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Prof. Michel Chossudovsky 

Mubarakův režim by se mohl tváří v tvář celostátnímu protestnímu hnutí zhroutit. Jaké šance by to 
přineslo Egyptu a arabskému světu? 

Diktátoři nevládnou neomezeně, poslouchají rozkazy – to platí stejně pro Egypt, Tunisko i Alžírsko. 
Diktátoři jsou bez výjimky politickými loutkami. Diktátoři nerozhodují. Prezident Husní Mubarak byl 
stejně jako Ben Ali svědomitým služebníkem západních hospodářských zájmů. Protestní hnutí je 
namířeno proti vládě země. Cílem je spíše sesazení marionety, než změna loutkoherce. 

Egyptské slogany znějí „Pryč s Mubarakem, pryč s režimem“. Doposud se neobjevily zprávy o proti-
amerických transparentech… O převažujícím a ničivém vlivu USA v Egyptě a na celém Blízkém 
a Středním Východě se veřejně nediskutuje. 

Zahraniční mocnosti, které jsou činné za scénou, jsou protestním hnutím opomíjeny, zastírány. K žádné 
rozhodující politické změně nedojde, dokud protestní hnutí nezačne smysluplně zacházet s problémem 
zahraničního vměšování. Americká ambasáda v Káhiře je důležitým politickým činitelem a zastiňuje 
vládu země. Ambasáda však cílem protestního hnutí není. 
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Když vrcholila válka v Perském zálivu, v roce 1991, byl Egyptu Mezinárodním Měnovým fondem 
(MMF) vnucen zhoubný ekonomický program. Jako protiváhu odpustili USA Egyptu několik miliard 
dluhu za vojenský materiál a Egypt prohlásil svou ochotu podílet se na válce. Z toho plynoucí 
deregulace cen potravin, rozsáhlá privatizace a krutá politika úspor zapříčinila zchudnutí egyptského 
národa a destabilizovala ekonomiku země. Mubarakova vláda však byla chválena jako „vzorná žačka“ 
MMF. 

Také v Tunisku byla vláda Bena Aliho vybrána za účelem prosazení smrtící „medicíny“ MMF, která za 
období 20 let destabilizovala národní hospodářství a vehnala tuniský národ do hořké chudoby. 
V posledních 23 letech byla diktována hospodářská a sociální politika „Washingtonského konsensu“ 
(Program pro „opatření přizpůsobující strukturu“ propagovaný MMF a Světovou bankou). 

Husni Mubarak a Ben Ali byli drženi u moci, protože jejich vlády poslouchaly diktát MMF a uskuteč-
ňovaly jej. Od Pinocheta a Videlu, přes Baby Doce až k Ben Alimu a Mubarakovi byli diktátoři při-
vedeni k moci Washingtonem. Z historického hlediska se diktátoři Latinské Ameriky dostali k moci 
pomocí četných vojenských pučů podporovaných USA. V dnešním světě jsou k moci vyzvednuti ve 
„svobodných demokratických volbách“ pod dohledem „mezinárodního společenství“.  

Mé poselství protestnímu hnutí: 

Skutečná rozhodnutí se dělají ve Washingtonu, na americkém ministerstvu zahraničí, v Pentagonu, na 
velitelství CIA v Langley, v sídle Světové banky a MMF. Vztah „diktátora“ k zahraničním zájmům je 
třeba vyslovit. Vyžeňte politické loutky, ale nezapomeňte se zaměřit na ty „pravé diktátory“. Protestní 
hnutí by se mělo zaměřit na skutečné sídlo politické moci; mělo by se obrátit proti americké ambasádě 
a proti místním kancelářím MMF a Světové banky. 

Skutečnou politickou změnu lze zajistit jedině v případě, že se upustí od neoliberální ekonomické 
politiky. 



3 

Pokud se protestní hnutí nezaměří na téma tlaku vytvářeného zahraničními mocnostmi, včetně 
„investorů“, zahraničních věřitelů a mezinárodních finančních institucí, mine svůj cíl, jímž je národní 
suverenita. V takovém případě by došlo pouze k povrchní „výměně režimu“, který zajistí politickou 
kontinuitu. 

Diktátoři přicházejí a odcházejí. Když jsou politicky zdiskreditovaní a již neslouží zájmům svých 
amerických podporovatelů, budou nahrazeni novými „vůdci“, kteří často pocházejí z kruhů politické 
opozice. 

