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O Τζέφρι Στάινμπεργκ
(Jeffrey Steinberg) είναι
ένας βετεράνος

αναλυτής των υπηρεσιών
πληροφοριών των ΗΠΑ, κυρίως
της Defense Intelligence Agency
(μυστική υπηρεσία των
αμερικανικών Ενόπλων
Δυνάμεων), ειδικευμένος στην
αντικατασκοπεία. 

στον ΝΙΚΟ ΛΑΟ

Σήμερα διευθύνει ένα ιδιωτικό
δίκτυο πληροφοριών με έδρα τη
Βιρτζίνια των ΗΠΑ και το εξειδικευ-
μένο ενημερωτικό δελτίο «Executi-
ve Intelligence Review» έχει ση-
μαντικές διασυνδέσεις με το αμερι-
κανικό πολιτικό σύστημα και δρα
ως λομπίστας στο Κογκρέσο και
στη Γερουσία. Στην παρούσα συ-
νέντευξη αναλύει σημαντικά ζητή-
ματα που έχουν να κάνουν με την
εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ στη

Μέση Ανατολή και γενικά στην
Ανατολική Μεσόγειο. Μέσα στο

πολύπλοκο σύστημα εξου-
σίας και δύναμης της

Ουάσινγκτον ο Τζέφρι
Στάινμπεργκ εκφρά-
ζει με συνέπεια και

ακρίβεια τη σημε-
ρινή ηγεσία τού
Γενικού Επιτελεί-

ου Ενόπλων Δυνά-
μεων των ΗΠΑ και του
αμερικανικού υπουργεί-
ου Άμυνας έναντι άλλων

ομάδων πίεσης, όπως η
τραπεζοκρατορία, οι νεο-

συντηρητικοί και οι εκπρό-
σωποι του φι-

λελεύθερου ιμπεριαλισμού που
βρίσκονται στο επιτελείο τού προ-
έδρου Ομπάμα. 

Παρακαλώ, δώστε μας μια
επισκόπηση της τρέχουσας
κατάστασης που επικρατεί
πρώτον στην Αίγυπτο σχετικά
με την πρόσφατη κυβερνητι-
κή αλλαγή και τις πρόσφατες
εξεγέρσεις, δεύτερον στη Συ-
ρία σχετικά με τον συνεχιζό-
μενο εμφύλιο πόλεμο και τις
κοινωνικοανατρεπτικές ενέρ-

γειες και τρίτον στην
Τουρκία σχετικά με

την πρόσφατη
κοινωνικοπο-

λιτική κρίση
που αντι-
μετώπισε
η κυβέρ-
νηση Ερν-
τογάν.

Ο ι
τρεις κατα-

στάσεις πρέπει

να αντιμετωπιστούν ως διακριτές
μεταξύ τους, αλλά σαφώς συναπο-
τελούν μέρη του ίδιου μωσαϊκού
αλλαγής στην περιοχή. Όσον αφο-
ρά την Αίγυπτο, όλο και περισσότε-
ρα στοιχεία έρχονται στη δημοσιό-
τητα, τα οποία δείχνουν ότι η κυ-
βέρνηση του Μόρσι ενδιαφερόταν
περισσότερο για να παγιώσει τον
απόλυτο έλεγχο του κρατικού μη-
χανισμού από τη Μουσουλμανική
Αδελφότητα παρά να κυβερνά εκ
μέρους ολόκληρου του αιγυπτια-
κού λαού. 

Όταν περίπου 10 με 22 εκατομ-
μύρια βγήκαν στους δρόμους στις
30 Ιουνίου σε μια ειρηνική διαμαρ-
τυρία απαιτώντας την παραίτηση
του Μόρσι, οι Αιγύπτιοι στρατηγοί
έδρασαν επί τη βάσει λαϊκής εντο-
λής. Αυτό είναι παλιά ιστορία στην
Αίγυπτο. Ο στρατός προέρχεται
από την παράδοση του Νάσερ και
βλέπει τον εαυτό του ως θεματοφύ-
λακα του έθνους. Οι στρατηγοί εί-
χαν στοιχεία ότι η Μουσουλμανική
Αδελφότητα ετοίμαζε εκκαθαρί-
σεις στην κορυφή του στρατού,
συλλήψεις ηγετικών στελεχών τής
αντιπολίτευσης και μια κίνηση πα-
γίωσης της «Ikhwanization» (επιβο-
λή του νόμου της Μουσουλμανικής
Αδελφότητας) στη χώρα. Η αλληλε-
πίδραση μεταξύ των κορυφαίων
ηγετικών στελεχών της Μουσουλ-
μανικής Αδελφότητας και του στρα-
τού ήταν τεταμένη πριν, κατά τη
διάρκεια και μετά την εκδίωξη του
Μόρσι. 

