
 Iranul ii dezbina pe Powell si Rumsfeld
O noua criza se intrevede intre Departamentul Apararii si Departamentul de Stat in problema iraniana.
Secretarul de Stat Colin Powell doreste imbunatatirea relatiilor cu Teheranul, in timp ce  "colegul"  sau de
la Pentagon, Donald Rumsfeld, opteaza pentru o abordare mai violenta.  "Nu suntem de acord cu sprijinul
pe care Iranul il ofera organizatiilor teroriste si cu eforturile acestei tari de a dezvolta programul nuclear,
dar politica SUA fata de Iran nu a fost schimbata, pentru ca Administratia Bush spera in imbunatatirea
relatiilor intrerupte in 1979, dupa revolutia islamica" , a declarat Powell. Potrivit cotidianului 
"Washington Post" , relatiile americano-iraniene ar fi inghetat definitiv, la presiunea sefului
Pentagonului, Donald Rumsfeld, care a sugerat Administratiei Bush o schimbare a politicii fata de
Teheran cu scopul de a determina o revolta populara pentru schimbarea regimului islamist iranian. Ziarul
face referire la amanarea reuniunii care ar fi trebuit sa aiba loc la Geneva, intre diplomati americani si
iranieni, care ar fi trebuit condusa de Powell, Rumsfeld si Condoleezza Rice, consilierul lui Bush pe
probleme de securitate interna. Powell a recunoscut ca intalnirea a fost deocamdata suspendata, dar a
respins informatiile aparute in mass-media americane si  "furnizate, sub anonimat, de oficiali ai
Administratiei" , precizand ca  "vom intretine intotdeauna legaturi cu Teheranul" .  "Teheranul ar trebui
sa stie - avertizeaza Rumsfeld - ca orice efort de transformare a Irakului, o tara de dimensiunea statului
american California, intr-o imagine a Iranului va fi combatut cu fermitate si nici un amestec al
autoritatilor de la Teheran la Bagdad nu va fi tolerat. Casa Alba a facut cunoscut - prin vocea purtatorului
sau de cuvant, Ari Fleischer, - ca arestarile unor membri Al-Qaida, anuntate recent de Teheran,  "nu
schimba cu nimic atitudinea Iranului fata de terorismul international, dar, mai ales, faptul ca luptatorii
loiali ai lui Bin Laden se ascund in aceasta tara, sub obladuirea Teheranului" . Presiunile americane fata
de regimul de la Teheran sunt tot mai aspre ca urmare a informatiilor oferite de catre Serviciile Secrete
americane, potrivit carora atentatele teroriste de la Ryad au fost organizate de celule Al-Qaida din Iran. 
"Statele Unite vor investiga, pe cale diplomatica, informatiile unor deputati iranieni, care sustin ca
Teheranul a dezvoltat, in secret, uraniu imbunatatit" , a mai anuntat Fleischer. Ministerul iranian de
Externe a cerut insa Washingtonului sa nu intervina in problemele interne ale tarii, pentru ca, altfel, 
"Teheranul isi va apara interesele" , noteaza cotidianul german  "Der Spiegel" .
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