Americká vláda chce politickou krizi využít, aby oslabila Francii a posílila vlastní politickou pozici 
v severní Africe: 

„Spojené státy hbitě odhadly hlavní proud protestů v ulicích Tuniska a snaží se nyní využít svou 
výhodu vyvíjet tlak na demokratické reformy v zemi a ještě dál. Čelní americký vyslanec pro Blízký 
a Střední Východ, Jeffrey Feltman, byl prvním vysoce postaveným zástupcem zahraničí, který přijel do 
Tuniska ihned po svržení prezidenta Zine El Abidine Ben Aliho 14. ledna a okamžitě požadoval 
reformy.  

Ve středu [26. ledna] odcestoval Feltman do Paříže, aby krizi projednal s francouzským vedením, čímž 
chtěl posílit dojem, že jsou USA vedoucí mezinárodní ochrannou mocností v zájmu nového Tuniska, na 
úkor bývalého kolonizátora, Francie. 

Povede se Washingtonu dostat k moci nový loutkový režim? Do velké míry to závisí na tom, do jaké 
míry se protestnímu hnutí podaří dostat na veřejnost téma zrádné role USA v záležitostech státu 
a mobilizovat se proti ní. Doposud nebyl převažující vliv této světové velmoci ani zmíněn. Cynicky 
dokonce vyjádřil prezident Obama svou podporu protestnímu hnutí. Mnoho lidí z protestního hnutí 
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tak má uvěřit, že prezident Obama rozhodně vystupuje v zájmu demokracie a lidských práv a že 
podporuje rozhodnutí opozice sesadit diktátora, kterého ovšem dosadili právě především Američané.  

Podmanění čelních představitelů opozičních stran v předpokladu zhroucení autoritářského loutkového 
režimu je částí strategie Washingtonu, která je nasazována v nejrůznějších částech světa. Tento proces 
je řízen a financován nadacemi se sídlem v USA jako jsou National Endowment for Democracy (NED) 
a Freedom House (FH). Obě organizace jsou úzce napojeny na americký kongres a obě jsou pověstné 
svými vztahy s CIA. NED se v Tunisku, Egyptě i Alžírsku podílí na aktuálním dění. Freedom House zase 
podporuje různé občanské organizace v Egyptě. 

NED bylo vybudováno vládou Ronalda Reagana poté, co vyšla najevo role CIA při skrytém 
financování pokusů o vládní převrat v zahraničí, což diskreditovalo ty strany, hnutí, časopisy, knihy, 
noviny a osobnosti, které dostávaly od CIA peníze … Jako nadstranická organizace s účastí obou 
hlavních stran, ale také [odborového sdružení] AFL-CIO americké Obchodní komory převzalo NED 
financování hnutí, která chtějí svrhnout zahraniční vlády, činí tak ovšem otevřeně a pod zástěrkou 
rozšiřování demokracie. 

Zatímco USA v posledních 30 letech Mubarakovu vládu podporovaly, stály americké nadace napojené 
na Pentagon a ministerstvo zahraničí aktivně po boku politické opozici a hnutí pro občanskou 
společnost. V originálním podání Freedom House: „Egyptská občanská společnost je živá, zároveň 
však potlačovaná. Existují stovky nevládních organizací, které se upsaly rozšiřování občanských 
a politických práv a jsou činné ve velmi silně kontrolovaném prostředí. (Tisková zpráva od Freedom 

House.) 

http://www.freedomhouse.org/rss.cfm
http://www.freedomhouse.org/rss.cfm
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Je cynické, jak Washington drží u moci Mubarakovu diktaturu, trpí jeho krutost, zatímco zároveň 
prostřednictvím Freedom House, NED  a dalších organizací aktivně podporuje a financuje jeho kritiky. 
Pod zastřešením organizace Freedom House byli v květnu 2008 egyptští disidenti a Mubarakovi 
protivníci přijati Condoleezzou Riceovou v americkém kongresu a na ministerstvu zahraničí. Setkali se 
také s národní poradcem pro bezpečnost z Bílého domu. 

