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Апостроф

Робърт Фиск:

Иракчаните не ни заслужават.
Затова ги предаваме…

Ние винаги сме ги предавали. Подкрепихме Южен Йемен. Французите подкрепиха мюсюлманите в Алжир, които застанаха
на тяхна страна, а после победилият Фронт
за национално освобождение ги накара да
глътнат получените от французите медали
за военни заслуги, преди да бъдат заровени в
масови гробове. Във Виетнам американците

“

Първо,
американците
обичаха Ахмед Чалаби човекът, който изфабрикува за Вашингтон „оръжията за масово унищожение”
(срещу голяма банкова сметка). След това обичаха Аяд
Алауи – призрак от виетнамски тип, който призна, че е
работил за 26 различни разузнавателни служби, сред които и ЦРУ и MI6. После дойде
Ибрахим ал Джафари, сим-

искаха демокрация, а след като похвалиха
виетнамците за това, че в толкова много градове и села са гласували под обстрел, съсипаха един след друг избраните от самите виетнамци министър-председатели, защото не се
подчиняваха на американските заповеди.
Сега сме се захванали с Ирак. Изглежда,
че тези досадни иракчани не заслужават нашата саможертва, защото избраните от самите тях лидери не правят това, което искаме
да правят.
Това не ви ли напомня на палестинска
организация, наречена „Хамас”? Първо, американците обичаха Ахмед Чалаби - човекът,
който изфабрикува за Вашингтон „оръжията
за масово унищожение” (срещу голяма банкова сметка). След това обичаха Аяд Алауи
– призрак от виетнамски тип, който призна,
че е работил за 26 различни разузнавателни
служби, сред които и ЦРУ и MI6. После дойде Ибрахим ал Джафари, символ на избирателния закон, който американците обикнаха,
подкрепиха, пак обикнаха и унищожиха. Не

вол на избирателния закон,
който американците обикнаха, подкрепиха, пак обикнаха и унищожиха. Не успя да
схване ролята си. Разбира се,
иракчаните трябваше да решат, но американците искаха да се махне. А иракският
парламент, приказно място
в багдадската зелена зона, е
разположен точно срещу найголямото американско посолство в света...



Апостроф
успя да схване ролята си. Разбира се, ирак- които живеят под американска защита в зечаните трябваше да решат, но американците лената зона. В Близкия изток, където „плаискаха да се махне. А иракският парламент, нът за действие” е равносилен на реалност,
приказно място в багдадската зелена зона, е се говори, че скъпоструващите пътувания на
разположен точно срещу най-голямото аме- Ал Малики до Техеран и Дамаск са били пориканско посолство в света. Така че хайде до- следната капка за Вашингтон. Понеже Иран
виждане, Ибрахим.
и Сирия са част от оста на злото, или люлката
Накрая се появи Нури ал Малики – мъж, на злото, или каквито и други безсмислици
с когото Буш можеше „да върши работа”; об- сънуват Буш, неговите кохорти и израелците,
икнат, подкрепен и отново обикнат, докато погледнете как през следващото десетилетие
Карл Левин и останалите от сенатската Ко- тридесет милиарда в оръжие ще се влеят в
мисия на въоръжените сили и – можете да Израел в името на „мира”.
бъдете сигурни в
Официалните
това – Джордж
посещения на Ал
Тези същества – нека да упоБуш
прецениха,
Малики при лудтребим правилната дума
че той не може да
налия
Ахмадиизпълни желаниянеджад
и
далеч
– принадлежат на нас и слета на Америка. Не
по-сериозния Бадователно ние можем да стъпим
можел да събере
шар Асад изглежвърху
им,
когато
си
поискаме.
Ние
армията, да вкара
дат като „измяна,
във форма полициизмяна, измяна”,
няма да научим, изглежда никога
ята – все странни
ако използваме
няма да научим, какво е разковнижелания на фона
известните думи
чето за Ирак. Мнозинството от
на това, че америна Хенри VІІІ.
канските
военни
Но Ал Малики
населението са мюсюлмани шиисили финансираха
засвидетелства
ти. Мнозинството от иракските
и въоръжаваха нялоялността
си
лидери, включително и „сприхакои от най-бруталкъм бившите си
ните сунитски миирански господавият” Муктада ас Садр, са трелиции в Багдад – а
ри и техните аланирани, отгледани, отраснали,
и е твърде близък с
уитски съюзници
обичани и обучени в Иран. А сега
Техеран.
сирийците (алаЕто. Ние свауитите са интеизведнъж ги мразим. Иракчаните
лихме от власт суресен сателит на
не ни заслужават. Това са твърнитското малциншиитите).
дите камъчета, които ще накаство на Саддам.
Тези същества
Иракчаните избра–
нека
да употрерат веригите на танковете ни да
ха шиитите да упбим правилната
напуснат Ирак.
равляват и всички
дума – принадтези
помощници
лежат на нас и
на Иран, които след иракско-иранската вой- следователно ние можем да стъпим върху
на са израснали в изгнание под знака на ис- им, когато си поискаме. Ние няма да наулямската революция – Ал Джафари е бил чим, изглежда никога няма да научим, какчлен на партията „Ислямски призив”, която во е разковничето за Ирак. Мнозинството от
ентусиазирано залавяше западни заложници населението са мюсюлмани шиити. Мнозинв Бейрут през осемдесетте години и се опита ството от иракските лидери, включително и
да взриви нашия приятел, емира на Кувейт „сприхавият” Муктада ас Садр, са тренирани,
– дойдоха на власт.
отгледани, отраснали, обичани и обучени в
Та сега нека да се отървем от Ал Мали- Иран. А сега изведнъж ги мразим. Иракчаники. За бога, човекът не знае как да обедини те не ни заслужават. Това са твърдите камъсобствения си народ! Разбира се, не трябва чета, които ще накарат веригите на танковеда има намеса. Това си е работа на иракча- те ни да напуснат Ирак. Доведете клоуните!
ните, или поне това е работа на иракчаните, Може пък и те да ни помогнат. 

“



Икономика

Приватизацията в Иран
Владимир Митев
Във време на подем на
неолиберализма в световен
мащаб Ислямска република
Иран остава сред страните,
чиято икономика е със значителен държавен сектор.
Освен проблемите във външната си политика аятоласите
имат да се справят и с много
вътрешни трудности. Официалната безработица за 2006
г. е 11,3%, но реално е много
по-висока. Очакваната инфлация за иранската 1386 година (март 2007 - март 2008
г.) е 17%. Въпреки че изнася
нефт, страната продължава
да внася голяма част от бензина си (40%), което доведе
до въвеждането през май на
ограничения в продажбите
му и последвали бунтове. В
Иран расте недоволството от
икономическата програма на

президента Ахмадинеджад,
който по мнението на много
хора не успява да изпълни
обещанията си. В тази тежка
обстановка е в ход програма
за приватизация, която може
да промени икономическото
лице на страната.
От години управляващите в Иран правят планове за
приватизация на главните
държавни предприятия. 2007
се очертава да бъде годината,
в която намеренията им започнаха да се осъществяват.
За първите четири месеца на
иранската 1386 година, започнала на 21.03.2007, Иран е
продал акции на компании за
324 милиона долара.

Чуждестранни
инвеститори
от Русия, Турция, Индия, Англия, някои европейски стра-

Брутни вътрешни инвестиции
по години, млрд. риала

ни и държави от Персийския
залив участват в приватизацията. Според Payvand.com (статия от 16.06.2007) ще бъдат
предложени за приватизация
40% от нефтохимическата промишленост. Министерството
на нефта е одобрило за продажба акции от 21 подчинени
дружества, както и 9 клона на
Националната
нефтохимическа компания (NPC) и 5 на
Националната иранска газова
компания. На борсата в Техеран вече се търгуват акции на
IRALCO - най-големият производител на алуминий в Иран,
на Mobarakeh Steel Company
(производител на стомана) и
на Dashtestan Cement (производител на цимент). Шест
месеца след появата на борсата на Иранската национална компания за добив на мед
(NICIC) цената на нейните
акции е скочила със 100%. Го-

Бюджетни разходи за
покриване на загуби на
държавни предприятия,
млрд. риала

Източник: Централна банка на Иран



Икономика
лям ръст има и при акциите
на IRALCO и Mobarekeh Steel
Company.
Какви са причините за завоя от държавно управление
на икономиката към пазарни
реформи?

История



Според член 44 от иранската конституция икономиката на страната се състои от
3 сектора: държавен, кооперативен и частен. Държавният сектор включва големите
производства, мините, банките, застраховките, производството на електроенергия, радиото и телевизията,
транспорта, външната търговия. Кооперативният сектор
се състои от така наречените
бониади – кооперации, които са крайно неефективни и
в голямата си част работят на
загуба. Те контролират около
20% от брутния вътрешен
продукт на страната. Частният сектор се занимава преди
всичко със строителство, земеделие, отглеждане на животни, производство, търговия и услуги, като допълва
дейностите на останалите два
сектора от икономиката.
След ислямската революция и иранско-иракската
война държавният сектор в
иранската икономика възлиза на 80%, което създава
значителни проблеми. Първият опит за възраждане на
частния сектор е през 1989 г.
чрез частична приватизация
съгласно първия петгодишен
план. През годините до днес
тече бавна приватизация,
като през 2006 г. делът на
държавния сектор в икономиката е 70%. През 2004 г. Иран
извършва промяна в конституцията си, съгласно която

сърцевината на икономиката
може да бъде приватизирана. Тогава обаче интересът
към държавните компании е
малък. До март 2005 г. е направен опит за приватизация
на 2,5 милиарда долара правителствени активи, но от
тях са продадени само 30%.
На 3 юли 2006 г. е издадена заповед за приватизация
на 80% от няколко държавни компании, като се запазва контролът над нефтената
промишленост и ключовите
банки. Според икономиста
Ирадж Сейф (Staffordshire
University) държавните активи, които ще бъдат приватизирани, възлизат на 110
милиарда долара и ако приватизацията им продължи с
доскорошните темпове, това
ще отнеме 535 години. Но от
началото на иранската 1386
година на фондовата борса в
Техеран има няколко големи
първични публични предлагания, което свидетелства за
нова решимост на правителството относно приватизацията.
Аятолах Али Хаменей,
върховен водач на Ислямската република, заявява през
юли 2006 г., че „продажбата
на 80% от акциите на големи компании ще допринесе
за икономическото развитие,
социалната справедливост и
премахването на бедността”.
„Като привеждаме в действие
плана си за приватизация,
отбелязва по-нататък аятолах Хаменей, ще се извърши
промяна в ролята на правителството, което от пряко
участие в собствеността и управлението ще се превърне в
контрольор и с водещо значение в различните сектори
на икономиката по пътя им
към регулиране от Световна-

та търговска организиция.”
(Иран има статут на наблюдател в СТО.) Според аятолах
Хаменей процесът на приватизация ще помогне да се
възстанови частният сектор
и ще насърчи компаниите да
се състезават на международните пазари.
Сред основните причини
за приватизацията е неефективността на държавните
предприятия. Резултатите от
проверката на Държавната
одиторска организация през
2004/2005 г. сочат, че

от 1705 държавни
предприятия
583 са губещи
като техните загуби възлизат
на 1,5 милиарда долара. В
същото време частният сектор недоволства от силния
контрол на държавата върху
икономическия живот. Председателят на търговско-промишлената палата на Иран
– Хамуши – критикува министерствата на финансите и
на промишлеността, задето в
пакета от 11 междуправителствени споразумения между
Иран и Венецуела в областта
на търговско-икономическото сътрудничество не фигурира представител на бизнеса.
Според Хамуши държавните
предприятия се намесват активно в дейността на частния
бизнес и се опитват да го поставят под свой контрол.
Приватизацията се извършва от Иранската организация за приватизация.
Планира се първоначално да
се пуснат на борсата дялове
от 5% от предприятията, което ще послужи за определяне на пазарна цена на цялото
дружество и то да се продаде на по-късен етап.

Икономика

През октомври Иран обяви,
че започва амбициозна програма за приватизация в авиационния и банковия сектор, която ще стартира през март
2008 г.
Първата компания, чиито
акции ще бъдат предложени на
Техеранската фондова борса, е
“Иран еър”. През юни тази година иранският авиопревозвач
съобщи за плановете си да вложи 1 млрд. долара в закупуването на нови самолети. След
осъществяването на сделка
на стойност 200 млн. долара
с “Аерофлот” през август пет
пътнически “Ту-204s” вече са
собственост на компанията.

Догодина предстои и приватизирането на четири големи ирански банки, сред които
“Банк Садерат”, “Банк Тежарат” и “Банк Рефах” . Името на
четвъртата банка все още се
пази в тайна, но със сигурност
това няма да е “Банк Мели”, която ще остане държавна собственост...
Плановете на правителството са на борсата да бъдат пуснати 40% под формата
на т.нар. “справедливи акции”,
20% да останат държавна собственост, а останалите 40%
да бъдат предложени на други инвеститори (включително
международни).
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Критиките към иранската програма за приватизация са многобройни.
Основният аргумент на критиците е, че в Иран единствено държавните
предприятия имат необходимите средства, за да участват в приватизацията.
Съществуват съмнения, че играта ще е
честна, доколкото ролята на частния
сектор в икономиката на Иран е силно
ограничена. Има и мнение, че чрез приватизацията правителството се опитва да се освободи от отговорността за
икономическите неуспехи, високата инфлация и безработица. Може би по тази
причина властите правят реформи, с които се опитват да насърчат участието
на чуждестранни капитали.
Иранските власти смятат
да раздадат т.нар.

„справедливи акции”



(justice shares). На 27 ноември 2006 г. стана ясно, че
около 4,6 милиона души в
Иран вече са получили от
тях. Това е част от план на
правителството да предложи акции на най-бедните
семейства. Така то се надява
да утвърди в Иран културата на притежание на акции.
Според
информационната
агенция ИСНА директорът
на Иранската организация
за приватизация Голамреза
Хейдари Корд-Зангане е заявил на пресконференция, че
държавният монопол трябва
да бъде премахнат и страната
има нужда от правна рамка,
за да се бори с него. Според
директора безработните ветерани от иранско-иракската
война и хората, подпомагани

от комитета „Имам Хомейни”
и държавните благотворителни организации, са първите,
които ще получат „справедливи акции”. Вече съществуват
директиви относно определянето на тези, които могат
да получат „справедливи акции” във втория етап – това
са селски жители и хора от
племената, като те трябва
да се сдобият с национален
номер. Според Корд-Зангане
са идентифицирани до 6,5
милиона селски жители, които отговарят на условията.
Според него се очаква броят
на собственици на акции в
Иран да достигне 24-25 милиона души при 70-милионно население.
На 15 юни 2007 г. бе обявено, че 40% от иранската
нефтохимическа индустрия
ще бъдат приватизирани като
„справедливи акции”. 35% от
тях ще бъдат предложени на
Техеранската фондова борса,

а 5% ще бъдат разпределени
сред служителите и работниците в нея. Други 20% се
прехвърлят на Националната
нефтохимическа компания,
като могат да бъдат предложени впоследствие на частния сектор.
Критиките към иранската
програма за приватизация са
многобройни. Основният аргумент на критиците е, че в
Иран единствено държавните
предприятия имат необходимите средства, за да участват
в приватизацията. Съществуват съмнения, че играта ще е
честна, доколкото ролята на
частния сектор в икономиката
на Иран е силно ограничена.
Има и мнение, че чрез приватизацията правителството
се опитва да се освободи от
отговорността за икономическите неуспехи, високата инфлация и безработица. Може
би по тази причина властите
правят реформи, с които се
опитват да насърчат участието на чуждестранни капитали. Крачка в тази посока е
модернизацията на Техеранската стокова борса. По-рано
тази година беше сключен
договор за обединение с борсата на Малайзия.
Въвеждат се нови закони и
се подобрява системата на сетълмънта. На Иран предстои
да стане пълноправен член на
Световната търговска организация и приватизацията е едно
от средствата в икономиката
на страната да навлязат инвестиции и да се подобри нейната
конкурентоспособност на международно ниво.
В близките месеци и години ще видим как ще продължи приватизацията в Иран и
дали тя ще донесе на страната желаните икономически
успехи. 
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Абу ал Язид - новият лидер
на „Ал Кайда” в Афганистан
Майкъл Шеър е работил 22
години в ЦРУ. От 1996 до 1999
г. той е шеф на структурата,
която се занимава с Осама бин
Ладен в антитерористичния
център. По-късно е специален
съветник на шефа на същата
структура. През 2004 г. подава оставка и напуска ЦРУ. Понастоящем е анализатор за Си
Би Ес нюз, а също така и анализатор по въпросите на тероризма за „Анализ на глобалния тероризъм”, онлайн
публикация на фондация „Джеймстаун”.
Въпреки че Майкъл Шеър винаги се е занимавал
с аналитично-експертна, а не с оперативна работа,
за личната му история – произход и образование
– се знае малко. Известно е, че той е анонимният
автор на „Защо Западът губи войната с тероризма”
и на по-ранната книга „През очите на нашите врагове: Осама бин Ладен, радикалният ислям и бъдещето на Америка”.
Неотдавна получава научна степен доктор от
университета на Манитоба (Канада). Чете лекционен курс върху “Ал Кайда” в Джорджтаунския
университет.