Πρόκειται για μια συνεχιζόμενη
διαδικασία. Αν η Μουσουλμανική

Αδελφότητα δεν αποφασίσει να
εξαπολύσει μια ολοκληρωμένη επι-
χείρηση για την ανακατάληψη της
εξουσίας θα υποχρεωθεί να ενσω-
ματωθεί μέσα στην πολιτική διαδι-
κασία, περιλαμβανομένων των επό-
μενων εκλογών. Ο Μόρσι και ο Καϊ-
ράτ αλ-Σατάρ (Khayratal-Shatar),
που είναι ο ισχυρότερος παρασκη-
νιακός παράγοντας μέσα στη Μου-
σουλμανική Αδελφότητα, έκαναν
το λάθος να υποθέσουν ότι η κυ-
βέρνηση Ομπάμα θα εξασφάλιζε
την παραμονή τους στην εξουσία,
πιέζοντας τον στρατό να μείνει στα
μετόπισθεν, ανεξαρτήτως του τι συ-
νέβη στις 30 Ιουνίου. 

Σε τελευταία ανάλυση η Μου-
σουλμανική Αδελφότητα απέτυχε
να ανταποκριθεί στην εντολή την
οποία έλαβε από τον αιγυπτιακό
λαό. Ο στρατηγός Μάρτιν Ντέμπσεϊ
(Martin Dempsey), αυτός ο σοφός
αρχηγός του Γενικού Επιτελείου
των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ,
πρόσφατα επισήμανε ότι η νεότερη
ιστορία περιλαμβάνει πολύ λίγες
επιτυχημένες επαναστάσεις. Παρα-
τήρησε ότι σχεδόν σε κάθε περίπτω-
ση (ύστερα από κάθε επανάσταση),
με εξαίρεση την Αμερικανική Επα-
νάσταση, η πρώτη γενιά έκανε λά-
θη, η δεύτερη γενιά επιχειρούσε να
υπεραναπληρώσει τις απώλειες
από τα λάθη της προηγούμενης, κά-
νοντας έτσι και αυτή λάθος, και μό-
νο η τρίτη γενιά κατάφερνε να δρά-
σει ως επί το πλείστον σωστά. Βρι-
σκόμαστε στα πρώτα στάδια της Αι-
γυπτιακής Επανάστασης. 

Η εξασφάλιση οικονομικής ευη-

TOP SECRET

«Η κατάσταση 
στην Τουρκία έχει
γίνει ένα κομμάτι 
της περιφερειακής
αποσύνθεσης»

[ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ του Τζέφρι Στάινμπεργκ, Αμερικανού ειδικού στην αντικατασκοπεία ]

Μια συνέντευξη-ειδική
έρευνα για τη Μέση
Ανατολή και την
Ανατολική Μεσόγειο

Ο Τζέφρι Στάινμπεργκ αναλύει σημαντικά ζητήματα 
που έχουν να κάνουν με την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ
στη Μέση Ανατολή και γενικά στην Ανατολική Μεσόγειο
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μερίας για τη μεγάλη πλειονότητα
των Αιγυπτίων είναι το τελικό τεστ. Η
Αίγυπτος έχει νερό, που είναι το πιο
πολύτιμο αγαθό στην περιοχή, και
έχει τεράστιες δυνατότητες να ανα-
πτύξει την παραγωγή τροφίμων.
Αναπτυξιακά σχέδια εκκρεμούν
εδώ και πολύ καιρό. Αυτό θα είναι
το μέτρο της επιτυχίας των επόμε-
νων κυβερνήσεων.

Συρία 
Η κρίση στη Συρία είναι μια τρα-

γωδία από κάθε πλευρά. Κανείς
από όσους αναμείχθηκαν στα γεγο-
νότα στη Συρία τα τελευταία δυόμι-
σι χρόνια δεν είναι άμοιρος ευθυ-
νών για την αιματοχυσία και τη σχε-
δόν ολοκληρωτική καταστροφή του
έθνους. Μια χώρα που κάποτε ήταν
πρότυπο κοινοτικής ολοκλήρωσης
(σουνιτών, σι ιτών, αλαουιτών,
Κούρδων, Δρούζων, χριστιανών)
και ήταν ο γενέθλιος τόπος του Χρι-
στιανισμού έχει πλέον σχεδόν βαλ-
κανοποιηθεί μεταξύ αντιμαχόμε-
νων πολεμικών ομάδων. 

Εξωτερικές δυνάμεις χειρίστη-
καν την κατάσταση στη Συρία για δι-
κά τους συμφέροντα και οφέλη. Ο
πρόεδρος Ομπάμα πριν από δύο
χρόνια, χωρίς ακόμα να έχει λάβει
οποιεσδήποτε εκτιμήσεις τής εκεί
κατάστασης από τις υπηρεσίες πλη-
ροφοριών και τις Ένοπλες Δυνά-
μεις, δήλωσε ότι ο πρόεδρος Μπα-
σάρ αλ-Άσαντ έπρεπε να φύγει.