Snahy organizace Freedom House vytvořit novou generaci „příznivců demokracie“ v současnosti 
přinášejí hmatatelné výsledky a egyptský program „Nová generace“ se proslavil doma i v zahraničí. 
Egyptští hostující stipendisté ze všech občanských sdružení byli [v květnu2008] přijati s velkou 
pozorností a uznáním a setkali se s americkou ministryní zahraničí, s národním poradcem pro bezpečnost 
a se známými představiteli Kongresu. Condoleezza Rice stipendisty označila jako „naději pro budoucnost 
Egypta“. (http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=66&program=84) 

Hra na dvě strany: konverzace s „diktátory“, bratrství s „disidenty“ 

V květnu 2009 se setkala Hillary Clintonová s delegací egyptských disidentů, z nichž někteří se již 
účastnili setkání s její předchůdkyní Riceovou o rok dříve. Tato setkání na vysoké úrovni se udála 
týden před Obamovou návštěvou Egypta: 

16 nejaktivnějších se ve Washingtonu setkalo s Clintonovou a s úřadujícím zástupcem ministra zahraničí 
pro záležitosti Blízkého východu Jeffrey Feltmanem na konci svého dvouměsíčního stipendia, které 
bylo financováno z programu „Nová generace“ organizovaného nadací Freedom House. 

Účastníci stipendia vyjádřili, tak jak to viděli, obavy z odstupu americké vlády od egyptské občanské 
společnosti a vyzvali prezidenta Obamu, aby se během své nadcházející návštěvy v Káhiře setkal 
s mladými, nezávislými občanskými aktivisty. Nadto žádali Obamovu vládu, aby neupouštěla od 
finanční podpory egyptské občanské společnosti a aby přispěla k ulehčení práce nevládních organizací, 
což je pod neustále trvajícími zákony výjimečného stavu extrémně obtížné. 

http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=66&program=84
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Stipendisté Clintonové vysvětlili, že v Egyptě již roste hnutí za větší občanská a lidská práva. Americká 
podpora je prý nezbytně nutná. Zdůraznili, že občanská společnost pro Egypt představuje umírněnou 
a mírumilovnou „třetí cestu“, alternativu k autoritářským elementům ve vládě a ke kruhům usilujícím 
o islámský boží stát. (Freedom House, 2009, zvýrazněný text autor)

Během svého stipendia strávili aktivisté týden ve Washingtonu, kde se účastnili tréninku, kde byli 
školeni, jak vystupovat za určitou věc a jak ovlivňovat rozhodovací procesy a dostali také vhledy do 
způsobu fungování americké demokracie. Po svém tréninku dostali příležitost se setkat se zástupci 
občanských sdružení z celé země a vyměnit si s nimi zkušenosti. Aktivisté svůj program ukončili 
setkáním se zástupci vlády, členy kongresu a navštívili mediální podniky a think tanky [„myšlenkové 
nádrže“ – viz zde]. 

(Freedom House, květen 2009, zvýrazněný text autor) 

Občanské opoziční skupiny, které nyní hrají v protestním hnutí důležitou roli, jsou podporovány 
a financovány USA. Neustále slouží americkým zájmům. Pozvání egyptských disidentů na americké 
ministerstvo zahraničí a do kongresu slouží také tomu, vzbudit v nich pocit angažovanosti a loajality 
k americkým demokratickým hodnotám. Amerika je představována jako model svobody 
a spravedlnosti. A Obama je vyzdvihován jako vzor. 

Loutkoherci, kteří v pozadí tahají za nitky, podporují disidenty proti vlastním loutkám? Tomu se říká 
„politické páčení, lavírování“ nebo také „manipulace odlišných názorů“. Podporuje se stejnou měrou 
diktátor i diktátorovi protivníci, aby tak mola být kontrolována politická opozice. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Think_tank
http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=70&release=989
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Postup organizací Freedom House a National Endowement for Democracy v zájmu vlád Bushe 
a Obamy garantuje, že se USA-financované opoziční síly neobrátí proti „loutkohercům“ za 
Mubarakovým režimem, tedy proti americké vládě. 

Takto ze zahraničí financované občanské, nevládní společnosti fungují jako „trójský kůň“, který se 
integruje do protestního hnutí. Chrání zájmy lidí v jejich pozadí. Zajišťují, aby se lidové protestní hnutí 
nekonfrontovalo s hlubším problémem zahraničního vměšování do záležitostí suverénního státu. 

