která bude odstrašující a mocná. Útok nač č
Pearl Harbor 7. prosince 1941 (s 2 400 mrtvými) byl odplacen stokrát více atomovými
pumami svrženými na japonské civilní obyvatelstvo. Srovnání s tím, co se stalo New Yorku a
Washingtonu není liché. Problém t chto dní je ten, že nevíme kdo bude hrát úlohu Japonc .ě ů
První fáze vyšet ování shledává odpov dným islamistické hnutí. Poukazují na jméno Usámyř ě
bin Ládina, který byl posedlý Ameri any m síce. Ale toto hnutí není spojeno výhradn  neboč ě ě
fundamentáln  s jedním lov kem, jednou skupinou nebo jednou zemí. Je to mlhavá,ě č ě
nepolapitelná sí . Odstran ní bin Ládina m že Washington pot šit, ale to z ejm  "teroristickéť ě ů ě ř ě
nebezpe í" neodvrátí. Na Ameriku zaúto il neviditelný nep ítel, který nemá jméno. Zaúto ilyč č ř č
"sít ". Ve v ku sítí se znovuzjevila úloha partyzána v celé jeho podstat . Útoky na New Yorkě ě ě
a Washington jsou akty postmoderní války.

AL: Existuje zde i nebezpe í pro Evropu? V íte, že zde m že být další symbolický cíl, nač ěř ů
který teroristé mohou zaúto it s podobným efektem?č



AdB: Žádná zem  není bezpe ná p ed terorismem. Práv  jsme toho byli sv dky. Již zde neníě č ř ě ě
n jaké nedotknutelné úto išt . Všechny zem  tak velice dob e pochopily, že je pot eba zajistitě č ě ě ř ř
bezpe nost svých p íslušník . Nejlepším zp sobem, jak toho dosáhnout, je rozhodovat o svéč ř ů ů
politice zcela nezávisle a bude-li to nezbytné, zaujmout postoj, že to je jejich válka (USA) a
ne válka ostatních. Pro Evropu je nejv tším rizikem zavázat se do budoucna (z d voduě ů
solidarity s Amerikou) být sou ástí špatn  zacílených odvet, které jen zhorší situaci a jejichžč ě
výsledkem bude to, že bude trp t i Evropa.ě

Evropané musí být odhodlaní bojovat s terorismem. Ale stejn  tak musí mít odvahu íciě ř
Spojeným stát m, zemi která konstantn  praktikuje státní terorismus po desetiletí, že dnesů ě
sklízí ovoce jejich politiky. Osud civilních ob tí amerického bombardování Iráku, osudě
iráckých d tí hromadn  zabitých na ízenou blokádou proti jejich zemi, osud civilist  v Srbskuě ě ř ů
zmasakrovaných b hem nálet  NATO, osud Palestinc  - to jsou také lidské tragédie.ě ů ů

AL: Jak si myslíte, že se bude vyvíjet mezinárodní politika, obzvlášt  mezi Spojenými státy,ě
Evropou a Ruskem?

AdB: Spojené státy neustávají ve zužitkovávání t chto událostí jako záminky pro utvrzeníě
jejich hegemonie nad spojenci a pro uml ení kritiky, která se ob as ozývá (nap . pokud jde oč č ř
Blízký Východ, trest smrti, ekologii, globální odposlouchávací sí  Echelon atd.). Ve shod  sť ě
jejich d ív jším chováním prohlašují, že zt les ují a obra ují "civilizaci". Je povinnostíř ě ě ň ň
Evropan  íci rozhodn , že tato "civilizace" není nutn  jejich a že tato "civilizace" v žádnémů ř ě ě
p ípad  nevylu uje další formy civilizací. Nejhorší v cí která se m že p ihodit, a která je takéř ě č ě ů ř
nejpravd podobn jší, m že být sklouznout postupn  do boje který p jde za "islámskéě ě ů ě ů
teroristické hnutí" a který zahrne všechny arabsko-muslimské zem  v bec a potom všechnyě ů
státy nebo lidi, kte í budou s dostate nou dávkou arogance odsouzeni jako hrozba proř č
dominantní americký model.

Nikdo nepochybuje, že Putin také za ne používat islámskou hrozbu jako ospravedln ní proč ě
koloniální válku kterou vede v e ensku. Sblížení mezi Ruskem a Izraelem bylo po ur itouČ č č
dobu patrné. Je zde také možnost p eorientování v rusko-amerických vztazích.ř

AL: Myslíte si, podle toho co se odehrálo na konferenci v Durbanu, že teroristické útoky
mohou vyost it krizi na St edním Východ  - a s jakým výsledkem?ř ř ě

AdB: Nejvíce z teroristických útok  vyt žila izraelská vláda. Již je možné odzbrojit všechnyů ě
kritiky, které se nast ádaly b hem p edchozích m síc  a již je možné získat souhlas, ve jménuř ě ř ě ů
boje proti terorismu, pro všechna donucovací opat ení použitá proti Palestinc m (ekonomickář ů
blokáda, "cílené" vraždy, bombardování civilist , ni ení dom  atd.).ů č ů

Každá snaha o rozumná snaha o urovnání konfliktu je podez elá. Platíme cenu za rozporuplnýř
americký p ístup v i arabsko-muslimskému sv tu. Nezapome te že Tálibán v Afghánistánuř ůč ě ň
byl p edevším podporován a vyzbrojen Washingtonem za ú elem boje proti ruské armád  a žeř č ě
Usáma bin Ládin sám, což je maximální ironie, byl vycvi en CIA. Z dlouhodobého hlediskač
je zde riziko že to skon í v globální a vojenské verzi scéná e "džihád versus McSv t" "(Jihadč ř ě
vs. McWorld"). M j názor je ten, že musíme odmítnout džihád bez toho, abychom se staliů
nástrojem McWorldu.