Майкъл Шеър
В края на месец май тази
година „Ал Кайда” обяви Мустафа Ахмад Мухаммад Осман
Абу ал Язид за „главния лидер”
на организацията в Афганистан. Това показва, че Осама
бин Ладен и Айман аз Зауахири вярват, че оказването на
подкрепа на талибаните да
спечелят войната в Афганис-

тан е главен приоритет. Освен
това тази постъпка ни навежда на мисълта, че лидерите на
„Ал Кайда” смятат, че пътят
към победата в Афганистан е
достатъчно ясен, за да може
Абу ал Язид да се справи сам
с делата на организацията в
Афганистан, докато в същото
време те се занимават с други аспекти на джихада извън
Афганистан.

Кой е Абу ал Язид?
Мустафа Ахмад Мухаммад
Осман Абу ал Язид е роден на
17 декември 1955 година край
делтата на Нил в египетската
провинция Ал Шаркия. Още
в юношеските си години става член на радикалното ислямистко движение в Египет.
По неизвестен начин през
1981 година Абу ал Язид се
оказва замесен в убийството на египетския президент
Ануар Садат и прекарва три
години в затвора. Някъде
по това време става член на
египетската групировка на
Аз Зауахири „Ислямски джихад”. Осъждан е задочно по
няколко дела в Египет - както на доживотен затвор, така
и на смърт. Според Интерпол
негови псевдоними са шейх
Саид ал Мисри, Мустафа Абу
Язид, Саад Абу Шаяма, Мустафа Мухаммад Ахмад и Саид
Осман. Изглежда в средите
на „Ал Кайда” е най-известен
като шейх Саид.
През 1988 година Абу ал
Язид напуска Египет и се отправя към Афганистан. Твърди се, че той е един от основателите на „Ал Кайда” през
същата година. През 1991
година придружава Осама
бин Ладен в пътуването му
от Афганистан до Судан. Докато е там, работи като счетоводител на бизнеса на Бин
Ладен в Судан – на огромната компания „Уади ал Акик”.
Навярно той стои и зад
уреждането на финансирането на провалилия се опит на
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египетската Ислямска група
за убийство (юни 1995) на
египетския президент Хосни
Мубарак в Адис Абеба. През
1996 година Абу ал Язид се
завръща в Афганистан заедно с Бин Ладен. До този момент той вече се е превърнал
в довереник на Бин Ладен,
висш лидер на „Ал Кайда”,
член на нейния съвет и незаменим финансов мениджър
на организацията. Твърди
се, че Абу ал Язид е осигурил
финансите за реквизита на
Мухаммад Атта – лидерът на
терористите от 11 септември,
а непосредствено преди провеждането на терористичните актове остатъкът от предоставените на Атта средства
му били върнати. През 2002
година американското правителство поставя името на
Абу ал Язид в списъка с терористи и организации, чиито финансови сметки трябва
да бъдат замразени.
Независимо че се занимава с джихадистка дейност
в продължение на около
четвърт век, личните факти,
които се знаят за него, са
малко. Първата му медийна
изява е през май в 45-минутно интервю, проведено
от медийната група на „Ал
Кайда” – „Аш Шабаб”, и то
след провъзгласяването му
за „главнокомандващ на организацията в Афганистан”.
Въз основа на заеманите от
него длъжности в „Ал Кайда”, които са свързани с управляването на финанси,
можем да предположим,
че той навярно има образование по икономика или
бизнес мениджмънт, а някои твърдят, че е преминал
военна подготовка в Афганистан, но никога не е поемал военни отговорности в

Независимо че се занимава с джихадистка дейност в продължение на
около четвърт век, личните факти, които се знаят за него, са малко.
Първата му медийна изява е през май в 45-минутно интервю, проведено
от медийната група на „Ал Кайда” – „Аш Шабаб”, и то след провъзгласяването му за „главнокомандващ на организацията в Афганистан”.

„Ал Кайда”. През декември
2004 година вестник Lahore
Daily Times пише, че Абу
ал Язид е имал и някакви
неизяснени задължения за
поддържането на отношенията между „Ал Кайда” и
узбекистанското ислямистко движение. Изглежда и
че Абу ал Язид има талант
за тайно пътуване по света. Твърди се, че той е уредил финансирането на терористичните актове от 11
септември от Обединените
арабски емирства и Катар,
а пакистанският журналист
Хамид Мир заяви наскоро,
че Абу ал Язид току-що се
е завърнал в Афганистан от
двегодишна „джихадистка
мисия” в Ирак. Въз основа
на набора от умения на Абу
ал Язид можем да заключим, че той най-вероятно е
помогнал на „Ал Кайда” в
Ирак и на зараждащите се
там ислямистки движения,
като е подобрил техните ло-

гистични, финансови, медийни и административни
способности.
Твърди се, че Абу ал Язид
е човек с „благороден характер”, на когото различните национални и етнически
формирования на „Ал Кайда”
се доверяват. Смятан е за сигурен човек, който проявява
изисканост и е винаги дружелюбен. Твърди се, че има
голямо семейство, състоящо
се от „две жени, синове и дъщери”, и е един от малкото
лидери на „Ал Кайда”, които
са живели както близо до пакистанско-афганистанската
граница, така и до иранскоафганистанската. Една от дъщерите му се омъжва за сина
на вкарания в затвора духовен лидер на египетската
Ислямска група шейх Омар
Абд ал Рахман. Дъщерята и
съпругът й Мухаммад ал Рахман били заловени от американските сили в Афганистан
в началото на 2003 година.
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Какво означава
назначаването
на Абу ал Язид?
Назначаването на Абу ал
Язид подчертава колко важно за „Ал Кайда” е възстановяването на талибанското
правителство в Афганистан. В
качеството му на един от основателите на „Ал Кайда”, който
е член на нейния съвет, Абу
ал Язид привнася голяма доза
престиж на подкрепата на организацията към талибаните
и подобно на Ладен и Аз Зауахири преди него той заявява
личната си вярност към лидера на талибаните Молла Омар
в качеството му на командир
на „правоверните”. Поради
статута на Абу ал Язид в „Ал
Кайда” неговото назначаване
се разглежда от ислямистите
като комплимент спрямо талибаните и Молла Омар. Това
е конкретно и целенасочено
усилие за това действията на
„Ал Кайда” в Афганистан да
бъдат разглеждани като водени от афгански муджахидини,
а не от „арабски чужденци”.
По същество назначаването
му е част от плана за запазване на местните хора начело
на локалните подразделения
на организацията, който „Ал
Кайда” започна да следва след
смъртта на Абу Мусаб аз Заркауи, който бе пренебрегнал
доктрината на „Ал Кайда” за
даването на предимство на
местните и се държеше като
чуждестранен лидер на сунитските бунтовници в Ирак.
Назначаването на финансов
и логистичен мениджър като
Абу ал Язид ясно загатва, че
Молла Омар, Бин Ладен и Аз
Зауахири са убедени, че муджахидините са на път да победят
предвожданата от американските сили коалиция. В своето

интервю пред „Аш Шабаб” Абу
ал Язид даде да се разбере, че
неговата работа ще се изразява
в подпомагането на цялостните военни действия. Той заяви,
че за муджахидините броят на
мъжете, желаещи да се бият, не
е проблем, тъй като има предостатъчно афгански и арабски
бойци, но те се нуждаят от повече пари за разрастването на
бунтовническата дейност и за
финансирането на самоубийствените атентати. „Така че финансирането е основополагащо
за джихада” – заключи Абу ал
Язид и посочи, че голяма част
от времето си той ще прекара
в намирането на финанси. А
това, както вече отбелязахме,
е неговата стихия... Също така
той заяви, че ще се опита да намери арабски специалисти, които да допринесат за бунтовническата дейност в Афганистан
„във всички сфери: военната,
научната, информационната и
останалите” – стремеж, който
наподобява на успешното усилие на Бин Ладен да доведе
арабски специалисти в облас-

тта на икономиката, земеделието и др., които да помагат на
талибаните в управлението на
страната в края на деветдесетте
години.
От гледна точка на „Ал Кайда” назначаването на Абу ал
Язид трябва да бъде разглеждано като ход, с който се поставя една здрава, талантлива
и уважавана личност, която
да управлява дейностите на
организацията в Афганистан
и която в същото време дава
възможност на Бин Ладен, Аз
Зауахири и други висши лидери да посветят повече време и
мисъл на проекти в други места в света. При положение че
нещата в Афганистан вървят
според плановете на организацията, Бин Ладен и неговите съмишленици ще насочат
вниманието си към по-пряко
ръководене на вече разширяващия се обръч от дейности
на „Ал Кайда” от Ирак до Турция и Арабския полуостров, а
също така и към следващия
атентат на организацията в
Съединените щати. 

“

Поради статута на Абу ал Язид в „Ал Кайда” неговото назначаване се разглежда от
ислямистите като комплимент спрямо
талибаните и Молла Омар. Това е конкретно
и целенасочено усилие за това действията на
„Ал Кайда” в Афганистан да бъдат разглеждани като водени от афгански муджахидини, а не
от „арабски чужденци”. По същество назначаването му е част от плана за запазване на местните хора начело на локалните подразделения
на организацията, който „Ал Кайда” започна да
следва след смъртта на Абу Мусаб аз Заркауи,
който бе пренебрегнал доктрината на „Ал Кайда” за даването на предимство на местните и
се държеше като чуждестранен лидер на сунитските бунтовници в Ирак.
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Сеймур Хърш: Съединените щати

индиректно финансират свързани
с „Ал Кайда” сунитски групировки

12

Програмата „Демокрация сега”: Срещаме се с репортера
Сеймур Хърш, за да поговорим относно неговата нова взривоопасна
статия в списание The
New Yorker. В нея Хърш
пише, че решението на
Джон Негропонте да си
подаде оставката като
директор на националното разузнаване отчасти е взето поради
тайните действия на
администрацията
на
Буш, сред които и индиректното финансиране
на радикални сунитски
групировки – някои от
които свързани с „Ал
Кайда”, за да се противопоставят на подкрепяни от Иран шиитски
групировки. В статията Хърш твърди и че
Пентагонът е сформирал специален планиращ
екип, който да изготви
план за бомбардиране
на Иран, а американски
военни екипи на специалните части вече са
навлезли на иранска територия, преследвайки
ирански агенти в Ирак.

Сеймур Хърш

Ейми Гудман: Сеймур
Хърш е журналист от списание The New Yorker и е носител на наградата „Пулицър”.
В момента осъществяваме
пряка връзка с Вашингтон.
Сеймур Хърш, привет от
„Демокрация сега”.
Сеймур
утро!

Хърш:

Добро

Е. Г.: Разкажи ни какво
откри. Започни с Джон Негропонте.
С. Х.: Той не отрече моята версия. Просто отказа
да коментира, когато The
New Yorker изпрати в офиса
му поредица от запитвания.
Като цяло има две причини,

поради които той е искал да
напусне предишната си работа, която Макконъл пое
след него. Първата е, че не са
се разбирали много добре с
Чейни, защото е бил смятан
за твърде педантичен или
„легалистичен”, що се отнася
до това да се съгласи с някои
от тайните и покрити операции на Пентагона. Както вече
мнозина са наясно, в продължение на години Пентагонът
извършва операции без контрол от страна на Конгреса
– за това е писано много – с
оправданието, че тези операции са част от дадена война;
подготовка за започване на
сражение; отнасящи се за военни работи, а не разузнавателни и тъй като не са свър-
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зани с разузнаването, няма
никаква необходимост те да
се съобразяват със законите,
които се отнасят за разузнавателната дейност. Става
въпрос за военни дейности,
които президентът може да
одобри, без за това да бъде
уведомен Конгресът. Негропонте не се съгласил с това.
Предполагам, че Негропонте
е счел някои от тези операции за твърде рисковани и
дори незаконни. Това обаче,
което наистина го е разстроило, са тайните операции,
които извършваме в редица
места в Близкия изток и които са насочени срещу иранците и шиитите и са финансирани от Бандар.
Навярно никога няма да
намерим никакво доказателство, че американски пари
са били дадени на някакви
сунитски джихадистки терористични групировки в Ливан, което аз предполагам.
Няма конкретни доказателства. Това, което знаем обаче, е, че има приток на американски пари, които не са

“

Принц Бандар (на снимката вдясно), който беше посланик на Саудитска Арабия в САЩ в продължение на 22 години, в момента е съветник
по националната сигурност. На снимката вляво – Доналд Ръмсфелд,
сегашният министър на отбраната на САЩ.

отпуснати от Конгреса, към
ливанското
правителство,
което е сунитско. Говорим
за правителството на министър-председателя Синьора,
което от своя страна налива
тези пари в различни – поне

Навярно никога няма да намерим никакво доказателство, че американски
пари са били дадени на някакви сунитски джихадистки терористични групировки в Ливан, което аз предполагам.
Няма конкретни доказателства. Това, което знаем обаче, е, че има приток на американски пари, които не са отпуснати от
Конгреса, към ливанското правителство,
което е сунитско. Говорим за правителството на министър-председателя Синьора, което от своя страна налива тези
пари в различни – поне три – сунитски
джихадистки групировки.

три – сунитски джихадистки
групировки.
Е. Г.: Нека да изясним
нещо – ти спомена принц
Бандар, става дума за бившия саудитски посланик в
САЩ, нали?
С. Х.: Да. В продължение
на двадесет и две години.
Е. Г.: Някои не го ли наричат „Бандар Буш”?
С. Х.: Лично аз не.
Е. Г.: Не e ли той посланикът, който няколко
дни след атентатите от
11 септември седеше с президента Буш в Белия дом и
пушеше цигари?
С. Х.: Ами, той е доста близък с Чейни. Все пак
беше посланик в страната
в продължение на двадесет
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“

...Моята статия се казва „Пренасочването”. Това е термин, който се
употребява в Белия дом. Наблюдава
се един вид пренасочване на вниманието от Ирак към Иран, към спирането на
„Хизбула” в Ливан и към предприемането
на някакви мерки спрямо Асад.
и две години. Преди няколко години той бе заменен от
принц Турки, който е много
изтъкнат член от кралската
фамилия и е бил шеф на саудитското разузнаване и посланик в Лондон. Турки дойде
и след по-малко от две години се отказа, понеже Бандар
продължаваше да поддържа
частни отношения с твърде
много хора от администрацията. Той се виждаше с Чейни,
без да известява Турки. Просто си уреждаше срещи. Така
че аз предполагам, че Бандар
поддържа близки отношения
с президента и съм сигурен,
че поддържа такива с Чейни,
а също така е и много близък
с определени хора от Белия
дом, сред които Елиът Абрамс,
който сега е, мисля, съветник
за Близкия изток към Съвета
за национална сигурност.
Е. Г.: А каква точно е ролята на принц Бандар, който вече не е посланик, в Саудитска Арабия?