Η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ
και η Τουρκία μπήκαν στο παιχνίδι
από νωρίς, προωθώντας μια ένο-
πλη συριακή αντιπολίτευση που

επιδίωκε να εκδιώξει τον πρόεδρο
Άσαντ σε σύντομο χρονικό διάστη-
μα. Τώρα η Συρία είναι το επίκεν-
τρο μιας περιφερειακής σεκταρι-
στικής σύγκρουσης μεταξύ σουνι-
τών και σιιτών/αλαουιτών η οποία
έχει επεκταθεί στην Τουρκία, στο
Ιράκ, στον Λίβανο και στην Ιορδα-
νία. 

Οι Βρετανοί έχουν προωθήσει
αυτόν τον σεκταριστικό «εκατοντα-
ετή πόλεμο» στο πλαίσιο του δικού
τους μαλθουσιανού σκεπτικού. Το
Λονδίνο έχει εκμεταλλευθεί το μί-
σος των Σαουδαράβων για τους
Σύρους αλαουίτες, εξασφαλίζον-
τας έτσι ότι όπλα και μετρητά ρέουν
προς τα όργανα του παγκόσμιου
σουνιτικού τζιχαντισμού. 

Τώρα η κυβέρνηση Ομπάμα
προσπαθεί να ελέγξει την κατάστα-
ση παρέχοντας μυστική στήριξη
στον πιο «μετριοπαθή» Ελεύθερο
Συριακό Στρατό (Free Syrian Ar-
my), εναντίον του Άσαντ, με κέντρο
την Ιορδανία. Όπλα τα οποία κατα-
σχέθηκαν στη Λιβύη στα τέλη του
2011 μετά την εκτέλεση του Μουα-
μάρ Καντάφι έχουν, από τον Απρί-
λιο του 2012, παραδοθεί λαθραία
σε Σύρους αντάρτες, περιλαμβα-
νομένου του Μετώπου Αλ Νούσρα
(Al Nusra Front), το οποίο συνδέε-
ται με την Αλ Κάιντα. 

Αυτό το πρόγραμμα έχει συντο-
νιστεί από τον Λευκό Οίκο του Ομ-
πάμα και έχει εκτελεστεί από τη
CIA. Ο πρόεδρος Ομπάμα λοιπόν
έχει το δικό του σκάνδαλο «Ιράν-
Κόντρα» υπό εκκόλαψη και προ-
σπαθεί να συγκαλύψει τα εγκλήμα-

τα που συμβαίνουν επί περισσότε-
ρο από έναν χρόνο και θα μπορού-
σαν να οδηγήσουν στην έκπτωσή
του από το προεδρικό αξίωμα. 

Σε κάποια φάση ο κίνδυνος η
κρίση στη Συρία να πυροδοτήσει
έναν παγκόσμιο πόλεμο ώθησε τον
υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ
Τζον Κέρι και τον Ρώσο ομόλογό
του Σεργκέι Λαβρόφ να προσπα-
θήσουν να συγκαλέσουν μια διά-
σκεψη ειρήνης Γενεύη ΙΙ ως ένα μέ-
σο αποτροπής του σεναρίου να
βγει η κατάσταση εκτός ελέγχου
από όλους. Αυτή η Γενεύη ΙΙ παρα-
μένει η καλύτερη ελπίδα για να

αποτραπούν η περαιτέρω κατα-
στροφή ολόκληρης της περιοχής
και η πιθανή πυροδότηση ενός γε-
νικευμένου πολέμου.

Τουρκία 
Υπάρχουν ορισμένες σημαντι-

κές αναλογίες μεταξύ της κυβέρ-
νησης Ερντογάν στην Τουρκία και
της πρόσφατα εκδιωχθείσας κυ-
βέρνησης του Μόρσι και της Μου-
σουλμανικής Αδελφότητας στην
Αίγυπτο. Από όταν ανέλαβε την
πρωθυπουργία ο Ερντογάν είχε
επιδιώξει μια πολιτική οικονομικής
και πολιτ ικής συνεργασίας με
όλους τους γείτονες της Τουρκίας.
Εκείνη η πολιτική εξυπηρέτησε κα-
λά τα συμφέροντα της Τουρκίας
για αρκετά χρόνια, οικοδομώντας
εμπορικές σχέσεις με τη Ρωσία και
το Ιράν, διευθετώντας κουρδικές
συγκρούσεις που αφορούσαν την
Τουρκία και τη Συρία και οικοδο-
μώντας μια ισχυρή οικονομική γέ-
φυρα με την Περιφερειακή Κουρ-
δική Κυβέρνηση του Ιράκ χωρίς να
υποστούν βλάβη οι σχέσεις Άγκυ-
ρας-Βαγδάτης. 

Όταν εκδηλώθηκαν οι διαδη-
λώσεις στη Συρία, στις αρχές του
2011, ο πρόεδρος Ομπάμα εξώθη-
σε τον πρωθυπουργό Ερντογάν
(που ήταν ένας από τους λίγους ξέ-
νους ηγέτες κρατών που είχαν
προσωπικές σχέσεις με τον πρό-
εδρο των ΗΠΑ) να «αναλάβει την
ηγεσία» στην προσπάθεια να πιε-
στεί ο Άσαντ για να αποχωρήσει τα-
χέως από την εξουσία. 