V souvislosti s protestním hnutím v Egyptě se některé nevládní občanské skupiny, financované 
nadacemi se sídlem v USA, usadily na špici protestu na Twitteru a Facebooku: 

„Aktivisté egyptského hnutí Kifaya (‚Dost‘) – koalice odpůrců vlády – a mládežnické hnutí ‚6. duben‘ 
organizovali protesty na internetových stránkách sociálních sítí Facebook a Twitter.  Po vysílání 
západních zpravodajských stanic byl Twitter pravděpodobně blokován.“ 

(Voice of America, „Protesty proti vládě, provázené mrtvými otřásají Egyptem“) 

Hnutí Kifaya, které na konci roku 2004 organizovalo jeden z prvních protestů proti Mubarakovu 
režimu, je podporováno americkým  International Center for Non-Violent Conflict (Mezinárodním 
centrem pro nenásilný konflikt). Kifaya je hnutí se širokou základnou a již se konfrontovalo 
s Palestinou a s americkým intervencionismem v regionu. 

Freedom House byl účasten na podpoře a školení blogů na facebooku a Twitteru na Blízkém východě 
a v Severní Africe: 

„Stipendisté organizace Freedom House se intenzivně zabývají možnostmi sociálních sítí ohledně 
spolupráce s dárci z Washingtonu, mezinárodními organizacemi a médii. Po návratu do Egypta 

http://www.voanews.com/english/news/middle-east/Tunisia-style-Rallies-Planned-in-Egypt-114540164.html
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nedostanou již stipendisté žádnou pomoc, až se budou pokoušet rozběhnout inovativní iniciativy jako 
například snahu o politické reformy přes Facebook a prostřednictvím SMS. 
(http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=66&program=84) 

„Od 27. února do 13. března [2010] bylo u Freedom House 11 bloggerů [z různých nevládních 
občanských organizací] z blízkého Východu a Severní Afriky hosty na ›Advanced New Media Study 
Tour‹ [studium nových vyspělých mediálních technologií], v jehož rámci se bloggeři intenzivně 
zabývali otázkou digitální bezpečnosti, digitálního zpracování videa, vytváření klíčových sdělení 
a digitální kartografií. Během svého pobytu ve Washingtonu a v jeho okolí se stipendisté účastnili 
i senátních porad a setkávali se s předními představiteli USAID, ministerstva zahraničí a kongresu, 
stejně jako s pracovníky mezinárodních médií jako Al-Džazíra  a Washington Post,“ 
(http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=115&program=84&item=87) 

Vzhledem k takovému množství setkání s vysoko postavenými představiteli senátu, sněmovny 
reprezentantů, ministerstva zahraničí atd. se dá snadno posoudit význam, který přikládá americká 
vláda tomuto „tréninkovému programu“ pro bloggery. Role sociálních sítí Facebook a Twitter jako 
výrazu opozičních názorů je třeba ve světle napojení různých egyptských občanských organizací na 
Freedom House, NED a americké ministerstvo zahraničí posuzovat velmi obezřetně.   

Zpravodajské vysílání BBC World News (které je šířeno na Blízkém Východě) sdělilo s odvoláním na 
citáty z egyptských internetových zpráv, že „USA podporují pro-demokratické skupiny finančně“. 
A v jednom tajném dokumentu americké ambasády podle zprávy deníku Daily Telegraph stálo: 

„Protesty v Egyptě byly řízeny mládežnickým hnutím 6. duben, facebookovou skupinou, která 
přitahuje především mladé a vzdělané odpůrce Mubaraka. Skupina má odhadem 70 000 členů 
a používá internetové stránky sociálních sítí k organizování protestů a prezentaci svých aktivit. 

http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=66&program=84
http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=115&program=84&item=87
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Dokumenty zveřejněné na WikiLeaks odhalily, že oficiální představitelé americké ambasády [v Káhiře] 
byli v letech 2008 a 2009 v pravidelném kontaktu s aktivistou, kterého považovali za jeden 
z nejdůvěryhodnějších zdrojů informací o porušování lidských práv.“ (zvýraznění autor) 

Muslimské bratrstvo v Egyptě tvoří značnou část opozice proti prezidentu Mubarakovi. Podle zpráv 
prý Muslimské bratrstvo do značné míry kontroluje protestní hnutí. Náboženské strany jsou sice podle 
ústavy zakázány, ale členové bratrstva se do parlamentu nechávají volit jako „nezávislí“, přičemž tvoří 
největší parlamentní „frakci“. 