14

С. Х.: Няма как да знам
каква „точно” е ролята му.
Говорим за област, която е
обгърната в мъгла, за която
почти никой не иска да говори официално или дори
неофициално. С други думи,
не мога да отида в правителството на Саудитска Арабия и
да кажа: „Я ми обяснете как-

во става.”
Когато Бандар напусна,
всички си помислиха, че кариерата му е приключила,
дори и той самият си мислеше
така. Обаче стана съветник по
националната сигурност. И не
щеш ли, през последните три
или четири месеца той изплува като ключов играч на Съединените щати. Срещна се с
израелците. Това, което, казано по възможно най-прост
начин, се случи, е, че преди
три или четири месеца или
може би по-рано, но просто

е започнало преди три или
четири месеца, президентът
е взел решение САЩ да си
сътрудничат с британците и
израелците и заедно с умерените сунитски правителства,
т.е. с Египет, Йордания и Саудитска Арабия да започнат
да работят срещу шиитите и
Иран.
Що се отнася за Ливан например, там върлува политическа безизходица – от поне
няколко месеца – между правителството на Синьора, сунитското правителство на Синьора, което е с нас и ние сме
с него, и коалиция, оглавявана от „Хизбула” – шиитската групировка, която винаги
наричаме терористична групировка. Тя наистина е била
терористична групировка, но
през последните шест или седем години се занимава почти изцяло с вътрешната политика на Ливан и разполага
с голям потенциал.
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Ние си сътрудничим и с режима на Башар Асад в Сирия.
Той не е сунит, а алауит. Алауитите са шиитска секта, която е малцинство в Сирия, и
знаете, че за сунитите джихадисти, ако човек не е сунит и
не споделя техните политически възгледи, които те градят
на основата на Корана, този
човек е неверник и може да
бъде убит. Башар Асад също
е заплашен от джихадистите,
защото е алауит. И, разбира
се, всички са против Иран.
Моята статия се казва „Пренасочването”. Това е термин,
който се употребява в Белия
дом. Наблюдава се един вид
пренасочване на вниманието
от Ирак към Иран, към спирането на „Хизбула” в Ливан
и към предприемането на някакви мерки спрямо Асад.
Е. Г.: Кой получава парите в Ливан?
С. Х.: Парите, които се
наливат в Ливан, са тайна.
Голяма част от тях… Всъщност всичко в Ливан започна след убийството на Рафик
ал Харири, което, ако не ме
лъже паметта, се случи през
февруари 2005. Веднага след
убийството ние – САЩ и нашите съюзници – обвинихме
Сирия. Няма нито едно доказателство в подкрепа на това.
Изглежда повечето наблюдатели смятат, че това е така, но
просто няма доказателства.
В Ливан стават ужасно много политически убийства. За
последните десет години те
са повече от двадесет. Това е
едно от нещата, които трябва да се имат предвид, когато
говорим за Ливан. Случи се
така, че сунитското правителство там се превърна в голям
наш съюзник и ние направи-

хме всичко по силите си, за
да го подкрепим.

Ние разпалихме
така наречената
„Кедрова
революция”
В определен смисъл подпомагаме сунитското правителство за сметка на Насрала,
когото разглеждаме като голяма терористична заплаха.
Между другото, ще се от-

вано един или два пъти в Белия дом – ще бъде „Хизбула”.
Тя разполага с много възможности в Щатите. Когато Иран
се сдобие с бомбата, той ще
я предостави на „Хизбула”
и Вашингтон и Ню Йорк ще
бъдат изложени на опасност.
С други думи, Чейни гледа на
това, което се случва, като на
директна заплаха за Съединените щати. Той не го смята просто за нещо, което се
случва в Западна Европа или

“

В Ливан веднага след убийството на
Ал Харири и настъпилата с това криза ние решихме да подкрепим всяка групировка, която е против Насрала и „Хизбула”. Така че ние наляхме страшно много
незаконни пари в страната, които не бяха
одобрени от Конгреса. И продължаваме да
наливаме пари.
...Никой не знае откъде са дошли тези
пари. Има много басейни с черни пари, които са пръснати по света. Много пари...
клоня за секунда от темата,
защото мисля, че трябва да
си призная, че не знам нищо
за Буш. Аз знам някои неща,
които Чейни си мисли, и това
се дължи на познанството ми
с хора, които ми дават информация от първа ръка. Чейни е
убеден, че Иран ще направи
бомба, независимо от разузнавателните данни, с които
разполагаме. Както знаете, не
са кой знае колко разузнавателните данни, които да поддържат становището, че той
притежава бомба. Но Иран
ще направи бомба и веднага
щом я направи, неговите агенти, кафявата му риза – това
е названието, което е използ-

Близкия изток. Чейни пази
Америка, като предприема
предварителни предохранителни мерки още сега.
В Ливан веднага след
убийството на Ал Харири и
настъпилата с това криза ние
решихме да подкрепим всяка
групировка, която е против
Насрала и „Хизбула”. Така че
ние наляхме страшно много
незаконни пари в страната,
които не бяха одобрени от
Конгреса. И продължаваме да
наливаме пари. Изпратихме
бивши служители на ЦРУ,
други пенсионирани хора от
други агенции. Никой не знае
откъде са дошли тези пари.
Има много басейни с черни
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пари, които са пръснати по
света. Много пари. Беше ми
казано, че някои от тези пари
са дошли от Ирак. Имаше слухове, че 9 милиарда от парите
от иракския петрол мистериозно са изчезнали. Част от
тях са били изпрани. Бяха намерени много пари и след падането на Саддам. Намерихме
няколко скривалища, в които
имаше натрупани стотици
милиони и дори милиарди
долари в брой. Намерихме
пари и в някои министерства. Няма никаква отчетност
и наистина една голяма част
от тях може да се е озовала в
басейни с черни пари. Хич не
е ясно откъде са се взели парите, а и не трябва да е. Тези
пари просто се изпират, раздават се на определени хора.
Ливанското правителство ангажира с тази задача хора от
националната сигурност.
Това, което знаем, е, че
през последните няколко години или през последната
в Ливан са се появили три
джихадистки
групировки,
съставени от сунити салафити или уахабити, които са
двете основни ислямски течения в Саудитска Арабия.
Спомнете си, че петнадесет
от деветнадесетте мъже, които взеха участие в атентатите
от 11 септември в Ню Йорк,
бяха саудитски джихадисти,
изповядващи екстремистки
форми на салафизма и уахабизма. Според доклади, които съм чел, някои от членовете на тези три групировки са
били обучени в Афганистан и
са близко свързани не с някой
друг, а с „Ал Кайда”. Говорим
за терористична мрежа. Терористичните групировки по
света действат независимо
от Осама бин Ладен, но не е
ясно дали не поддържат ня-

Ливан след “кедровата” революция

каква комуникация посредством интернет или по някакъв друг начин. Специално за
тези три групировки – преди
две години бихме направили всичко по силите ни да ги
арестуваме и да ги изпратим
в Гитмо, Гуантанамо или някъде другаде. Сега обаче ние
наливаме пари в страната, в
правителството и във вътрешния апарат за сигурност, а
ливанските служби за сигурност вербуват тези групировки. Веднага щом членовете
на някоя от тези групировки
преминат през границата със
Сирия, им се дават средства,
място, където да живеят, оръжия и провизии. В Ливан има
три такива групировки.
А каква е причината те да
бъдат в Ливан? В случай че
нещата тръгнат на зле в Ливан и се стигне до гражданска война между „Хизбула”
и нейните съмишленици в
коалицията, от една страна,
и сунитското правителство,
от друга, то тези групировки
се състоят от много здрави
мъже, които ние мислим, че

ще могат да се справят с хората на „Хизбула”.

На практика
става въпрос
за поговорката,
че врагът
на моя враг е
мой приятел
Както пиша в статията си,
Бандар ни увери, че салафитските групировки са безпроблемни. „Не се тревожете за
тях” – той бе казал на някого.
„Аз самият съм уахабит. Мога
да отида да се моля и след
това да се върна от джамията, да седна и да правя бизнес, докато си пия пиенето.”
Самият той е последовател
на това строго ислямско течение от Саудитска Арабия, но
твърди, че тези групировки
в Ливан не са задължително против Америка, а против
Иран, „Хизбула” и шиитите в
Сирия. Тези са основните им
противници и поради тази
причина ние нямаме проблем
с тях. Позовавам се на хора, с

Интервю
които съм разговарял – включително и с високопоставени саудитци, които твърдят,
че това наистина е откачена
работа, защото тези хора са
неконтролируеми. Това е положението. Сложно е. В един
смисъл е доста цинично. Говорим за наистина голямо
пренасочване. Докато говореше за провалите ни в Ирак,
един мой приятел от армията
описа ситуацията като продължаване на провала.
Е. Г.: При все това Съединените щати финансират,
подкрепят и тренират шиитската полиция в Ирак.
С. Х.: Това е иронията.
След събитията от 11 септември и окупирането на Ирак
неоконсерваторите във Вашингтон не пожелаха да
направят нищо с партията
„Баас” – партията на Саддам,
повечето от чиито членове
бяха сунити. Тя бе разпусната,
армията, в която служеха както много сунити, така и много
шиити, също бе разпусната.

И ние
заложихме
на шиитите
В рамките на няколко месеца разузнавателните служби в Щатите започнаха да си
задават много въпроси. Към
края на пролетта на 2003 година вече разговарях с хора
по този въпрос. Те се опитваха да кажат на Белия дом:
„Момчета, вие правите голяма грешка, защото Иран
е големият победител в тази
война.” Вече бяха започнали
да се проявяват признаците
за надигането на съпротивата
и за това, че шиитите ще вземат страната на Иран.

Неоконсерваторите обаче
продължиха да повтарят своята мантра – през осемдесетте
години между Иран и Ирак се
водеше война в продължение
на осем години. Това бе една
наистина опустошителна война, в която загинаха хиляди
и от двете страни. Просто се
нахвърляха една срещу друга.
Становището на неоконсерваторите беше, че иракските
шиити, които се биха срещу
иранските шиити толкова
дълго време и с такава ожесточеност, ще останат верни
на Ирак.
Обаче след окупирането на
страната американските войски започнаха да бъдат ненавиждани. Със сигурност не
можехме да направим нищо
по въпроса. Независимо от
нашето поведение, от бомбардировките и насилието окупаторите винаги са мразени.
Веднага щом се превърнахме
в двестаоктановото гориво,
което задвижи съпротивата,
шиитите започнаха да си сътрудничат с иранците. Това
развитие на нещата обаче бе

пренебрегвано през цялото
време от Белия дом, понеже
не съвпадаше с техните предразсъдъци.
Е. Г.: Преди да ни кажеш
нещо повече за планиращия
екип от Обединения комитет на националните щабове, който е в готовност
да извърши нападение на
Иран, искам да те попитам
за групата ключови играчи,
които споменаваш в твоята статия. Говориш за Елиът Абрамс и принц Бандар
и тяхната връзка отпреди
двадесет години със скандала „Иран-контра”. Обясни
повече.
С. Х.: Наистина е интересно. Един от любимите ми
параграфи в моята статия
(не съм посочил източниците
за написването му) е този, в
който се описва среща, проведена в рамките на последните
две години и организирана от
Елиът Абрамс. Навярно някои хора си спомнят, че Елиът Абрамс беше ключов играч
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Обаче след окупирането на страната
американските войски започнаха да
бъдат ненавиждани. Със сигурност
не можехме да направим нищо по въпроса. Независимо от нашето поведение, от
бомбардировките и насилието окупаторите винаги са мразени.
Веднага щом се превърнахме в двестаоктановото гориво, което задвижи съпротивата, шиитите започнаха да си
сътрудничат с иранците. Това развитие
на нещата обаче бе пренебрегвано през
цялото време от Белия дом, понеже не
съвпадаше с техните предразсъдъци.
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– по времето на Рейгън той
беше в Съвета за национална
сигурност.
Преди около двадесетина години на Роналд Рейгън
много му се искаше да спре
разглежданото от него като
революционно правителство
в Никарагуа правителство на
сандинистите. Той смяташе,
че те са прокомунистически
настроени. В наши дни ситуацията малко напомня въпроса с Чавес. Тогава ЦРУ
започнаха да оказват подкрепа на група опозиционери,
известна като „Контра” – те
използваха доста насилствени методи. Конгресът одобри
изменение, станало известно
като „изменението Боланд”.
Конгресмените просто лансираха изменение, с което казваха, че на „контрите” няма
да им бъдат дадени никакви
финансови средства. Но вместо да се придържа към това
решение, тогавашното правителство – ако си спомняте
името Оли Норт и съветника
по националната сигурност
Джон Пойндекстър – имаше
глупостта да започне да продава оръжие през Израел за
Иран. Тогава иранците бяха
наши свирепи врагове. Бяха
изминали само седем години
от свалянето на шахския режим и залавянето на хората
от нашето посолство. Ако си
спомняте, те бяха държани
повече от година. Тогава идеята им е била посредством
продаденото оръжие да бъдат събрани много пари, които да бъдат използвани за
финансирането на контрите.
Разбира се, това излезе през
носа на много хора. В Сената
бяха проведени изслушвания,
които не доведоха до кой знае
какво. Срещу малцина бяха
повдигнати обвинения, но
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Човек изважда някаква информация
на повърхността – някъде преди година започнах да пиша за Иран и за
тайните операции там и през по-голямата част от времето се чувствах като
малкото пиленце, което тича и с всичка
сила крещи: „Небето пада! Небето пада!”
Сега много хора са заинтересувани от
Иран. Но все още е много трудно такава
история да бъде приета насериозно – европейците, а и целият свят са силно заинтригувани, но е трудно...
не си спомням много ясно.
Нищо кой знае какво не излезе от проведените разследвания. Никога не разнищиха
въпроса напълно. Никой не
искаше да се изправи срещу
Рейгън.
Та преди две години
Абрамс, който все още е в
правителството и е по-важен
от всякога – консервативен е,
произраелски настроен и т.н.,
е организирал среща, на която
са били поканени всички хора
от администрацията на Буш,
които са свързани по някакъв
начин със скандала „Иранконтра”. Някой ми каза, че
срещата била нещо като повторно обединяване. Направили дискусия за „научените
уроци”. Какъв бил изводът
за положителните страни на
скандала? Че могат да бъдат
вършени неща, без Конгресът
да бъде уведомяван за това.
Неща, които са за доброто
на страната. Отрицателните
аспекти обаче били доста сериозни, защото все пак машинациите излязоха наяве.
Сред отрицателните страни
са и че не можеш да вярваш
на никого – на приятелите,
на военните в униформа или

на ЦРУ, и не можеш да повериш изпълняването на предприетите операции на Съвета
за национална сигурност и на
някой като Пойндекстър. Нещата трябва да бъдат движени от кабинета на вицепрезидента – кабинета на Чейни.
Смятам, че това е моментът, в който те са започнали
да обмислят тази възможност
и очевидно през цялото време са разговаряли с бившия
посланик Бандар. По-късно,
с напускането на заемания
от него пост, той стана съветникът по националната
сигурност на Саудитска Арабия – един вид изненадващо
назначение, което обаче беше
приготвено за него. Мисля, че
някъде тогава, доста отдавна,
са започнали да обмислят
това, което правят в момента
– използват саудитски пари
и някакви американски фондове, които не е ясно откъде
идват.
Така че това е историята, а,
разбира се, аз не си спомням
някое американско правителство да се е учило от историята. Настоящото също не се
учи от нея. За пореден път
правят някаква фантасмаго-
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рична схема. Просто не знам
дали Конгресът, всъщност
мога да те уверя, че Конгресът знае съвсем малко за това,
което се случва в Иран. Той
не е уведомяван. От Конгреса
не знаят нищичко за парите,
които отиват там – знам това
от хора, които са запознати с
нещата поради естеството на
работата си.
Е. Г.: Ще бъдат ли проведени разследвания?
С. Х.: Ох, дали някой ще
направи нещо? Не знам. Не
знам. Човек изважда някаква
информация на повърхността – някъде преди година започнах да пиша за Иран и за
тайните операции там и през
по-голямата част от времето се
чувствах като малкото пиленце, което тича и с всичка сила
крещи: „Небето пада! Небето
пада!” Сега много хора са заинтересувани от Иран. Но все
още е много трудно такава история да бъде приета насериозно – европейците, а и целият
свят са силно заинтригувани,
но е трудно – знаете, че големите вестници имат проблеми
не защото не искат да публикуват историята. Предполагам,
че просто не могат да намерят
някого, който да я потвърди,
понеже става въпрос за неща,
които са от кухнята.
Е. Г.: Сеймур Хърш, можеш ли да ни кажеш нещо за
планиращия екип в Обединения комитет на националните щабове?
С. Х.: Това не е нищо ново.
Наистина. Просто старата добре позната история. Това е
планиране за реакция в случай на нещо непредвидено.
Няма заповед за изпълнение.