Ο Ερντογάν πείστηκε ότι η Ουά-

σινγκτον έκανε καλά που απαιτού-
σε την απομάκρυνση του Άσαντ
από την εξουσία. Δεδομένου του
ρόλου των ΗΠΑ στην ανατροπή και
την εκτέλεση του Καντάφι στη Λι-
βύη και δεδομένου ότι η κυβέρνη-
ση Ομπάμα, εσφαλμένως, προ-
ωθεί ανθρωπιστικό παρεμβατισμό
και μετα-βεστφαλιανά δόγματα
«R2P» («Responsibi l i ty to Pro-
tect»), που επιτρέπουν πλήρη επέμ-
βαση στις εσωτερικές υποθέσεις
πρώην κυρίαρχων κρατών, ο Ερν-
τογάν δεν ήταν τόσο ανόητος που
πίστεψε ότι η Ουάσινγκτον θα ξα-
ναέπαιζε το σενάριο της Λιβύης
στην Ανατολική Μεσόγειο και ότι οι
ημέρες τού Άσαντ στην εξουσία
ήταν μετρημένες. 

Αυτή η προοπτική, όμως, δεν
υλοποιήθηκε και κατ’ αποτέλεσμα
ο τουρκικός λαός έχει απογοητευ-
θεί από τη στάση του Ερντογάν και
του κόμματός του, του AKP. Ο
τουρκικός στρατός, ο οποίος έχει
υποστεί διώξεις από τον Ερντογάν,
γίνεται ανήσυχος. 

Η κατάσταση στην Τουρκία έχει
γίνει ένα κομμάτι της περιφερει-
ακής αποσύνθεσης. Οι οικονομι-
κές και πολιτικές συμφωνίες με το
Ιράν, τη Ρωσία, τη Συρία και ακόμη
και με το Ιράκ τίθενται τώρα εν αμ-
φιβόλω. Η Τουρκία αντιμετωπίζει
μια περίοδο δυνητικής αναταρα-
χής. Η ευρωπαϊκή οικονομική κρί-
ση, που κάθε άλλο παρά επιλύεται,
θα ρίξει περαιτέρω λάδι στη φωτιά
που έχει ανάψει στην Τουρκία. 

Γυρίστε σελίδα

Οι δύο διαστάσεις της Αραβικής Άνοιξης 
Ποια είναι η φύση της Αρα-
βικής Άνοιξης και πώς βλέ-
πετε την Αραβική Άνοιξη να
εξελίσσεται στο μέλλον;

Υπάρχουν δύο διαστάσεις
της Αραβικής Άνοιξης που γενικά
δεν λαμβάνουν την προσοχή που
πρέπει. 

Πρώτον, ο συνδυασμός οικο-
νομικών στερήσεων και πολιτι-
κών διώξεων δημιούργησε μια
«τέλεια θύελλα» λαϊκής δυσαρέ-
σκειας, η οποία μετεξελίχθηκε σε
μαζική δράση. Στην Τυνησία,
όπως και στην Αίγυπτο, ένα μορ-
φωμένο κομμάτι τής νεολαίας
εξεγέρθηκε επειδή δεν έβλεπε
προοπτική για ένα καλύτερο μέλ-
λον στη χώρα του. 

Η αρχική ώθηση ήταν αυτή
μιας κλασικής «μαζικής απερ-
γίας», οπότε ένα μεγάλο ποσοστό
του πληθυσμού κατέληξε στο
συμπέρασμα ότι δεν είχε πια τίπο-

τε άλλο να χάσει και έτσι οδηγή-
θηκαν σε μια συμβολική πράξη
και εξαπέλυσαν μια δημόσια δια-
μαρτυρία για αλλαγή. Το Λονδίνο
θέλει έναν συνεχή πόλεμο «όλων
εναντίον όλων». 

Η Σαουδική Αραβία και το Κα-
τάρ, δύο ανταγωνιζόμενες ουα-
χαμπιτικές μοναρχίες, άρχισαν
να χρηματοδοτούν ανταγωνιζό-
μενες φατρίες της ισλαμικής αν-
τιπολίτευσης και παραστρατιωτι-
κές ομάδες. 

Η κυβέρνηση Ομπάμα συμπέ-
ρανε ότι η Μουσουλμανική Αδελ-
φότητα ήταν ο ασφαλέστερος εκ-
πρόσωπος του «πολιτικού Ισλάμ»
και άρχισε να την υποστηρίζει τό-
σο στην Αίγυπτο όσο και στη Συ-
ρία. 

Το γεγονός ότι οι ΗΠΑ έχουν
μετατρέψει το Κατάρ σε εξωτερι-
κό κέντρο προβολής και επιβο-
λής της δύναμης της Ουάσινγ-
κτον στην περιοχή, τουλάχιστον

μέχρι την πρόσφατη αλλαγή της
εξουσίας στο Κατάρ, σήμαινε ότι
η Ντόχα και η Ουάσινγκτον υπο-
στήριζαν από κοινού τη Μου-
σουλμανική Αδελφότητα και τη
θεωρούσαν τη μόνη «πραγματι-
στική» ισλαμική δύναμη. Τώρα,
όμως, συμβαίνει μια σοβαρή επα-
νεξέταση αυτών των θεμάτων
στην Ουάσινγκτον. 