Toto bratrstvo však nepředstavuje žádné bezprostřední nebezpečí pro hospodářské a strategické zájmy 
Washingtonu v regionu. Západní tajné služby již dávno s Muslimským bratrstvem spolupracují. Britská 
podpora Bratrstva prostřednictvím tajné služby sahá až do 40 let minulého století. Od 50. let, říká 
bývalý zaměstnanec tajné služby William Baer, „směřovalo CIA k Muslimskému bratrstvu podporu, 
protože Bratrstvo disponovalo zajímavými možnostmi ke svržení Nassera“. (»1954–1970: CIA 

a Muslimské bratrstvo ve spojení proti egyptskému prezidentu Nasserovi«.) Tyto skryté vztahy se CIA 
přetrvaly i po sesazení Nassera. 

Svržení prezidenta Husní Mubaraka bylo již po několik let jako možnost součástí plánů zahraniční 
politiky USA. Změna režimů slouží k zachování kontinuity, protože [pro veřejnost a obyvatele] vytváří 
iluzi, že se opravdu udála politická změna. 

http://www.historycommons.org/context.jsp?item=western_support_for_islamic_militancy_202700&scale=0
http://www.historycommons.org/context.jsp?item=western_support_for_islamic_militancy_202700&scale=0
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Ve vztahu k Egyptu chce Washington protestní hnutí manipulovat pro své záměry a prezidenta 
Mubaraka nahradit novou vhodnou loutkou. Washington chce chránit zájmy zahraničních mocností 
a pokračovat v neoliberální hospodářské politice, která dostala egyptské obyvatelstvo do trpké 
chudoby.  

Z pohledu Washingtonu již není při výměně režimu ustavení autoritářského vojenského režimu, tak 
jako za zlatých časů amerického imperialismu, jedinou možností. Nový režim lze ustavit dohodou 
s politickými stranami, i s levicí, financováním nevládních občanských organizací a infiltrací do 
protestního hnutí a v neposlední řadě manipulací voleb. 

V souvislosti s protesním hnutím v Egyptě prohlásil prezident Obama 28. ledna v jednom 
videozáznamu, který byl šířen i na YouTube: „Vláda by se neměla uchylovat k násilí.“  Vyvstává 
ovšem zásadní otázka, co je zdrojem tohoto násilí? Egypt je po Izraeli největším odběratelem americké 
vojenské pomoci. A Egyptská armáda platí za základ Mubarakovy moci: „Ozbrojené síly země 
a policejní jednotky jsou díky finanční podpoře zahrnující více než jednu miliardu dolarů ročně 
doslova po zuby ozbrojené … pokud USA Egypt oficiálně označují za 'důležitého spojence', týká se to 
chtě nechtě významu Mubaraka jako bašty amerických vojenských operací a špinavých válečných 
taktik na Blízkém a Středním Východě a ještě dále. Mezinárodní organizace pro lidská práva 
předkládají jasné důkazy o tom, že tisíce 'podezřelých' bylo americkými silami v jejich různých 
(kriminálních) operačních oblastech drženo a potom tajně zavlečeno do Egypta, kde byli 'důkladně' 
vyslýcháni. Egypt slouží jako gigantické 'Guantanamo' blízkého východu, které je americké veřejnosti 
zatajováno a kde je člověk osvobozen od právních delikátností, co se lidských práv týče.“ (Finian 

Cunningham, »Egypt: Represe podporované USA jsou prozřením pro americkou veřejnost«, Global Research, 

28. leden 2010)

Amerika není žádným vzorem demokratizace Blízkého a Středního východu. Americká vojenská 
přítomnost, která je Egyptu a arabskému světu již více než 20 let vnucována, je v kombinaci 
s reformami směrem k „volnému trhu“ skutečným důvodem státního násilí. 

http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=22994
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=22994
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=22994
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Amerika chce protestní hnutí využít, aby k vládě dostala nový režim. 

Lidové hnutí by mělo svým energiím dát nový směr: Je třeba jasně poukázat na vztah mezi Amerikou 
a „diktátorem“. Sesaďte loutky Američanů, ale nezapomeňte přitom na „opravdové diktátory“. 

Nejprve nastartujte změnu režimu. 

Ukončete neoliberální ekonomické reformy. 

Uzavřete všechny americké vojenské základny v arabském světě. 

Utvořte opravdu suverénní vládu. 

Zdroj: GlobalResearch 

Pro https://paprsky1.com přeložil Jan Bružeňák

http://www.globalresearch.ca/
https://paprsky1.com