С други думи, няма заповед
Иран да бъде бомбардиран.
Голяма част от планирането е
извършена на място във Вирджиния, едно свръхсекретно
място, където службите се
събират и обсъждат къде да
нанесат удари. Те задвижиха
нещата в рамките на последните три месеца. Изградиха специална клетка вътре в
Обединения комитет на националните щабове, която
също е много секретна. Но
това е нормално. Там всичко
е секретно.
Случиха се поне две нови
неща. Първото е, че президентът или Белият дом са поискали да бъде изготвен план за
бомбена атака, която да може
да бъде проведена в рамките
на двадесет и четири часа.

Какво можем
да ударим, ако
президентът се
събуди една сутрин,
надраска нещо
на лист хартия и
каже „Искам да
започнем”?

Какво би могло да се направи в рамките на следващите двадесет и четири часа?
Те са изготвили такъв план
или в момента го изготвят.
Другата значителна промяна е повсеместният вътрешен
дебат относно бомбардирането. Военновъздушните сили
го подкрепят с ентусиазъм, но
повечето от другите служби
като цяло са против това – в
Обединения комитет на националните щабове се вихрят
свирепи спорове по въпроса
– като първоначалната идея
бе да бъдат нанесени удари в
рамките на така нареченото
от тях контраразпространение,
т.е. срещу иранските ядрени
обекти. Както всички знаят,
Иран е член на световния режим на неразпространение на
ядрено оръжие и е направил
обществено достояние всичките си съоръжения – вероятно
не всичките, но те твърдят така
пред Международната агенция
за ядрена енергия. Така че,
използвайки данните от тази
агенция, ние сме набелязали
доста обекти, които ще унищо-

“

Така че това е историята, а, разбира се, аз не си спомням някое американско правителство да се е учило
от историята. Настоящото също не се
учи от нея. За пореден път правят някаква фантасмагорична схема. Просто
не знам дали Конгресът, всъщност мога
да те уверя, че Конгресът знае съвсем
малко за това, което се случва в Иран.
Той не е уведомяван. От Конгреса не знаят нищичко за парите, които отиват
там – знам това от хора, които са запознати с нещата поради естеството
на работата си.
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жим при евентуално мащабно
нападение.
Съществува и още едно
нещо, което се нарича взимане на прицел на режима с цел
неговото отстраняване. Чудесната дума, която използват хората от системата, е
„обезглавяване”. Набелязват
се ключови лидери, които се
ликвидират у дома им или на
работното им място. Така се
отърваваме от ключовите играчи – моллите, които управляват страната – и навярно
във фантастичните представи
на неоконсерваторите хората
от улицата се втурват и завземат властта и след това създават един демократичен и
секуларистичен Иран, който
е проамерикански настроен.
Това обаче, което се наблюдава в последно време – явно
като част от новата кампания
на президента, започнала на
10 януари, когато той произнесе своята реч – са поредица от
обвинения, че Иран е замесен
в директно насочени против
САЩ операции, вследствие на
които са загинали американци – знаете коментарите за
бомбените атентати, които се
правят. Мисля, че президентът
си изгражда законово основание за действията, които възнамерява да извърши. Според
устава на ООН всяка страна
има право на самозащита, а
ако чужда страна убива наши
войници или действа против
тях – ние имаме право да я нападнем. Това изглежда е едно
от основанията президентът да
заявява това, което заявява.

Иранците
са навсякъде
в Ирак
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От дълго време. Във всеки
един момент в Ирак има хи-

“

Това обаче, което се наблюдава в последно време – явно като част от
новата кампания на президента, започнала на 10 януари, когато той произнесе своята реч – са поредица от обвинения, че Иран е замесен в директно
насочени против САЩ операции, вследствие на които са загинали американци
– знаете коментарите за бомбените
атентати, които се правят. Мисля, че
президентът си изгражда законово основание за действията, които възнамерява
да извърши.
ляди иранци. Те бяха там от
самото начало; разхождаха се
с черни костюми, бели ризи
без вратовръзки, черни обувки с бели чорапи. Те са съвсем
видими – не се крият. Много
от тях изпълняват хуманитарни задачи и други социални
дейности – наистина. Иран
има силно присъствие в Ирак
и винаги го е имал. Няма
доказателства, че участват в
престрелки. Със сигурност
помагат на тези, които участват в престрелките и т.н., което, разбира се, е логично за
Иран. Защо да не го правят?
Колкото по-дълго сме
затънали в Ирак, толкова по-добре за тях. Те са
победителите от тази
война.
Затова президентът поиска да бъде направена нова
поредица от набелязване на
обекти, и то на терористични
обекти в Иран. Не съм сигурен за какво точно става въпрос – навярно за базови лагери или нещо такова. Също
така от миналото лято досега сме увеличили драстич-

но пограничните операции
– много агресивни действия
в преследване на смятаните
от нас за ирански агенти. Все
повече навлизаме в погранични сражения и все повече
пресичаме границата. Някои
хора си мислят, че се надяваме на някакъв вид отговор от
страна на Иран, който да се
превърне в casus belli, така че
ако извършим някакво реално физическо нападение, да
имаме и оправдание за него.
Не е ясно. Не съм много наясно защо сме по-агресивни.
Изглежда – струва ми се, че
търсим отговор, някаква ответна реакция. Но иранците
се въздържат.
Е. Г.: А Иран наскоро
обвини САЩ в нападение и
убийство на осем ирански
войници.
С. Х.: Ами това е част от
играта. И не забравяйте – неприятно ми е да го кажа – но
както писах преди година, ние
сме дълбоко замесени в ангажирането на азери, балучи и
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ирански кюрди с терористична дейност в страната. Имам
предвид, така стоят нещата и,
разбира се, израелците също
са замесени в много такива
дейности в Кюрдистан. Това
продължава от една година.
Иран води един вид задкулисни битки, понеже те имат
голямо малцинствено население. Не всеки в Иран е персиец. Ако съберем азерите,
балучите и кюрдите, говорим
за някъде около 40% от населението на страната.
Е. Г.: Как стои въпросът
с предположенията, че САЩ
ще се включат в преки преговори с Иран и Сирия?
С. Х.:. Нашата дефиниция
за предложение за водене на
преговори с Иран – спомнете си, че миналата година
настана голяма суматоха, когато обявихме, че ще седнем
на масата за преговори заедно с Иран. Според нас Иран
продължава да се занимава с
ядрени опити и навярно, независимо от това дали имат
бомба или нямат, те се учат

как да я направят. И това вероятно е точно така. Това се
учат. Те увеличават броя на
центрофугите, които използват, и т.н. и т.н., макар че
имат много проблеми и поскоро са далеч от създаването
на бомба. Но те са се запътили в тази насока.
Така че нашата позиция е,
че ще преговаряме с Иран по
този въпрос – за това, което
те правят в насока към ядрено развитие, само след като
спрат това развитие. Нашето
предложение е, че ще преговаряме с тях за това, което
правят, само ако спрат да го
правят. Така не се започват
преговори. Затова аз просто
съм доста скептично настроен за някакъв положителен
резултат на евентуална среща
на ниво министри или подобна на нея с Иран и Сирия. Но
не мисля и че президентът и
вицепрезидентът искат да напуснат постовете си, оставяйки нещата такива, каквито са
в момента.
Е. Г.: Винаги си твърдял,
че се притесняваш, че прези-

дентът Буш е бита карта.
Наистина ли мислиш – знам,
че от около година пишеш за
това в The New Yorker, – че
той ще нападне Иран? Или
мислиш, че Израел ще нападне Иран?
С. Х.: Не, Израел никога
не би нападнал Иран. Найдоброто, което биха могли да
направят, е да изстрелят няколко ракети от Индийския
океан. Те разполагат с подводници и специални ракети.
Но това хич не е достатъчно.
Какво е едно малко нападение? А голямо нападение,
ако трябва да има такова, ще
трябва да бъде извършено
от американците. Пред свои
хора Чейни е казал, че никога не би допуснал израелците
да го направят – много подобре е, ако ние го направим.
Това, че се чувствам напълно
рационален, мога да го заявя с увереност. Но не мога да
кажа абсолютно нищо за това
какво президентът ще направи или няма да направи.
В момента в региона на
Близкия изток има два самоле-

“

Не, Израел никога не би нападнал
Иран. Най-доброто, което биха могли да направят, е да изстрелят няколко ракети от Индийския океан. Те
разполагат с подводници и специални
ракети. Но това хич не е достатъчно.
Какво е едно малко нападение? А голямо
нападение, ако трябва да има такова, ще
трябва да бъде извършено от американците. Пред свои хора Чейни е казал, че
никога не би допуснал израелците да го
направят – много по-добре е, ако ние го
направим.
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Интервю
По начина, по
тоносача. Единият е в пролиоръжения, ще трябва да го
ва Хормуз, който е този тесен
който се държи направим с цената на ужасно
пролив, през който преминава
много цивилни жертви.
в момента,
всичкият петрол от Близкия
Също така съществува веБуш помага
изток за Азия. Той е толкова
роятността – която винаги се
тесен, че американската флота
на демократите споменава, – че всичко това е
никога не е имала самолетонопросто една инсценировка, че
сач, който да стои там, понеже
Трябва да кажа, че иранци- хора като мен са използвани,
обикновено един самолетоно- те се подготвят за най-лошо- като са им подхвърляни истосач е придружаван от пет или то. Те копаят подземия. Копа- рии, че всичко е част от прошест други кораба, а място за ят бункери за своите лидери, пагандна операция на Белия
маневри там няма. При евен- където да се скрият, но извън дом с цел оказване на натиск
туална атака те биха били из- Техеран. Ние знаем къде точ- над Иран. Единственият аргуключително уязвими. Хора ми но копаят. Ще преместят сво- мент против това, разбира се,
казаха, че от пролетта на 2007 ите лидери в подземни съо- е, че тази пропаганда никога
година там има още два само- ръжения. Руснаците правеха няма да проработи и иранцилетоносача, които да
те няма да отстъпят.
облекчат задачата на
другите два, които са
Е. Г.: Какво ще
Също така съществува
там. За известно време
споделиш с нас за ревероятността – която
и четирите ще останат
портажа в The Times
там. Първият ще бъде
винаги се споменава, – че
of London, според
край Оман, вторият
който пет или шест
всичко това е просто една инще бъде в така нареамерикански генерасценировка, че хора като мен
ченото Северно арабли ще си подадат осско море, третият в
са използвани, като са им подтавките, ако САЩ
Индийския океан, а
нападнат Иран?
хвърляни истории, че всичко е
четвъртият в близост
част от пропагандна операдо пролива Хормуз. А
С. Х.: ...Единствекогато тези четири саното, което мога да
ция на Белия дом с цел оказвамолетоносача заедно
кажа, е, че вече има
не на натиск над Иран. Единс придружаващите ги
прецедент. Но когато
ственият аргумент против
съдове се съсредоточат
говорим за оставки
в такъв регион – став Обединения комитова, разбира се, е, че тази
ва въпрос за наличие
тет на националните
пропаганда никога няма да
на голямо количество
щабове, това, за копроработи и иранците няма
огнева мощ.
ето всъщност говоТочно за този морим, не са публично
да отстъпят.
мент някои хора се
оповестени оставки,
притесняват какво би
а ранни пенсиониили не би направил. Не мисля, същото нещо по време на сту- рания. Хората просто казват:
че ще направи нещо през след- дената война, а, разбира се, и „Аз не участвам в това.” Ниващата година. Тя е година за ние имаме същите съоръже- кой не се изправя да го каже
избори. А той не е стар човек ния, където да скрием нашите публично. Те просто не праи не иска да бъде мразен от лидери. Ту укрепват много от вят така посред война, понеРепубликанската партия през сградите. Преместиха повече- же никой висш офицер не би
целия си живот. Достатъчно то от чувствителното ядрено причинил подобно нещо на
вреда й нанася в момента. Но оборудване извън сградите, своите хора на бойното поле.
през 2008 година той ще тряб- в които си мислим, че се на- Така че според мен, ако те нава да внимава. Ще трябва да мира – навярно в Техеран, в истина напуснат, то това ще е
даде възможност на републи- най-гъсто населените райони. тихомълком.
канците да се доберат до пре- Така че, ако ни се наложи да
Текста на интервюто позидентството.
бомбардираме ядрените съ- местваме с някои съкращения.

“
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Война между религиите
- предстояща или вече
съществуваща?
Война между културите,
или иначе казано, война между религиите - призивите за
нея стават все по-ожесточени, засилват биенето на барабаните и разпалват огъня на
омразата. Тази безумна война
има в резерв теоретици, оглавявани от Бърнард Луис – английски писател, живеещ в
Америка и литературен и академичен говорител на американската религиозна десница,
а не Самюъл Хънтингтън, както погрешно се твърди.
Бърнард Луис е написал две
книги по темата - „Какво се
случи” и „Кризата в исляма”.
Основните идеи в тях могат
да бъдат резюмирани в това,
че мюсюлманите мразят Запада, неговата култура, демокрацията и светския му образ

само защото са мюсюлмани.
И причината за всичко това
са тяхната религия и Коранът,
а не западната колонизация,
американската окупация на
Афганистан и Ирак и американско-ционистката агресия
срещу Палестина и Ливан.
По-късно тези идеи са подхванати и от други писатели,
които ги изразяват по различни начини. Сред тях е и италианската журналистка и писателка Ориана Фалачи, която
умира на 15 септември 2006
година, като завещава своята
библиотека на Ватикана.
Американската религиозна
десница разпалва още повече
огъня, като се опитва да се съревновава с исляма, да наложи
монопола на християнството,
да защитава „религиозната

свобода” и да назначава водачи, лоялни към нея на всички
континенти.

Незабавна война
За да осигурят всенародната подкрепа за САЩ във войната срещу Ливан, а след това
и срещу Сирия и Иран, в края
на 2005 година Пентагонът и
израелската армия създадоха система за обкръжаване и
структуриране, за да мобилизират 50 милиона американски евангелисти.
Основната цел на тази
операция е включването на
евангелистките лидери в една
единствена идеологическа организация - „Обединени християни за Израел”.
Това ново формирование

“

Бърнард Луис е написал две книги по
темата - „Какво се случи” и „Кризата в исляма”. Основните идеи в тях
могат да бъдат резюмирани в това, че
мюсюлманите мразят Запада, неговата култура, демокрацията и светския
му образ само защото са мюсюлмани. И
причината за всичко това са тяхната
религия и Коранът, а не западната колонизация, американската окупация на
Афганистан и Ирак и американско-ционистката агресия срещу Палестина и
Ливан.
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“

За да осигурят всенародната подкрепа за САЩ във войната срещу Ливан,
а след това и срещу Сирия и Иран, в
края на 2005 година Пентагонът и израелската армия създадоха система за обкръжаване и структуриране, за да мобилизират 50 милиона американски евангелисти.
Основната цел на тази операция е включването на евангелистките лидери в една
единствена идеологическа организация „Обединени християни за Израел”.
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не се стреми към нищо друго, освен да бъде заместник
на известната организация
„Айпак”, която действа като
група за политически натиск,
т.е. като лоби в управляващите среди. Но неговата задача е
да разпространи ционистката
доктрина както в евангелистките църкви, така и извън тях
и да превърне подкрепата за
израелските военни операции
в религиозно задължение за
мнозинството американци.
През януари 2006 година
се появява особено важна книга за САЩ –„Обратно броене
за Ерусалим: предупреждение
към света. Последен шанс за
мира”. Много бързо, само за
три месеца, тя става най-разпространяваната и продавана
книга в големите книжарници
на Америка.
Според нея иранските лидери усилено се стремят да
изтрият Израел от картата на
света чрез пускане на атомна бомба над Ерусалим. След
унищожаването на Израел
от мюсюлманите и руснаците ще протече втора война за
установяване на власт в териториите му. Тя ще се разрази
между Съединените щати, от
една страна, и Китай и Евро-

пейския съюз, от друга.
В този момент ще се появи антихристът - в лицето на
председателя на Европейския
съюз. Ужасяваща ядрена война ще сложи край на битката. Решаващото сражение ще
бъде в Меджидо (Армагедон).
Прославеният месия ще
може да слезе на земята и да
възнагради онези, които са
вярвали в него и са очаквали
завръщането му. Добре, че израелската армия и Пентагонът
могат да наклонят везните в
своя полза чрез превантивна
интервенция, включително и
да използват нови тактически
ядрени бомби.
Ето защо не трябва да се
чака, трябва веднага да се започне война. Автор на тази
популярна военно-религиозна
книга е Джон Хаджи, свещеник от Тексас - новата звезда
на ционисткото християнство.