Οι εξωτερικοί παράγοντες
κατέστησαν αδύνατο για την εσω-
τερική δυναμική της Αιγύπτου και
της Συρίας να διαμορφώσουν μια
πορεία προς τα εμπρός. 

Σε καμία φάση δεν υπήρξε η
σωστή εκείνη οικονομική βοή-
θεια που θα παρείχε χώρο για να
αναπνεύσει μια νέα πολιτική δια-
δικασία εξέλιξης. Οι πάγιες συν-
ταγές του ΔΝΤ για οικονομική λι-
τότητα και «θεραπεία-σοκ» μέσω
ιδιωτικοποιήσεων και κατάργη-
σης επιδοτήσεων έκαναν τα
πράγματα χειρότερα. 

«Η κρίση στη Συρία
είναι μια τραγωδία 
από κάθε πλευρά.
Κανείς από όσους
αναμείχθηκαν 
στα γεγονότα στη Συρία
τα τελευταία δυόμισι
χρόνια δεν είναι άμοιρος
ευθυνών για 
την αιματοχυσία 
και τη σχεδόν
ολοκληρωτική
καταστροφή του έθνους»

«Η Τουρκία αντιμετωπίζει μια περίοδο δυνητικής
αναταραχής», επισημαίνει στην «Ε» ο Τζέφρι Στάινμπεργκ 
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Ποιος είναι ο ρόλος της Μου-
σουλμανικής Αδελφότητας
στη Συρία και την Αίγυπτο;

Ιστορικά η Μουσουλμανική
Αδελφότητα ήταν ένα δημιούργη-
μα της αποικιοκρατικής πολιτικής
Sykes-Picot και των βρετανικών
μυστικών υπηρεσιών (σημείωση
του Ν. Λάου: η συμφωνία Sykes-Pi-
cot ήταν μια μυστική συμφωνία με-
ταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και
της Γαλλίας και υπεγράφη το 1916,
με σκοπό οι Βρετανοί και οι Γάλλοι
να οριοθετήσουν και να περιορί-
σουν την ανερχόμενη ρωσική δύ-
ναμη και να μοιράσουν τη Μέση
Ανατολή σε σφαίρες επιρροής με-
ταξύ Λονδίνου και Παρισίων). Η ορ-
γάνωση εξελίχθηκε, εξαπλώθηκε
και γέννησε ακόμη πιο μαχητικές
τζιχαντιστικές ομάδες, περιλαμβα-
νομένης της Αλ Κάιντα. Η μακρά

εξορία (της Μουσουλμανικής
Αδελφότητας) στη Σαουδική Αρα-
βία, η οποία επήλθε ως συνέπεια
της σκληρής πολιτικής καταστολής
που εφάρμοσε ο Νάσερ εναντίον
της Μουσουλμανικής Αδελφότη-
τας στη δεκαετία του 1950, οδήγη-
σε στη γέννηση ενός νεο-σαλαφι-
στικού φαινομένου. Όταν ο Χαφέζ
αλ-Άσαντ εφάρμοσε τη δική του
σκληρή κατασταλτική πολιτ ική
εναντίον της συριακής Μουσουλ-
μανικής Αδελφότητας στη δεκαε-
τία του 1980, αυτό οδήγησε σε ένα
δεύτερο κύμα μετανάστευσης και
εξορίας (της Μουσουλμανικής
Αδελφότητας) στη Σαουδική Αρα-
βία. Υπό την επιρροή του δρος
Μπέρναρντ Λιούις (Dr Bernard Le-
wis), ο οποίος ήταν ένας αραβολό-
γος των βρετανικών μυστικών υπη-
ρεσιών και σιωνιστής, η μια μετά
την άλλη οι αμερικανικές κυβερνή-

σεις πείστηκαν να παίξουν το «αρα-
βικό χαρτί» ως εργαλείο για να πο-
λεμήσουν τη Σοβιετική Ένωση (ει-
δικά στην Κεντρική Ασία και τη Μέ-
ση Ανατολή). Ο πόλεμος του Αφγα-
νιστάν στη δεκαετία του 1980 οδή-
γησε στη βάθυνση της συνεργα-
σίας των βρετανικών και των αμερι-
κανικών μυστικών υπηρεσιών με τη
Μουσουλμανική Αδελφότητα. Αυ-
τό γέννησε την Αλ Κάιντα και μια
σειρά ομάδων ξένων μαχητών που
μεταφέρθηκαν στο Αφγανιστάν,
ως «μουτζαχεντίν», για να πολεμή-
σουν τον «άθεο» σοβιετικό Κόκκι-
νο Στρατό. Η Λιβυκή Μαχητική Ισ-
λαμική Ομάδα (Libyan Islamic Fi-
ghting Group) -η οποία είναι ένας
βραχίονας της Αλ Κάιντα που δημι-
ουργήθηκε από μαχητές του πολέ-
μου στο Αφγανιστάν οι οποίοι επέ-
στρεψαν στη Λιβύη μετά την απο-
χώρηση των Σοβιετικών από το Αφ-

TOP SECRET

«Η ερωτική σχέση της Ουάσινγκτον με τη
Μουσουλμανική Αδελφότητα έχει ραγίσει»
«Η ερωτική σχέση της Ουάσινγκτον με τη
Μουσουλμανική Αδελφότητα έχει ραγίσει»
«Η ερωτική σχέση της Ουάσινγκτον με τη
Μουσουλμανική Αδελφότητα έχει ραγίσει»
«Η ερωτική σχέση της Ουάσινγκτον με τη
Μουσουλμανική Αδελφότητα έχει ραγίσει»
«Η ερωτική σχέση της Ουάσινγκτον με τη
Μουσουλμανική Αδελφότητα έχει ραγίσει»

«Η πεποίθηση 
της κυβέρνησης Ομπάμα
ότι η Μουσουλμανική
Αδελφότητα ήταν
δυνητικός σύμμαχος
οδήγησε σε σειρά
πολιτικών σφαλμάτων
και αστοχιών 
των οποίων 
οι συνέπειες
συνεχίζονται 
μέχρι σήμερα»

Ο Τζέφρι
Στάινμπεργκ μιλά

για τους
κινδύνους ενός

θερμοπυρηνικού
πολέμου

Ο Τζέφρι Στάινμπεργκ περιγράφει το γεωπολιτικό παιχνίδι στη ΝΑ Μεσόγειο
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γανιστάν- είναι ένα χαρακτηριστικό
παράδειγμα του επεκτεινόμενου
νεο-σαλαφιστικού προβλήματος,
που προήλθε από το σχέδιο του
Μπέρναρντ Λιούις για τη χρήση του
Ισλάμ εναντίον του Κομμουνισμού.
Όταν ο Κομμουνισμός κατέρρευ-
σε, στις αρχές της δεκαετίας του
1990, η Δύση γενικά και οι ΗΠΑ ει-
δικότερα έγιναν ο «Νέος Σατανάς»
που έπρεπε να καταπολεμηθεί
(από αυτούς τους εξτρεμιστές μου-
σουλμάνους που τώρα πια είχαν
μείνει χωρίς τον «κομμουνιστικό
εχθρό» και έπρεπε να εκτονώσουν
κάπου τη ριζοσπαστικοποίησή τους
και τη βία τους). Η πεποίθηση της
κυβέρνησης Ομπάμα ότι η Μου-
σουλμανική Αδελφότητα ήταν δυ-
νητικός σύμμαχος οδήγησε σε σει-
ρά πολιτικών σφαλμάτων και αστο-
χιών των οποίων οι συνέπειες συ-
νεχίζονται μέχρι σήμερα. Τις τε-
λευταίες εβδομάδες η ερωτική
σχέση της Ουάσινγκτον με τη Μου-
σουλμανική Αδελφότητα έχει ραγί-
σει. Η απομάκρυνση από την εξου-
σία του εμίρη και του πρωθυπουρ-
γού του Κατάρ έχει αποδυναμώσει
τη χρηματοοικονομική στήριξη
προς τη Μουσουλμανική Αδελφό-
τητα (σημείωση του Ν. Λάου: ο Κα-
ταριανός εμίρης Αλ-Τάνι, κύριος
χρηματοδότης της Μουσουλμανι-
κής Αδελφότητας, υποχρεώθηκε
σε παραίτηση υπέρ του διαδόχου
υιού του μετά τη ρήξη στις σχέσεις
Ουάσινγκτον - Μόρσι και ο νέος
Καταριανός εμίρης δεσμεύθηκε
να περιορίσει τις εξωτερικές οικο-
νομικές και πολιτικές δραστηριότη-
τες του Κατάρ). Είναι υπερβολικά
νωρίς για να προδιαγράψουμε την
επόμενη φάση, αλλά ήδη τώρα βρί-
σκονται υπό αυστηρή κριτική οι
αφελείς υποθέσεις σχετικά με τη
Μουσουλμανική Αδελφότητα. 

Υπάρχει διαφορά μεταξύ της
πολιτικής που υποστηρίζουν
ο στρατηγός Ντέμπσεϊ -αρχη-
γός του Γενικού Επιτελείου
Ενόπλων Δυνάμεων των
ΗΠΑ- και ο υπουργός Άμυνας
των ΗΠΑ Χάγκελ, από τη μία

πλευρά, και της πολιτικής
που υποστηρίζουν οι δυνά-
μεις του Στέιτ Ντιπάρτμεντ
και του Λευκού Οίκου από
την άλλη πλευρά; Αν ναι, πα-
ρακαλώ εξηγήστε αυτές τις
διαφορές.