Съревнованието
между евангелизма и
исляма
В наши дни евангелистите
встъпват в трескаво съревнование с останалите религии
и особено с исляма, където
броят на приемащите го хора

от Запада нараства с хиляди,
без да има активна пропаганда от страна на мюсюлманите.
Те правят сметки и определят
срокове за спиране на разпространението му.
Списание „Християнството днес” публикува резюме
на учебен ден, организиран в
щата Масачузетс от лектора
Гордън Конуел през февруари
2006 година. Участниците в
него стигат до заключението,
че ислямът се разпространява
по-бързо от християнството.
Процентът за исляма е 1,9 годишно, докато за християнството е 1,3.
Публикуваните статистики
сочат, че след атентатите от 11
септември 2001 година между 30 000 и 40 000 французи
и около 50 000 американци
приемат исляма годишно.
Шейх Харун Синджуба от
Съвета на мюсюлманите от
Близкия изток и Южна Африка казва: „В Уганда ислямът се
разпространява изключител-

“

В наши дни
евангелистите
встъпват в трескаво
съревнование
с
останалите религии и особено
с исляма, където
броят на приемащите го хора
от Запада нараства с хиляди,
без да има активна пропаганда от страна на
мюсюлманите.
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но бързо. Всяка минута при
нас идват хора, желаещи да го
приемат.”
Ислямът се разпространява и между чернокожото
население в Южна Африка,
където 80% от 45-милионното население са християни. Един германски свещеник се самоубива, уплашен
от разпространението на
исляма.
Що се отнася до евангелизма, през 80-те години на
миналия век англиканският
експерт по статистика Дейвид Барант прогнозира, че
броят на християните евангелисти ще се повиши от
25% до 44% от всички християни, броят на другите
християни некатолици ще
се понижи от 25 на 23%, а
броят на католиците ще намалее от 50 на 33%.
Когато тези прогнози са
публикувани, специалистите се присмиват. Факт е обаче, че броят на евангелистите нараства от нула до 500
милиона само за едно столетие и това е нещо безпрецедентно в цялата история.
В следващото поколение те
ще надминат всички останали църкви - това се случва сега с пълна сила.

“

Мечът на
религиозната свобода
Веднъж годишно САЩ се
провъзгласяват за защитници на вярата и религията и
размахват меча на докладите
за религиозната свобода пред
лицето на голям брой държави - най-вече мюсюлманските
страни и Китай.
През януари 1996 година Хороуиц се присъединява
към Нинашия - еврейска фанатичка, председател на парламента за човешките права
към организацията „Дом на
свободата” и автор на книгата
„Леговището на лъва”. В нея
тя твърди, че Египет, Судан,
Саудитска Арабия и Пакистан
са страните, които най-ожесточено преследват християните и че ислямът следва примера на комунизма в репресиите
над християните.
Хоровиц и Нинашия организират конференция във Вашингтон под името „Влиянието на ислямизацията върху
международните отношения
и правата на човека”. В нея
взема участие американският
телевизионер Стив Емерсън,
автор на известния антиислямски документален филм
„Джихадът в Америка”.

Що се отнася до евангелизма, през 80-те години на
миналия век англиканският експерт по статистика
Дейвид Барант прогнозира, че
броят на християните евангелисти ще се повиши от 25% до
44% от всички християни, броят на другите християни некатолици ще се понижи от 25 на

През януари 1997 година
Хороуиц и „Дом на свободата” организират конференция
под надслова „Световен ден за
солидарност с преследваната
църква”. На нея присъстват
представители на 40 църкви
от САЩ, за да изразят своята
солидарност с християните от
мюсюлманските държави.
Конференцията
обвинява американските църкви и
правителството на страната
в нехайство и призовава към
спасение на християните от
Изтока от „лапите на исляма”
(Еврейският месия и краят на
света/Рида Хилял, библиотека
„Изгрев”/2001).
Нещата не спират дотук.
Американските евангелисти
използват киното, за да събудят чувствата на децата и да
ги подготвят за незабавно започване на кръстоносна битка. В документалния филм,
наречен „Лагерът на Исус”, са
показани голям брой деца, от
чиито очи се леят сълзи, докато им казват, че са „неискрени” и „лицемери” и трябва
да измият ръцете си, за да
„прогонят Сатаната”. Това се
случва по време на подготовката им за „война” в защита
на Евангелието.
В друга сцена от филма

23%, а броят на католиците
ще намалее от 50 на 33%.
Когато тези прогнози са
публикувани,
специалистите
се присмиват. Факт е обаче, че
броят на евангелистите нараства от нула до 500 милиона
само за едно столетие и това е
нещо безпрецедентно в цялата
история.
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“

Американските евангелисти
използват киното, за да събудят чувствата на децата и да ги подготвят за незабавно започване на кръстоносна
битка. В документалния филм,
наречен „Лагерът на Исус”, са
показани голям брой деца, от
чиито очи се леят сълзи, докато
им казват, че са „неискрени” и
„лицемери” и трябва да измият
ръцете си, за да „прогонят Сатаната”. Това се случва по време на подготовката им за „война” в защита на Евангелието.
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тези деца се събират и отправят зов за защита на Евангелието в името на американския президент Джордж Буш
- вдигнали ръце във въздуха,
полюшвайки се със затворени очи. Веднага след това те
запяват „Справедливите владетели” и от очите им потичат
сълзи.
Що се отнася до Китай, Съединените щати продължават
да подкрепят християните и
по-специално евангелистите
там. Разпространяват вестите
им, разказват за изпитанията,
на които са подложени, предават техните оплаквания и
сълзи.
Според американските информационни доклади, публикувани в няколко интернет
страници, евангелистите там
са между 25 и 40 милиона.
На 11 май 2006 година американският президент прие
три от знаковите им фигури
- адвоката Либиганг, писателя

Уанг Ли и романиста Ю Джи.
Пекин окачестви тази среща
като провокация и игра с огъня от страна на Белия дом.

Африка…
Обещаният рай
В Африка се води тристранна битка между християнството и исляма. Двете разновидности на християнството
- евангелизъм и католицизъм,
се борят за превес в някои
страни и райони. Печели американският евангелизъм, а
европейският и по-специално
френският католицизъм губи.
В Нигерия например влиянието на американския евангелизъм достига до върховете
на властта в лицето на президента Обасанджо. А свещеникът Максуел Абрахам се кандидатира в президентските
избори през 2007 година.
Максуел Абрахам е глава на
епархия, чийто център се на-

мира в столицата Лагос. Той
започва да мобилизира своите последователи, обединени
в „Християнско демократично
движение”, за да създаде „теократично лоби”, което да го
отведе до трона на политическата власт, след като вече е
заел трона на религиозната.
Евангелистката протестантска интернет страница „Християнството днес” коментира,
че това се случва в отговор на
вълната от ислямска религиозност и прилагането на шериата в северната и централната част на Нигерия, където
преобладаващото население е
мюсюлманско.
Това става точно когато ислямският лидер на Северна
Нигерия загива при самолетен инцидент. Причините за
избухването на самолета все
още не са разследвани.
За американските евангелисти Черният континент
представлява обещаният рай

Религия и политика
и територия за политическо
и религиозно завоевание. Издателят на международното
списание за мисионерски изследвания, което се разпространява в Америка - Джонатан
Бонк, заявява, че християнството е отбелязало бум в своето разпространение през XX
век, който е станал свидетел
на колонизаторското движение на западните държави за
сметка на източните и африканските народи.
Броят на християните в Африка през 1990 година е около
8,7 милиона, през 1997 година
нараства на 117 милиона, за
да достигне до 389 милиона в
наши дни.
След европейците с покръстването се заемат американските евангелисти, които
дават предимство на чернокожите мисионери, за да улеснят своята задача. Те упражняват натиск чрез всякакви
средства, за да подлъжат малцинствата във всички страни,
включително и тези от арабския Магреб.

Евангелистките
лидери
Във „Вести за религиите”
Джофри Доторкхаим задава въпроса: „Ще бъде ли XXI
век евангелистки?” Немският
лютерански теоретик Улфхат
Баненберг заявява: „Ако протестантските църкви спрат да
призовават към Евангелието,
както всъщност се случва, в
желанието си да се приспособят към светската култура,
то тогава през следващия век
няма да останат други освен
евангелистите.”
Много региони по света
стават свидетели на битката
между американските евангелистки и европейските ка-

“

В Африка се води тристранна битка между християнството и исляма.
Двете разновидности на християнството - евангелизъм и католицизъм, се
борят за превес в някои страни и райони. Печели американският евангелизъм, а
европейският и по-специално френският
католицизъм губи.
В Нигерия например влиянието на американския евангелизъм достига до върховете на властта в лицето на президента
Обасанджо.
толически и протестантски
църкви. Латинска Америка,
която остава крепост на европейския католицизъм и протестантство, е авангардът на
територията на конфликта.
Сблъсъкът води до появата на
нови лица на президентските
и парламентарните избори,
както и в превратите и антипревратите.
Според Андре Кортен, професор по политология, член

на Организацията за изследвания на политическите виждания за Латинска Америка
и автор на проучвания по въпроса за смяната на религията на този континент, броят
на католиците в Бразилия е
спаднал от 85% през 1980 година на 70% през 2000 г.
Причината за това е смяната на религията, използвана от американските евангелисти, за да проникнат и да
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„издърпат килима изпод краката на католицизма”.
Промяната на религията е
всеобхватно явление, което се
случва във всички страни от
Латинска Америка с изключение на Мексико. В началото
на XX век повечето от тях са
100% католически. След Втората световна война положението започва да се променя в
полза на американските църкви и те дори получават превес
в някои държави. Евангелистки лидери достигат до президентските постове в Гватемала (президентът Ефран Риос
Монт, дошъл на власт след
преврат през 1985 година,
след това президентът Джордж Серано Елиас, спечелил
изборите през 1991, и президентът Алберто Фухимури
Балберо през същата година).
Също така и бразилският пре-
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зидент Да Силва, преизбран
през 2006 година.
Американският евангелизъм
не се задоволява с тези свои „завоевания” в Латинска Америка.
Той си съперничи с европейските църкви като цяло. Френската църква дори се оплаква от
неговия „поход”.

Войната не предстои
- тя вече е започнала
Войната не предстои - тя
вече е започнала, заявява бившият испански министър-председател и лидер на Народната
партия Хосе Мария Аснар. На
лекция в САЩ - много уместно
- точно, където е главното управление на евангелизма, той
казва буквално: „Живеем във
време на война. Или те, или
ние! Западът не напада исляма,
те са тези, които нападат!”

За съжаление католическата църква се намеси в районите, където съществува
напрежение, а американският
евангелизъм обяви война на
другите. Може би изявленията на папата, които обвиняват
исляма в насилие и ирационалност, са направени в отговор на американския натиск.
Америка мобилизира своите сърца и батальони за междурелигиозна война. Тя смята,
че е наследница на християнството и носи неговото послание днес. Но в крайна сметка
единствено тя е отговорна за
трагедиите, произтичащи от
тази война. Разумните хора и
привържениците на политическия неутралитет от всички
религии се противопоставят
на войната между религиите.
(По материали на „Ал
Джазира”)

Медии

Ефирен мост Магреб–Европа
Лъчезар Вачков
Една туристическа реклама започва така:
„Мароко е страна на приказките, крепяща се
във въздуха като летящо килимче някъде между мита и реалността. Поразяващи гледки, замайващи водопади, романтични залези, цъфтящи поля с бадеми, диви плажове. Пътят към
Мароко е пътешествие в измислена страна на
чистокръвен кон.”
Едва ли всекидневието на мароканците е в
тази туристическа екзотика, но темата е друга.
Страната е била владение на французи и испанци. През 1956 г. френско Мароко придобива независимост, през 1958 и 1969 г. Испания
също предава принадлежащи й територии,
като запазва два свои анклава.
Кралство Мароко се намира в Северозападна Африка. То е само на двайсетина километра от испанските земи и е свързано с Франция
през Средиземно море. Френско-мароканските отношения метрополия-колония
допреди 50 години днес търсят съвременни цивилизовани форми
за продължение, като запазват
доброто от традицията и равнопоставят културите.
В северния пристанищен
град на Мароко Танжер работи радиостанция „Меди
1”
(Radio
Méditerranée
internationale - Medi 1), което излъчва за Мароко, Алжир,
Тунис, Мавритания и за части от Либия, Испания, Франция
и Италия. Създадена е през 1980 г. по общо
желание на мароканци и французи. Радиото е собственост на частно предприятие с 51%
мароканско и 49% френско участие. На африканска територия то има аудитория между 22
и 24 милиона души. „Меди 1” излъчва 24 часа
всеки ден и е предназначено за международна
информация и развлечение.
Днешен посредник между двете култури,
мароканско-френското радио е двуезично
– излъчва се на френски и на арабски. В Мароко официалният език е арабски, говори се и
френски.
Шейсетте души от екипа на радиото при-

емат за своя мисия именно диалога на две познати, но твърде различни култури, връзка не
само между две страни и два народа, а
между два континента и две религиозни системи. В Мароко изповядващите исляма са 98 на сто.
Населението се поделя между арабите и берберите. Във
Франция католиците са 62 на
сто, мюсюлманите 6 на сто.
Всеки ден редакцията на
„Меди 1” произвежда над 35
интервюта, бюлетини и информации. Към това се прибавя работата на собствените кореспонденти от чужбина и на авторитетни
специалисти от Европа и Магреб. Екипът на
радиото подготвя и представя 10 седмични магазинни предавания: за наука, медии, околна
среда и т.н. Той поддържа и богат звуково-документален архив, който твърде често е използван от формации и представители на неправителствения сектор.
Така слушателите от двата континента научават едни за други, както и за целия останал
свят – информация, регионални и глобални
проблеми. „Актуалното” предлага теми като:
„Баският въпрос”, „Частните военни общества”,
„Напрежението в иранската ядрена енергетика”, „Стратегията на САЩ в Ирак”; „Небе
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Радио „Меди 1,” което излъчва за Мароко, Алжир, Тунис, Мавритания и за части от Либия, Испания,
Франция и Италия, е базирано в Танжер.
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и пространства”: „Метеоритите”, „Салонът в
Бурже”; „Море”: „Безопасността сред морето”,
„Застрашените делфини”; „Здраве”: „Фалшификация на медикаменти”, „Млякото”, „Аутизмът”; „Земята”: „Протоколът от Монреал”,
„Градината в Рабат”; „Поглед върху френската
политика”: „Завръщащата се политика”; „Икономиката на арабските страни”: „Мароканската икономика”, „Икономиката на Либерия”,
„Мавританската икономика”, „Тунизийската
икономика”; „Култура” и много други.
Тези радиожурнали и още много в програмата на „Меди 1” търсят равновесие в тематиката от
полетата на двата континента, макар че трябва
да отбележим по-високата кореспондентска активност от Париж, Лисабон, Брюксел, Мадрид,
Рим, Берлин и Лондон. Поне по програмно описание тази културна доминация е видима. Но съществено е не съотношението в количественото
присъствие, а съвместно реализираното желание
за информационен диалог между двете страни и
континенталните култури. Той е съществен и за
всяка от тях поотделно: програмата е наситена с
информация от Магреб, която пряко обслужва
населението там – представена на арабски и на
френски език.