Υπάρχουν σημαντικές διαφο-
ρές. Μέσα στους κυβερνητικούς
θεσμούς των ΗΠΑ ο στρατηγός
Ντέμπσεϊ είναι ηγετικό πρόσωπο
εκείνης της ομάδας που επιδιώκει
την αποφυγή του πολέμου. Έχει
ακολουθήσει μια θαρραλέα στάση,
εκφράζοντας ευθέως την αντίθεσή
του σε μια στρατιωτική εμπλοκή
των ΗΠΑ στη Συρία. Θέλει να επα-
ναπατρίσει τα αμερικανικά στρα-
τεύματα που έχουν εμπλακεί για
πάνω από δέκα χρόνια στο Αφγανι-
στάν και θέλει να εξασφαλίσει ότι
δεν θα υπάρξει ποτέ ξανά ένας μα-
κροχρόνιος πόλεμος, που απομυ-
ζά τις Ένοπλες Δυνάμεις και τους
εθνικούς πόρους των ΗΠΑ. Σε αυ-

τό το ζήτημα έχει την υποστήριξη
του υπουργού Άμυνας Χάγκελ. Ο
στρατηγός Ντέμπσεϊ πιστεύει ότι
αποτελεί προτεραιότητα η εμβά-
θυνση της συνεργασίας με τη Ρω-
σία και την Κίνα, που είναι οι άλλες
δύο ηγετικές παγκόσμιες στρατιω-
τικές δυνάμεις. Αξιολογεί όλες τις
στρατιωτικές επιλογές από μια παγ-
κόσμια οπτική. Οι πολιτικές αντιπα-
ραθέσεις μέσα στην κυβέρνηση
Ομπάμα είναι επικεντρωμένες
στον Λευκό Οίκο και πρωταγωνιστι-
κό ρόλο σε αυτές παίζουν η δρ
Σούζαν Ράις (Dr Susan Rice) και η
Σαμάνθα Πάουερ (SamanthaPo-
wer), πρώην ειδική βοηθός του
προέδρου, την οποία ο πρόεδρος
προορίζει ως αντικαταστάτρια της
Ράις στον ΟΗΕ. Είναι ακραίες υπο-
στηρίκτριες του ανθρωπιστικού πα-
ρεμβατισμού (humanitarian inter-
ventionism). Υπό αυτήν την έννοια
οι «φιλελεύθεροι» ανθρωπιστικοί
παρεμβατιστές είναι αδελφές ψυ-
χές με τους νεοσυντηρητικούς της
εποχής Μπους - Τσένεϊ. Είναι τρα-
γική ειρωνεία, αλλά δεν πρέπει να
μας εκπλήσσει ότι οι κύριες δυνά-
μεις υπέρ της αποφυγής του πολέ-
μου στις ΗΠΑ είναι εν ενεργεία και
απόστρατοι αξιωματικοί των Ενό-
πλων Δυνάμεων, οι οποίοι έχουν
ζήσει την κόλαση των μακροχρό-
νιων πολέμων μετά την 11η Σεπτεμ-
βρίου και δεν θέλουν να συνεχι-
στεί. Έχουν επίγνωση ότι μια σύγ-
κρουση που θα έστρεφε τις ΗΠΑ
εναντίον της Ρωσίας είτε της Κίνας
θα μπορούσε να οδηγήσει σε θερ-
μοπυρηνικό πόλεμο. Αυτοί κατανο-
ούν το τι σημαίνει πόλεμος ενώ η
δρ Ράις και η Σαμάνθα Πάουερ (και
ο Ομπάμα) όχι. 

Ποιον ρόλο διαδραματίζουν
το Ισραήλ και το ισραηλινό
λόμπι των ΗΠΑ στην τρέχου-
σα αναταραχή στη Μέση Ανα-
τολή και στην Ανατολική Με-
σόγειο γενικά;

Το Αναθεωρητικό Σιωνιστικό
Κίνημα (Revisionist Zionist Move-
ment), το οποίο ιδρύθηκε από τον