Мароканското радио „Меди 1” поделя и музикално двете земи край Средиземно море.
Предлаганите всеки ден над 300 заглавия са в
четири главни направления: арабска, френска,
латинска (испанска и италианска) и англосаксонска музика. Радиото е културен институт с
висока стойност в поддържането и развиването
на арабската музикална традиция.
Често в ефира на „Меди 1” звучи музиката
на суфизма. Този мистичен път на исляма е
бил главният източник на художествено вдъхновение в ислямския свят, особено за музиката и поезията. Днес радиото излъчва бавната и
тържествена музика на суфизма с нейното необичайно богатство, ласки за душата, различни
оттенъци на чувството, възторг. На тази музика е посветено и специално предаване.
Чрез музиката „Меди 1” разкрива и на европейския слушател красотата на арабската песен, чийто ритъм и мелодия са заимствани от
музикалната същност на поетичните текстове
– с тяхната метричност, лиризъм, философия.
Радиото не само следва традицията, но стимулира съвременното в арабската култура, дава
глас на нови музиканти, изпълнители, поети,
писатели, художници, артисти. 

Имена от вековете

Авероес – големият
мюсюлмански философ
Абу-л-Уалид
Мухаммад
ибн Ахмад ибн Рушд, по-известен като Авероес, а през
Средновековието и като
Авен Руиз и Аверхоес, е роден през 1126 година в някогашната процъфтяваща
столица на маврите Кордова. Като наследник на изтъкнат кордовски род от
религиозни учени (улеми)
той е заемал предаваната
от поколение на поколение
длъжност на съдия (кадия).
Ибн Рушд е една от найизвестните личности на
арабско-мюсюлманската
цивилизация, останал завинаги в историята с прозвището Принца на науката
– господарят на юриспруденцията, математиката,
медицината и най-вече – на
философията.
Дванадесети век става свидетел на дейността на някои
от най-бележитите андалуски
учени от нео-аристотеловата
школа, развита от Авемпаче
(Ибн Баджа), Ибн Туфайл и
маймунидите (Ибн Маймун),
които оказват влияние върху
развитието на християнска
Европа. Въпреки това Ибн
Рушд засенчва всички останали. За него се твърди, че
никога не е пропускал ден,
без да прочете или напише
нещо, освен деня, в който се
оженил, и деня, в който баща
му починал.
Идеите и трудовете му
оказват влияние върху промяната на начина на мислене в средновековна Европа.

“

Ибн Рушд смятал, че до най-дълбоките истини може да се достигне
посредством рационален анализ и че
философията би могла да заведе човек до
откриването на Истината. Той приемал
божественото откровение и се опитвал
да хармонизира религията с философията, без да ги синтезира или да пренебрегва разликите помежду им.
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Родният град на Авероес е някогашната процъфтяваща столица
на маврите – Кордова

32

Като последен от големите
мюсюлмански
мислители,
неговите идеи вълнували
умовете на мнозина от тогавашните умни хора, живеещи далеч извън пределите на
Андалусия.
Както бил обичаят на тогавашните изтъкнати родове,
Ибн Рушд придобива своето
образование в семейството
си, като изучава Корана и кораничните науки, ислямското право, теология и религиозните предания. Освен това
получава задълбочени познания по астрономия, литература, математика, музика и
зоология, като впоследствие
най-големият му принос е
в областта на медицината и
философията.
Ибн Рушд дължи успеха
си в живота преди всичко на
своята страст към ученето и
на патронажа на двама просветени алмохадски халифи
- Абу Якуб Юсуф (1163-1184)
и Абу Якуб ал Мансур (11841199). По време на тяхното
управление интелектуалните
дейци се радвали на толерантно и приятелско отно-

шение от страна на властите
за разлика от враждебното
отношение към философията и философите от страна на
династията на Алморавидите
(1056-1145) и маликитската
школа, която била основната интелектуална клика на
ислямската мисъл в Андалусия.
Две години след назначаването през 1169 година на
Ибн Рушд за кадия на Севиля алмохадският халиф Абу
Якуб Юсуф кани Ибн Рушд
при себе си в Кордова и го
назначава за главен кадия на
града и за свой личен лекар.
Още след първата им среща,
която била уредена от техния
общ свободомислещ приятел
Ибн Туфайл, Ибн Рушд и Абу
Якуб стават големи приятели.
Описвайки тази забележителна среща, Ливърмор
пише:
„Големият критик на ислямската мисъл Авероес разказва, че когато бил представен за първи път на Абу Якуб,
той бил сам с Ибн Туфайл.
„След няколко дружелюбни

запитвания за семейството
ми - разказва Авероес - емирът изведнъж ме попита какво мисля за природата на
небесата и на божието творение.” Наясно с тесногръдите
възгледи на факихите, Авероес внимателно отвърнал,
че не се е замислял много по
този въпрос. Тогава Абу Якуб
поставил началото на дискусия, като цитирал възгледите
на Платон и Аристотел.
Оттук нататък Ибн Рушд
можел свободно да води дискусии по гръцката философия с Абу Якуб. Именно под
неговото
покровителство
Ибн Рушд започва да прави
коментари върху трудовете
на Аристотел.
В своята младост Ибн
Рушд се възхищавал на Аристотел и го считал за достигнал до истината гигант. За
него Аристотел бил личност,
въплътяваща
най-високото ниво на човешкия разум.
Твърди се, че Ибн Рушд разбирал, можел да тълкува и да
води аналитични дискусии
върху възгледите на Аристотел повече от който и да било
от неговите мюсюлмански
предшественици или съвременници.
Ибн Рушд смятал, че до
най-дълбоките истини може
да се достигне посредством
рационален анализ и че философията би могла да заведе човек до откриването на
Истината. Той приемал божественото откровение и се
опитвал да хармонизира религията с философията, без
да ги синтезира или да пренебрегва разликите помежду
им. Поддържал становището,
че в Корана се съдържа найвисоката истина, но че в същото време неговите слова не
бива да се приемат буквално.

Имена от вековете

“

Наясно с несходството между тези,
които вярват чрез религиозна вяра, и
тези, които вярват чрез разума, Ибн
Рушд смятал, че и философията, и религията на откровението са истина, като
истината се състои от различни нива.
Той поддържал становището, че дори философите да правят грешки при своята
интерпретация на писанията, то техните грешки са допустими.
Твърдял, че в качеството си
на сестра на религията философията не противоречи
на шериата.
Според Ибн Рушд

извисеността на
човешкия разум
не би могла да допусне наличието на противоречие
между науката и религията.
Той признавал важната роля
на религията в държавния
живот, вярвайки, че ако бъдат философски осъзнати,
свещените писания ще са
далеч по-висши от чисто религиозното им възприемане. Опитвайки се да помири
двете, той пише, че в случай
на наличието на различия,
ако писанията не нарушават
принципите на разума и не
се стига до противоречие,
науката трябва да отстъпи.
Ибн Рушд е известен и с
неговата теория за разума,
която оказва влияние върху
Аристотеловите последователи. Мнозина от тях, минали и настоящи, вярват,
че тя представлява правилно разбиране на Аристотел.
Тази теория обаче надхвърля заложените от Аристотел
рамки и съвсем правилно се
отъждествява с Ибн Рушд.

Теорията е трудна и интерпретациите й са противоречиви. Като цяло от нея става
ясно, че Ибн Рушд е гледал
на човешката душа като на
част от една всеобгръщаща
божествена душа. Подобно
на редица други философи от
неговото време той се опитвал да обрисува върховната
истина посредством смесица
от аналитични аргументи и
вътрешна интуиция, произтичаща от това, че човекът е
част от всеобхватната душа.
Според Ибн Рушд философията не е нищо друго освен
систематично
задълбаване
във феномена на божественото сътворение, като в процеса се разкриват божест-

вената мъдрост и мощ. От
това следва, че божественото
сътворение диктува изучаването на философията. Ибн
Рушд се опитал да съгласува Аристотеловата представа
за вечността, която очевидно отричала сътворението
на света, с креационизма в
юдейската, християнската и
мюсюлманската теология.
Ибн Рушд вярвал, че Бог
е извън времето и неговата
творческа дейност е непрекъсната. Според него светът
е в постоянно развитие, като
съществуващото в миналото
постоянно приема нова форма. Освен това той смятал,
че Бог е създал както света,
така и времето, като би могъл да ги е създал от самата
вечност, тъй като самият той
е без първопричина. Според
Рушд светът се движи от самата вечност и притежава
вечен двигател (мухаррик),
който е Бог. Материята и
формата са неделими освен
в съзнанието; има йерархия
на съществуващите неща и
форми. Материята винаги е
в движение, докато разумът
е в покой и се самовъзприема. Душата е една и съща във
всички хора, но се съдържа в
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Ибн Рушд предлагал двоен метод за
тълкуване на теологията – един за
интелектуалците и друг за масите.
Освен това той пише, че мюсюлманските лидери трябва да забранят на незапознатите да тълкуват книги, свързани
с религиозните науки. Според него свещените текстове са загърнати с плащ от
забележими образи и техните истини
могат да бъдат разбрани посредством
упражняване на мисловния процес.
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различни тела и отношение- челват репутацията на човек, добродетелният човек
е този, който дава от
то й спрямо отделното тяло който проповядва „двойствее като отношението между на истина”, нещо, което той
своето и на своя враг
форма и материя.
не е имал предвид, а просто
Наясно с несходството е изказвал мнението, че едно
Като състрадателен и
между тези, които вярват твърдение може да бъде ис- внимателен човек той кричрез религиозна вяра, и тези, тина в теологията, докато об- тикувал положението на
които вярват чрез разума, ратното на него твърдение да жената в тогавашното обИбн Рушд смятал, че и фи- е вярно във философията.
щество, която според него
лософията, и религията на
Ибн Рушд поддържал стано- живеела единствено за ражоткровението са истина, като вището, че има три типа хора: дането и отглеждането на
истината се състои от раз- първият и най-многоброен е деца. Трогнат от несправедлични нива. Той поддържал възприемчив за идеи, които ливата участ на жените, той
становището, че дори фило- могат да бъдат логично обо- написал, че те са поробени и
софите да правят грешки при сновани; вторият е податлив на че всичките им въжделения
своята интерпретация
към по-възвишени
на писанията, то техстремежи са унините грешки са допусщожени в зародиш.
тими.
Той бил потресен от
Като състрадателен и
Като един от найтяхната предопревнимателен човек той
великите тълкуватели
делена участ и заякритикувал
положена арабската филосовил, че живеят като
фия той се опитвал да
растения, които се
нието на жената в тогаформулира философгрижат за своите
вашното
общество,
която
ските идеи така, че да
мъже. Той пише:
според него живеела единхармонизират с тези на
„Нашето общество
религията. В труда му
не открива никаква
ствено за раждането и от„За религиите и филоперспектива за разглеждането на деца. ...Той
софията” той твърди,
витието на женските
бил потресен от тяхната
че „понеже философиталанти. Изглежда,
ята е вярна и свещениче те са предназнапредопределена участ и зате писания са верни, то
чени предимно за
явил, че живеят като распомежду им не може
раждането на деца
тения, които се грижат за
да съществува дисхари това им състоямония”.
ние ги лишава от
своите мъже.
Ибн Рушд предлавъзможността да се
гал двоен метод за тълразвиват и в други
куване на теологията
области. Затова ние
– един за интелектуалне виждаме жени,
ците и друг за масите. Освен убеждения, а третият, който е дарени с морални добродетова той пише, че мюсюл- малоброен, може да бъде убе- тели; те живеят живота си
манските лидери трябва да ден единствено от веществени като растения, посветени на
забранят на незапознатите доказателства. Той бил убеден, своите съпрузи. От това прода тълкуват книги, свързани че на обикновените хора тряб- изтича мизерията в нашите
с религиозните науки. Спо- ва да се говори за наука, а на градове, тъй като жените са
ред него свещените текстове малцината просветени може да два пъти повече от мъжете,
са загърнати с плащ от за- се разкрива действителната на- а не могат да се сдобият с
бележими образи и техните учна истина.
необходимото за живот със
истини могат да бъдат разВ своето ежедневие Ибн собствени сили.”
брани посредством упражня- Рушд не се блазнел от власОсвен че е написал около
ване на мисловния процес. В тта и притежанието на богат- 38 философски труда, дейсредновековния християнски ства, бил скромен и щедър и ността на Ибн Рушд обхвасвят тези възгледи му спе- вярвал, че
ща и редица други области,

“
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сред които коментар върху
трудовете на Гален, астрономията, музиката, поезията и реториката. Той бил и
известен лекар. Познанията
си в областта на медицината
получил в Севиля от прочутия Абу Харун ал Таджали.
Написал е 16 труда на медицинска тематика, сред които най-известен е Куллият
фи-т-тиб – медицинска енциклопедия в седем тома, в
която са поместени въпроси, свързани с анатомията,
диагностиката, патологията, физиологията и общата
терапевтика.
Тези томове били преведени на латински през 1255
година под наименованието
Колигет. Впоследствие са препечатвани няколко пъти, като
тиражът им надминавал този
на която и да било от останалите медицински книги през
Средновековието. В наши дни
в чест на Ибн Рушд негова статуя е поставена във фоайето
на университета на Барселона
и в близост до древните стени
на град Кордова.

В
мюсюлманския
свят Ибн Рушд е известен преди всичко със
своя труд

„Опровержение
на
опровержението”
(Тахафут ат Тахафут)
и „Началото на философията” (Бидаят ал
фалсафа). В “Опровержение на опровержението” Ибн Рушд взима
на прицел Ал Газали и
труда му „Опровержение на философията”
(Тахафут ал фалсифа),
в който теологът от XII
век се стреми да засили
позицията на религията, като атакува философите.
Параграф по параграф
Ибн Рушд обсъжда грешките в подхода на Ал Газали.
Той твърди, че изложените
от Ал Газали доказателства в
нападките му срещу философите са следствие от изваждането от контекст на опре-

делени философски изводи,
което ги прави противоречиви. Затова Ибн Рушд твърди,
че единственият приемлив
начин за разглеждането на
философията е в нейната цялост като система.
Ибн Рушд е известен и с
важните си тълкувания на
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Тези томове били преведени на
латински през 1255 година под наименованието Колигет. Впоследствие са препечатвани няколко пъти,
като тиражът им надминавал този
на която и да било от останалите
медицински книги през Средновековието. В наши дни в чест на Ибн Рушд
негова статуя е поставена във фоайето на университета на Барселона и
в близост до древните стени на град
Кордова.
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Аристотел, които изиграват
важна роля за европейския
Ренесанс. Колкото и странно
да изглежда, коментарите на
Ибн Рушд правят впечатление на западните философи
и влияят върху развитието на
научната мисъл в Запада, те
нямат почти никакъв ефект
върху ислямската мисъл.
Когато през 1184 Ал Мансур става халиф, подобно на
своя баща той оставя Ибн
Рушд за свой личен лекар и
съветник. Под властта на новия халиф Ибн Рушд се радвал на същите привилегии и
почит както по времето на
Абу Якуб Юсуф. Новият халиф винаги го наричал „братко” и го оженил за една от
своите дъщери.
В последвалите години
Ибн Рушд пише множество
литературни произведения.
Сред висшите среди неговите
полемични творби били ценени, но обществените маси

гледали на него като на враг.
Постоянно бил изложен на
нападките на фундаменталистки настроените мюсюлмани заради постоянството
му в

опитите да помири
гръцката философия
с ученията на исляма
Възгледите му били толкова неприемливи за ревностните мюсюлмани, че
веднъж бил пребит с камъни
в Голямата джамия в Кордова. Твърди се, че когато Ибн
Рушд научил, че религиозни
фанатици са разрушили известната библиотека в Кордова, той възкликнал: „На
тази земя няма по-голяма
тирания от тиранията на свещениците.”
Въпреки че Ал Мансур бил
просветен владетел, осъзнавайки потенциалната опасност на трудовете на Ибн

“
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Рушд за ученията на исляма и желаейки да успокои
консервативните улеми, той
обвинил мислителя в ерес и
заповядал някои от неговите книги да бъдат изгорени.
Владетелят се нуждаел от
подкрепата на маликитските
факихи в борбата си срещу
кастилианците. За да запази
своя авторитет, той бил принуден да отстрани от съдийската длъжност Ибн Рушд и
да го отпрати за известно
време извън неговия двор в
Маракеш в намиращата се
близо до Кордова Луцена.
След като през 1195 година
Ал Мансур спечелва битката при Аларкос, мюсюлманска Испания се успокоила
и фанатизмът утихнал. Ибн
Рушд бил амнистиран, но
вече бил напълно обезверен.
За известно време, преди да
почине на 10 декември 1198
година, той отново служел в
халифския двор.

Повече от който и да било
друг мюсюлмански философ преди него, Ибн Рушд
съумява да преоткрие истинския Аристотел, който Западът пък преоткрива посредством преводите на Ибн Рушд.
Макар че много мюсюлмански учени гледали на неговия подход като
на твърде рационалистичен, то
трудовете му били истинска съкровищница с идеи и информация
за християнските философи и
довеждат до истинско брожение
сред средновековните европейски
мислители.
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Със смъртта му обаче не- роес остават обект на разпалени ли, чийто най-известен предговите идеи не умират. В дискусии между умовете на хрис- ставител е Сигер от Брабант,
последвалите векове те ще тиянска Европа, а повлияна от се обявяват за привържениразпалят огъня на промя- тях, християнската църква дори ци на Авероес, с което си спената в християнска Европа. изменя някои от своите учения. челват гнева на църковните
Благодарение на направе- Мнозина от свободомислещите водачи. Редица европейски
ните през тринадесети век европейски християни го смята- мислители пък погрешно инпреводи на латински език ли за един от тях и дори испани- терпретирали възгледите на
Ибн Рушд и поставят началона коментарите на Ибн Рушд зирали името му на Авен Руиз.
Въпреки това неговите то на течение, наречено „авевърху трудове на Аристотел
аристотелианизмът трайно се тълкувания съдържали не- роизъм”, според което филонастанява в Западна Европа. приемливи за православните софията е напълно истинна,
Роджър Бейкън отбелязва, че християни възгледи и пре- а религията е погрешна. Тази
представянето на Арипогрешна
интерстотел пред Запада от
претация на учениПри все това концепцияИбн Рушд допринася
ята на Ибн Рушд е
за промяна в средносчитана от църквата на Ибн Рушд за вечвековната мисъл.
та за светотатска и
ността на материята и
Благодарение
на
бива
единодушно
общуването на Бог с творетези преводи на Ибн
отхвърлена от църРушд на въпроса за
ковните водачи.
нието посредством активния
При все това конхармонията
разум продължава да бъде осцепцията на Ибн
между вярата и
новен фактор в европейското
Рушд за вечностразума
та на материята и
мислене до зората на съвреобщуването на Бог
менната емпирична наука.
започва да се отделя
с творението поВ продължение на стотици
все повече внимание
средством активния
в християнска Европа,
разум
продължагодини Авероес и авероизмът
като по този начин се
ва да бъде основен
остават обект на спорове и
дава тласък за развифактор в европейдискусии сред академичните
тието на рационализското мислене до
ма. Новият начин на
зората на съвременсреди в християнска Европа.
мислене в Европа доната емпирична навежда до еманципираука. В продължение
нето от платонизма.
на стотици години
Повече от който и да било дизвиквали възмущение, тъй Авероес и авероизмът остадруг мюсюлмански философ като противоречали на уче- ват обект на спорове и дискупреди него, Ибн Рушд съумя- нията на църквата.
сии сред академичните среди
ва да преоткрие истинския
Редица християнски ми- в християнска Европа.
Аристотел, който Западът слители изучавали трудовеВъпреки че по-късно на
пък преоткрива посредством те му просто за да коменти- историческата сцена ще се
преводите на Ибн Рушд.
рат неговите грешки. Някои появят и други велики мюМакар че много мюсюлман- от тях като Арнолд от Вила сюлмански мислители (наски учени гледали на неговия Нова (1240–1311) яростно се пример Ибн Халдун - поч.
подход като на твърде рациона- противопоставял на каквито 1406, и Молла Садр - поч.
листичен, то трудовете му били и да било взаимствания от 1641), Ибн Рушд остава един
истинска съкровищница с идеи страна на християнските ми- от най-великите ислямски
и информация за християнските слители от ученията на един философи, помнен както на
философи и довеждат до истин- неверник и поради тази при- Изток, така и на Запад като
ско брожение сред средновеков- чина открито изопачавали тълкувателя на Аристотел.
ните европейски мислители. От неговите идеи. Горе-долу по
(По материали на www.
ХІІ до ХІV век трудовете на Аве- същото време група мислитеarabworldbooks.com)

“
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Културно наследство

Сана, градът с древните
„небостъргачи”
Станимир Иванов
Без значение колко дълго е пътуването
и колко уморена от изнурителния път е камилата,
Сана трябва да се види…

Тези стихове от традиционна арабска
поема са рецитирани често от йеменските
поети и писатели като своеобразна покана за предприемането на пътешествие към
тайните и забележителностите на изключителния от гледна точка на своето културно
наследство арабски град Сана.
Сана е столицата на Република Йемен
и нейният най-голям град. Разположен
е в централната част на страната на около 2200 метра надморска височина. Той е
един от най-старите градове в света. Според
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легендата негов основател е един от синовете на Ной. През втори век сл. Хр. градът
представлява важна високопланинска крепост в рамките на Сабейското кралство, чиято столица Мареб се намирала на 100 км
в източна посока от Сана. Името на града
означавало „укрепено място”.
Независимо от трудния достъп до него
той бил завзет два пъти от Персия, а също
и от християнска Абисиния. Вследствие на
това в него била построена огромна катедрала с помощта на двама архитекти, изпратени от византийския император Юстиниан.
През седми век градът бива завзет от
мюсюлманските армии и става част от
Арабския халифат, а през 1870 попада в
рамките на Османската империя. От 1918
до 1962 година градът е столица на Йемен-

Културно наследство

ското кралство, а от септември 1962 година
– на Йеменската арабска република, като
след обединението й през 1990 година с Народнодемократична република Йемен става
столица на Република Йемен.
В центъра на града се намира цитадела
– дворецът на имамите, който разделя столицата на две части: източна (стария град)
и западна (предимно жилищни квартали).
В стария град се намират множество археологически обекти, музеи и галерии с ценни
експонати, старинни сгради с богата украса, уютни кафенета и ресторанти, учебни
сгради, по-стари и по-нови жилищни постройки с романтични дворове, живописни
калдъръмени улици. През 1984 година той
е включен в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО. Някои от найстарите запазени сгради са на повече от четиристотин години. Тук се намират повече
от 100 джамии, 12 хамами (бани) и 6500
къщи, които са заобиколени с от шест- до

деветметрова стена. Много от постройките
изглеждат като древни небостъргачи – това
са така наречените „къщи-кули”, които са
многоетажни, с опушени стъкла, с плоски
покриви и пъстроцветна декорация. Те придават уникален облик на града.
Една от най-известните забележителности е Солният пазар (Сук ал милх), където в
наши дни могат да бъдат закупени уникални сувенири, свързани с традиционните занаяти на местните хора - керамични и медни изделия, традиционни ками (джамбия),
които всеки уважаващ себе си йеменец носи
затъкнати в пояса си, везани памучни покривки и др. Друга известна забележителност е великолепната джамия от седми век,
известна като Ал Джамия ал Кабир (Голямата джамия), която е една от най-старите
в арабския свят. Тук се намират и националният исторически музей и военният музей на Йемен, както и джамиите Салах ад
Дин, Куббат Талха и Ал Акил. 
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Справочник

Кюрдска работническа партия
Кюрдската
работническа
партия (известна също като
ПКК) е създадена на 27 ноември 1978 година. За неин
председател е излъчен Абдула
Йоджалан. През деветдесетте
години ПКК разполага с около десет хиляди бойци.

Идеология
Кюрдската
работническа
партия се самоопределя като
марксистко-ленинска
организация, чиято основна цел
е създаването на независима
Велика кюрдска държава. Въпреки левите си убеждения
партията не получава средства от други социалистически
формирования и за финансирането на своите операции
и обучаването на бойците си
разчита изцяло на себе си.
Поради тази причина е обвинявана от турските среди,
че финансирането й е непрозрачно и незаконно.
За кратък период от време
партията се превръща от мал-
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Кюрдската работническа партия
се самоопределя като марксистколенинска организация, чиято основна цел е създаването на независима
Велика кюрдска държава. Въпреки
левите си убеждения партията не
получава средства от други социалистически формирования и за финансирането на своите операции и
обучаването на бойците си разчита изцяло на себе си.

ка група студенти марксисти с
незначително влияние върху
кюрдската политическа сцена
в най-влиятелната кюрдска политическа организация, провеждаща въоръжени операции,
които срещат одобрението на
голяма част от кюрдите в Турция и особено на образованите
работници и на земеделците.

Военна дейност
ПКК започва да провежда
военни операции срещу тур-

“

ската армия в Кюрдистан през
1984 година, като за успеха й
допринася и трудно проходимият релеф на региона. В иракски Кюрдистан партията успява да си осигури подкрепата на
област, която да пази задните
й постове, и сключва съюз с
иракската Кюрдска демократична партия на Барзани.
През 1979 година турското
правителство обявява извънредно положение в населените с кюрди части от страната, а от септември 1980 се

През осемдесетте и деветдесетте
години на миналия век са регистрирани най-кръвопролитните сблъсъци
между турската армия и кюрдите, които обвиняват армията, че е разрушила
хиляди кюрдски села и е изселила много
от взетите като пленници кюрди във
вътрешността на Турция. Смята се, че
броят на загиналите във въоръжените
сблъсъци е повече от 40 000 души.

Справочник
След арестуването
на Йоджалан

рористични организации на
западните страни.
След арестуването на лидера й през септември 1999 година ПКК обявява прекратяване на военните действия от
нейна страна. Новият лидер
на партията Осман Йоджалан
пък се отделя от нея, сформирайки Партията на кюрдските
националдемократи, която е
определяна като националистическа и възприемаща използването на мирни средства
за разрешаването на кюрдския проблем.
През юни 2004 година
след петгодишно затишие
военните действия в турски
Кюрдистан са подновени отново. Появява се нова военна
организация под наименованието “Соколите на свободата
на Кюрдистан”, която Турция
описва като продължение на
ПКК. И до ден днешен сраженията продължават. 

След 15 години ръководене
на въоръжени операции на 15
февруари 1999 година лидерът на ПКК Абдула Йоджалан
е арестуван в Найроби. През
юни същата година той е осъден на смърт, но през октомври
2002 г. присъдата е намалена на доживотен затвор и той
е затворен на малък остров в
Мраморно море. За нов лидер
на партията е избран по-малкият брат на Абдула Йоджалан
– Осман Йоджалан.
Впоследствие ПКК се саморазпуска и през ноември
Дори след арестуването на Абдула 2003 година се обявява сфорЙоджалан и реорганизирането на
мирането на Конгреса за своПКК партията не е извадена от
бода и демокрация на Кюрсписъка с терористични организа- дистан (КАДЕК), а след това и
ции на западните страни.
на Кюрдски народен конгрес
(КОНГРА-ГЕЛ), което обаче
предприемат и преки военни не довежда до изваждането
действия.
на партията от списъка с теПрез осемдесетте и деветдесетте години на миналия
век са регистрирани най-кръвопролитните сблъсъци между турската армия и кюрдите,
които обвиняват армията, че
е разрушила хиляди кюрдски села и е изселила много от взетите като пленници
кюрди във вътрешността на
Турция. Смята се, че броят на
загиналите във въоръжените
сблъсъци е повече от 40 000
души.
Освен срещу турската армия извършваните от бойците
на ПКК операции са насочени
и срещу цивилното турско и
кюрдско население и особено
срещу колаборационистите с
турското правителство. Има
и няколко случая на пострадали туристи. Често ударите
на ПКК са насочени и срещу
турските интереси в западните страни.
В размирната зона сраженията продължават и до ден днешен.
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Проучване на експерта

Пътят към вербуване
на един терорист
Джон Хорган

Джон Хорган е специалист в областта на политическата психология, старши научен сътрудник
в Центъра по изучаване на тероризма и насилието като политически средства и лектор във
факултета по международни отношения на университета „Сейнт
Андрюз” в Шотландия (Великобритания).
В последното си изследване, което предстои да излезе през 2008
г., той анализира въвличането на
хората в терористични групировки и излизането им от тях. Книгата се нарича „Отказ от теро-

42

Почти година след четирите съгласувани
самоубийствени терористични акта в лондонското метро на 7 юли 2005 г. докладът,
изнесен пред Камарата на общините относно
събитията от този ден, заключи: „Това, което
знаем от предишни екстремистки дейности
във Великобритания, показва, че няма единен профил, който да ни помогне да идентифицираме човек, който може да е податлив
на радикализиране. От четиримата индивиди
в този случай трима са били второ поколение
британски граждани, чиито родители са били
с пакистански произход, а родителите на четвъртия са били с ямайски произход. Камел
Бургас, който бе осъден за плана за убиване
на Тони Блеър посредством нож, намазан със
смъртоносна отрова, е неуспял да получи британско гражданство алжирец. Ричард Рейд,
провалилият се терорист с бомба в обувката,
имал майка англичанка и баща ямаец… Ня-

ризма: Разкази за отказването
от радикални и екстремистки
движения”.

кои от тях са били добре образовани, други не
толкова добре. Някои са били много бедни, а
други не са били чак толкова бедни. Едни от
тях очевидно са били добре интегрирани във
Великобритания, а други не са били. Повечето са били неженени, но има и женени мъже с
деца. Някои от тях са с чисти досиета, а други
са с криминално минало.”
От целия този невероятен доклад лъхаше
усещането за разочарование поради неуспеха да се достигне до един ясен профил на
тези, които са били рекрутирани в глобалната кампания на „Ал Кайда” за терористична
и подривна дейност. Всъщност същото това
разочарование е очевидно и сред много политически и правоохранителни кръгове и
макар че изследователите не успяха да изработят някакъв адекватен и сигурен профил
за това как изглежда един терорист, търсенето на такъв профил продължава.