Γιαμποτίνσκι (Jabotinsky) και τώρα
εξουσιάζει στο Ισραήλ υπό τον Νε-
τανιάχου, είναι ένα δημιούργημα
της βρετανικής αποικιοκρατίας,
κομμάτι της πολιτικής «διαίρει και
βασίλευε» την οποία εφάρμοσαν οι
Βρετανοί και οι Γάλλοι στη Μέση
Ανατολή από το τέλος του Α’ Παγ-
κόσμιου Πολέμου. Το Ισραήλ και το
ισραηλινό λόμπι καθ’ αυτό είναι
αναλώσιμα πιόνια του ευρύτερου
παιγνίου. Ανεξάρτητα από τον βαθ-
μό που το Ισραήλ έχει οποιαδήποτε
δικαιολογία για να προβάλλει την
κρατική κυριαρχία του, έχει ακο-
λουθήσει μια σειρά αυτοκαταστρο-
φικών πολιτικών πρακτικών μετά τη
δολοφονία του πρωθυπουργού Γι-
τζάκ Ραμπίν το 1995 και την ιστορι-
κή συμφωνία του στο Όσλο με τον
Γιασέρ Αραφάτ και την PLO. Χωρίς
μια δραστική αλλαγή στην πολιτική
του το Ισραήλ κινδυνεύει. Το ισ-
ραηλινό λόμπι είναι μια μεγάλη δύ-
ναμη στην Ουάσινγκτον, αλλά δεν
είναι παντοδύναμο. Τώρα η προσο-
χή τους είναι στραμμένη στο Ιράν.
Ο πρωταρχικός σκοπός τους είναι
να ασκήσουν συνεχή πίεση στον
πρόεδρο Ομπάμα για να αναλάβει
τελικά στρατιωτική δράση για αλλα-
γή καθεστώτος στο Ιράν. Αυτό θα
μπορούσε να πυροδοτήσει γενι-
κευμένο πόλεμο και είναι αυτό
ακριβώς που ο στρατηγός Ντέμπ-
σεϊ και το υπόλοιπο Γενικό Επιτε-
λείο των Ενόπλων Δυνάμεων των
ΗΠΑ θέλουν να αποτρέψουν με κά-
θε τίμημα. Το Ισραήλ, δήθεν, έμει-
νε στην άκρη ως προς την εκδίπλω-
ση των εξελίξεων στην Αίγυπτο και
στη Συρία. Το αποτέλεσμα της συ-
ριακής κρίσης δεν είναι καλό για το
Ισραήλ. Οι Ισραηλινοί είχαν μια
ανακωχή με την κυβέρνηση Άσαντ
στη Συρία και είχαν φθάσει κοντά
στο να την επισημοποιήσουν με μια
συμφωνία τύπου Καμπ Ντέιβιντ με
τη Δαμασκό. Το Ισραήλ μπορεί να
ικανοποιείται από το γεγονός ότι
πλήττεται σοβαρά ο συριακός
στρατός, αλλά δεν καλοβλέπει τη
δημιουργία ενός τζιχαντιστικού
κράτους στα βόρεια σύνορά του. 

«Το Ισραήλ δεν έχει στρατηγικό όραμα» 
Ποια είναι η στρατηγική του
Νετανιάχου και των σιωνιστι-
κών δυνάμεων γενικά στα πε-
δία της γεωπολιτικής και της
γεωοικονομίας;

Οι σιωνιστές του Νετανιάχου
θέλουν να διατηρήσουν το status
quo της σταδιακής απορρόφησης
ολόκληρης της Δυτικής Όχθης από
το εβραϊκό κράτος. Θα εκμεταλ-
λευθούν τις λεγόμενες ειρηνευτι-
κές συνομιλίες με τους Παλαιστίνι-

ους για να κερδίσουν χρόνο και να
επεκτείνουν τους οικισμούς τους.
Ως πιόνια μεγαλύτερων δυνάμεων
δεν έχουν στρατηγικό όραμα.
Έχουν ενσωματώσει τους υψηλής
τεχνολογίας κλάδους της αερο-
ναυτικής και των ηλεκτρονικών
τους στην οικονομία των ΗΠΑ σε τέ-
τοιον βαθμό ώστε είναι de facto η
51η Πολιτεία των ΗΠΑ. Οι μετοχές
των περισσότερων ισραηλινών
εταιρειών υψηλής τεχνολογίας δια-

πραγματεύονται στο χρηματιστήριο
NASDΑQ της Νέας Υόρκης. Η πλει-
οψηφία των Εβραίων του Ισραήλ
έχουν αποκάμει τόσο πολύ από την
παράνοια που επικρατεί στην ισ-
ραηλινή πολιτική που θα προτιμού-
σαν να ζήσουν στις ΗΠΑ. (σημεί-
ωση του Ν. Λάου: Ο συνομιλητής
μου και άλλοι συνεργάτες μου μού
έδωσαν περαιτέρω στοιχεία για την
προσπάθεια που διεξάγει σήμερα
μια συγκεκριμένη χρηματοοικονο-

μική-τραπεζική ολιγαρχία να χειρα-
γωγήσει το Ισραήλ ώστε το Ισραήλ
και το ισραηλινό λόμπι, με τη σειρά
τους, να οδηγήσουν τις ΗΠΑ σε πό-
λεμο με σκοπό να καταστραφούν
το σύστημα του πετροδολαρίου και
ειδικότερα το σύστημα Μπρέτον
Γουντς και να επέλθει μια νέα παγ-
κόσμια οικονομική τάξη. Επ’ αυτού
του σχεδίου θα δώσουμε περαιτέ-
ρω πληροφορίες σε επόμενο άρ-
θρο μας στην εφημερίδα μας).

«Το Ισραήλ μπορεί 
να ικανοποιείται 
από το γεγονός ότι
πλήττεται σοβαρά 
ο συριακός στρατός,
αλλά δεν καλοβλέπει 
τη δημιουργία ενός
τζιχαντιστικού κράτους
στα βόρεια σύνορά του»