Проучване на експерта
Създаването на профил на един
терорист

качества съществуват в рамките на конкретна
група терористи – както по отношение на това,
което ги прави да „приличат” на другите хора,
Въпреки доказателствата, че, логично по- така и по отношение на това, което ги прави
гледнато, е малко вероятно да се появят про- „различни” от тях (или поне от тези, които не
фили на терористи, които да бъдат изготвени се занимават с терористична дейност).
вследствие на анализиране на общите качестПсихологът и експерт по тероризма Ариел
ва на терористите, то фактът, че търсенето на Мерари правилно отбелязва, че е по-точно да
такива продължава, не е изненадващ. Има ня- се каже, че „все още не е открит профил на
колко ясни и разбираеми фактора, поради ко- терорист”, отколкото че „няма терористичен
ито опитите за изготвянето на такива профили профил”. Въпреки това аз искам ясно да заявя,
продължават.
че има няколко истински опасности, свързани
От една страна, драматичните последствия с продължаващите усилия да бъдат създадеот успешната терористична дейност ни карат ни подобни профили, особено що се отнася до
да конфронтираме ефектите от едно поведе- разбирането за привличането на нови попълние, което за понения в терорисвечето
нормални
тичната дейност.
Друг фактор, който движи
хора би означавало
Приемайки
усилията за съставянето на
някакъв вид ненорза възможно съмалност или болест
ществуването на
профили, е следният въпрос:
– „Как някой би
профил, ние сме
при положение че толкова мномогъл да направи
склонни да прого хора са изложени на предполанещо
подобно?”,
пускаме няколко
е типичен въпрос
изключително
гаемо благоприятни условия за
спрямо шокиращоважни особенозапочване на терористична дейто поведение, свърсти, свързани с
ност (т.нар. „коренни причини”),
зано с терористичразвитието
на
ните актове.
един
терорист.
изложени са на необходимите
Друг
фактор,
Част от тях са:
фактори и катализатори – каккойто движи усили- постепенната
то
за
религиозна,
така
и
за
полията за съставянето
природа на порена профили, е следдицата от свъртическа мобилизация, които биха
ният въпрос: при
зани
помежду
могли да доведат до въвличането
положение че толси предпоставки
им в опасни дейности, защо тогакова много хора са
за
започването
изложени на предна
терористична
ва толкова малко хора в крайна
полагаемо
благодейност;
сметка стават терористи?
приятни условия за
- специфичнизапочване на тероте фактори, бларистична дейност (т.нар. „коренни причини”), гоприятстващи въвличането в подобна дейност
изложени са на необходимите фактори и ката- – например т.нар. „привличащи” фактори или
лизатори – както за религиозна, така и за по- „съблазни”, които привличат хората към теролитическа мобилизация, които биха могли да ристичните организации или които съзнателно
доведат до въвличането им в опасни дейности, се използват за подготвянето на потенциални
защо тогава толкова малко хора в крайна смет- нови попълнения;
ка стават терористи?
- смяната на ролите – преходът от вършеДа се отговори на този въпрос е трудно, а нето на някаква незначителна дейност, като
какъвто и отговор да дадем, със сигурност из- взимането на участие в обществени протести,
общо няма да е достатъчно убедителен. Едно към съзнателно целенасочено незаконно повеот изкушенията, което повлия силно на приро- дение – с други думи, влизането от една роля
дата и насоката на някои предишни изследва- в друга;
ния по темата (особено на проведените от пси- разбиране на присъщите на едната или
холози), бе да се приеме, че някои специални другата роля особености – например какви

“
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Техеран, април 2006. Иранци заявяват готовността си да участват
в самоубийствени “мъченически” актове. Снимка: АП
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се привлекателните страни
на това да бъдеш снайперист
пред това да бъдеш терористкамикадзе и как тези „особености на ролите” се разкриват
пред този, който наблюдава
отстрани, и този, който може
да се превърне в потенциално
ново попълнение.
Когато приемем, че има
общи черти между всички терористи (особеност на профилите), ние ставаме неспособни
да забележим факторите, които участват във формирането
на терориста и динамиката
на този процес. Друго последствие е, че ние подриваме
основата, върху която може
да бъде разработена една попрактична стратегия за борба с тероризма, чиято цел да
бъде противодействането или
контролирането на числеността на тези, които участват в терористична дейност.
Хората, които се занимават с
борба против тероризма, обаче
често разчитат на профили на
терористи. След като наскоро

изнесох лекция по въпроса за
изготвянето на профили на
терористи пред аудитория от
професионалисти в областта
на контратероризма, един от

на средна възраст, бял и баща
на три деца.” Този коментар бе
направен във Великобритания,
където, съвсем очевидно, подобен отговор може да бъде разбран поради факта, че там все
още не сме видели терористкамикадзе от този вид.
Главното тук се състои в
това да не изпадаме в преувеличения от типа „всичко е
възможно” и да не изопачаваме заплахата, а да признаем,
че допусканията, които използваме в нашите размишления относно терористите,
се базират основно на представи, придобити от малък на
брой и статистически незначителен набор от индивиди.
Опасностите от прекомерните обобщения би трябвало да
бъдат очевидни.
В същото време разкриването на тези ограничения
все още не дава отговор на
главния въпрос: защо един
човек бива въвлечен в те-
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Психологът и експерт по тероризма Ариел Мерари правилно отбелязва, че е по-точно да се каже, че
„все още не е открит профил на терорист”, отколкото че „няма терористичен профил”. Въпреки това аз искам ясно
да заявя, че има няколко истински опасности, свързани с продължаващите усилия да бъдат създадени подобни профили,
особено що се отнася до разбирането за
привличането на нови попълнения в терористичната дейност.
тях възрази на моите изводи с
думите: „Профилите са полезни. Разбира се, че са такива.
Причината за това е… че средностатистическият терористкамикадзе няма да бъде човек

рористична дейност, а друг
не? Без съмнение, да се даде
удовлетворителен отговор на
този въпрос е практически
невъзможно, но все пак ние
разполагаме с няколко опор-
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Когато приемем, че има общи черти
между всички терористи (особеност
на профилите), ние ставаме неспособни да забележим факторите, които
участват във формирането на терориста и динамиката на този процес. Друго
последствие е, че ние подриваме основата,
върху която може да бъде разработена
една по-практична стратегия за борба
с тероризма, чиято цел да бъде противодействането или контролирането на
числеността на тези, които участват в
терористична дейност.
ни точки. В моята наскоро издадена книга „Психология на
тероризма” аз дефинирах поредица от предразполагащи
рискови фактори за въвличането на човек в терористична
дейност. По-долу, без определена подредба, следват някои
от тях:
● личният опит от преследвания, били те реални
или въображаеми;
● очакванията, свързани
с участието в терористични
дейности – вълнение, усещане за мисия в живота, чувство
на целеустременост, което да
произтича от изживяването
на конкретната личност като
част от „тайна” група и различните роли, които изпълнява в нея;
● идентифицирането с кауза, която често е асоциирана
с някаква подлагана на преследвания общност;
● наличното ниво на социализация посредством приятели, семейство или израстването в конкретна среда;
● възможността за изразяване на личните интереси и
предприетите стъпки за при-

съединяването към група, занимаваща се с терористична
дейност;
● достъпът до съответната
група.
Трябва да се отбележи, че
разгледан поотделно, нито
един от тези фактори не

може да даде обяснение защо
хората стават терористи, но
разгледани заедно, те се превръщат в мощен помощник
да разберем защо един човек
бива въвлечен в терористична дейност, а друг не.

Методите
Ако искаме да оставим зад
гърба си по-скоро безплодните и безсмислени дебати
относно изграждането на
общ профил на терористите,
навярно би било полезно да
помислим какво предполага участието в терористична дейност. Направили това,
ние ще можем да се придвижим към разработването на
едни, бих казал, по-ефективни, психологически подплатени инициативи в борбата с
тероризма.
На първо място, трябва да
се подчертае, че в наши дни

“

На първо място, трябва да се подчертае, че в наши дни реалният процес
на въвличането на човек в терористична дейност се отличава с невероятна сложност. Изглежда, че въвличането
в терористична дейност означава и води
до много различни неща в зависимост от
много различните хора. Това изглежда се
отнася както за отделна група, така и
за целия спектър от терористични движения. Далеч от опростенческото деление на лидери и последователи, даже
в най-малките терористични движения
се изпълняват поредица от роли и функции, които се възлагат на новите попълнения или към които новите попълнения
са окуражавани да се стремят.

45

Проучване на експерта
реалният процес на въвличането на човек в терористична дейност се отличава
с невероятна сложност. Изглежда, че въвличането в
терористична дейност означава и води до много различни неща в зависимост
от много различните хора.
Това изглежда се отнася
както за отделна група, така
и за целия спектър от терористични движения. Далеч
от опростенческото деление
на лидери и последователи,
даже в най-малките терористични движения се изпълняват поредица от роли и
функции, които се възлагат
на новите попълнения или
към които новите попълнения са окуражавани да се
стремят. Освен това приемането и ангажирането с тези
роли не е нито тайно, нито
статично. Често се наблюдава както размяна на ролите,

“
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така и тяхната смяна. Например възможно е да бъде
направен преход от нелегална дейност (взимането на
участие в насилствени дейности) към напълно законна
дейност (мирен протест).
Макар че много от дейностите, вършени от членовете на терористични движения по света, сами по себе си
не са незаконни (и те не могат да бъдат поставени в графата „тероризъм”, а попадат
по-скоро в графата „подривна дейност”), то без тях провеждането на истински терористични операции би било
невъзможно.
Непосредственото участие
в насилническа дейност –
това е нещото, което обичайно асоциираме с тероризъм.
В същото време истината за
терористичните движения в
наши дни е, че тази най-видима от ролите и функциите

Непосредственото участие в насилническа дейност – това е нещото,
което обичайно асоциираме с тероризъм. В същото време истината за терористичните движения в наши дни е, че
тази най-видима от ролите и функциите
на терористичната дейност всъщност
представлява върхът на айсберг от дейности. Подкрепящите провеждането на
насилствен терористичен акт са тези,
които пряко подпомагат и поощряват
провеждането на атентата, тези, които
приютяват терориста или му помагат
по някакъв друг начин, тези, които събират средствата, генерират публичност,
предоставят разузнавателна информация и така нататък.

на терористичната дейност
всъщност представлява върхът на айсберг от дейности.
Подкрепящите провеждането на насилствен терористичен акт са тези, които пряко подпомагат и поощряват
провеждането на атентата,
тези, които приютяват терориста или му помагат по някакъв друг начин, тези, които
събират средствата, генерират публичност, предоставят
разузнавателна информация
и така нататък.
Следователно
човекът,
когото ние смятаме за терорист, изпълнява една единствена, макар и най-важната
от гледна точка на преките
последствия от множество
дейности на движението.
Изключителната
сложност на тези въпроси диктува необходимостта от разработването на по-творчески
подход и по-гъвкави мерки
в борбата срещу тероризма.
Ако трябва да разширим
спектъра от дейностите, асоциирани с терористичните
движения, ще забележим, че
колкото по-далеч се придвижваме от асоциираното с
тероризма насилие, толкова
се приближаваме към идентифицирането на дейности,
които трудно биха могли да
бъдат класифицирани като
терористични или незаконни. С други думи, терористичните движения са нещо
повече от тероризъм.

Перспективи в
борбата срещу
тероризма
Начините за влизането
на хората в определена роля
и за придвижването им от
една роля в друга (например
към изиграването на по-под-
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ходяща роля в рамките на самата организация) все още са
слабо изучени. Като цяло можем да кажем, че въвличането в терористична дейност е
сложен процес, който включва в себе си отделни етапи, в
които конкретният терорист
навлиза в постепенен процес
на приспособяване, усвояване на знания и придобиване
на все по-голям опит.
Налице е усещането за
постоянно движение към навлизане в определена роля
или функция, задържане там
за определен период от време, а понякога и за преустановяване на конкретните
роли и функции. Въпреки че
времето за това винаги ще
зависи от множество фактори и някои индивиди изглежда биват въвлечени побързо от други, това усещане
за постепенно движение е
неизменна
характеристика
за всички терористични движения. Представата, че съществува някакъв момент на
внезапно просветление, с което се обяснява един вид съзнателното решение на човек
да стане терорист, е наивна,
подвеждаща и - което е найважното - не се подкрепя от
никакви емпирични доказателства.
Освен това процесът на
въвличането на човек в терористична дейност се базира
на първоначално привличащите фактори: докато тероризмът винаги ще си остане
продукт на своето време и
място и даже членовете на
една и съща общност ще се
ръководят от различни подбуди, най-очевидният фактор, от който зависи до каква
степен отделният индивид
ще се радикализира, на всяко ниво е позитивното очак-
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От личност
на и социална
гледна точка често това
означава, че социализирането в
тероризма и със
свързаните с него
личности е търсене на различна
социализация от
тази с незначителните приятели, семейството
и всичко от предишния живот на
индивида.
ване.
Ние не възприемаме някакъв стил на поведение,
ако не смятаме, че той ни
носи някаква конкретна изгода. Същото важи и за поведението на един терорист.
Понякога това може да бъде
изразено под формата на очаквания за постигането на
определен статут, власт, приемане от страна на групата,
изпълняването на мисия и
т.н. Докато отделният индивид усеща своята решимост и
посвещение да продължи социализирането си в групата
като нещо позитивно, то постепенно това способства за
формирането на нова – или
поне на по-ефективно консолидирана – идентичност.
Ако искаме да разберем
правилно какво точно е „терористичното
съзнание”, навярно най-добре е да
го разглеждаме като продукт
на следните фактори:
● ускорен процес на приобщаване към терористичното движение и свързаното

с това участие в незаконна
дейност;
● целенасочено поведение,
или по-общо казано, поведение, което е силно свързано с
дейността на терористичното
движение.
От личностна и социална
гледна точка често това означава, че социализирането
в тероризма и със свързаните
с него личности е търсене на
различна социализация от
тази с незначителните приятели, семейството и всичко
от предишния живот на индивида.
Едно от няколкото вероятни последствия от правенето
на разлика между отделните
етапи в процеса на въвличането на индивида в терористична дейност е, че може да
започнем да разработваме
специфични за всеки отделен
етап
контратерористични
инициативи в зависимост от
това, за което със сигурност
можем да кажем, че е найефективният момент за интервенция, тоест дали става
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въпрос за първоначално предотвратяване на въвличане в
терористична дейност, намеса при вече започнато участие в терористична дейност
или евентуалното улесняване
на отказването от вършенето
на подобна дейност.
Въпреки факта, че етапът
на отказване от вършене на
терористична дейност остава най-зле проучен и недоразбран, то по ирония на
съдбата смея да твърдя, че
точно в този етап конкретни мерки за борба срещу
тероризма – насочени не
само срещу улесняването
на взимането на решение
за отказ от вършенето на
терористична дейност, но и
към предотвратяването на
първоначалното въвличане
– могат да се окажат поефективни.

Важността на
отделния индивид
Макар че тероризмът е
преди всичко групова дейност, то тази група винаги ще
се състои от индивиди, всеки
от които, както вече отбелязахме, има своя роля, която трябва да играе. Въпреки
че като цяло програмите за
борба с тероризма не са фокусирани върху отделния ин-
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Макар че тероризмът е преди всичко групова дейност, то тази група
винаги ще се състои от индивиди,
всеки от които, както вече отбелязахме, има своя роля, която трябва да играе. Въпреки че като цяло програмите
за борба с тероризма не са фокусирани
върху отделния индивид, то точно посредством разбирането на процеса на
индивидуалното радикализиране и асоциираните с него социални и психологически аспекти ние можем да получим
представа за това какъв тип движещи
сили е нужно да бъдат разбрани, за да
бъдат разработени способи за отказването от терористична дейност.
дивид, то точно посредством
разбирането на процеса на
индивидуалното радикализиране и асоциираните с него
социални и психологически
аспекти ние можем да получим представа за това какъв
тип движещи сили е нужно
да бъдат разбрани, за да бъдат разработени способи за
отказването от терористична
дейност.
Независимо от това, че
тероризмът може да доведе

до сериозни и дългосрочни
последици, по същество той
остава дейност, вършена от
отделни индивиди, която е
слабо популярна и състояща
се от фрагментарни и често
некоординирани действия.
Мащабните последствия и
въздействието от тероризма
не бива да ни спират да правим микроанализи както на
отделните терористи, така и
на терористичните актове.
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Четете в следващия брой:
 Междурелигиозният диалог – настояще и бъдеще
 Религията в живота на американците
 Израелската ядрена програма
 Създаването на “Ал Кайда”
 Явор Михайлов – Съвремието и новите медии

Центърът за близкоизточни изследвания е българска неправителствена организация, регистрирана в съответствие със ЗЮЛНЦ. Той обединява учени и специалисти в областта
на политическите науки, международните отношения, ориенталистиката и медиите. Центърът е създаден с мисията да провежда изследвания и разработва анализи, свързани
с проблематиката на съвременните обществено-политически и социално-икономически процеси, протичащи в един от най-динамичните региони на света – Близкия изток.

Центърът за близкоизточни изследвания структурира научноизследователската
и аналитичната си дейност в следните направления:



Мониторинг на водещите близкоизточни печатни и електронни медии, на
електронните сайтове на ислямските политически организации.



Изготвяне на аналитични материали и специализирани изследвания, свързани с актуални проблеми в областта на международните отношения и
политика в Близкия изток; ислямските политически и религиозни организации, като във фокуса на разработките са организациите, които имат
регионално и международно значение.



Формулиране на система от подходи за развитие на междукултурния диалог през призмата на взаимно опознаване на религиите.

Центърът за близкоизточни изследвания развива дейността си чрез разнообразни форми - кръгли маси, семинари, конференции, специализирани образователни програми,
курсове и практически стажове. Тези форми се фокусират в целта за развитие на междукултурния, политическия и религиозния диалог между етно-културните общности и на
културата на толерантност.

СВЕТОВНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

Сана, Йемен

