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“APOCALIPSA IRANIANĂ”: 

REALITY SHOW SAU... REALITATE ŞI SHOW? 

 

Reza SHAHRESTANI 

Proiectul „Amad”- Un preambul 

Î n seara zilei de 30 aprilie, pe scena uneia dintre sa lile Ministerului israelian al Apa ra rii 
din Tel Aviv, î ntr-o regie bine pusa  la punct s i cu aceeas i cunoscuta   voce baritonala  s i cal-
ma , premierul Benjamin Netanyahu s i-a demonstrat, î nca  o data , talentul oratoric s i actori-
cesc, reus ind ca, î n deschiderea unui discurs-demonstrat ie de numai 20 de minute, sa  con-
centreze, cu talent, atent ia s i ra sufla rile spectatorilor sa i, pe care i-a convins ca  se afla  î n 
fat a unor descoperiri „cum nimeni î n lume n-a mai va zut”. La apogeul tensiunii scenice, cu 
un gest de ilizionist versat, vorbitorul a tras s nurul pa nzei negre as ternuta  peste recuzita 
adusa  de orator, la sa nd vederii ceea ce, la prima vedere, pa rea a fi un soi de biblioteca  pli-
na  cu ha rtii s i dosare s i un suport pe ale ca rui trepte ra nduite vertical era etalata  o bogata  
colect ie de CD-uri stra lucind î n luminile reflectoarelor. Ş i, î n vreme ce pe un ecran des-
fa s urat ad-hoc au prins sa  se perinde fra nduri de dialoguri, faximile ale unor documente, 
fotografii ale unor obiecte s i instalat ii ciudate, schit e s i diagrame, vorbitorul a dezva luit 
misterul: toate acestea erau o parte consistenta  a arhivei nucleare iraniene, capturata , la 
î nceputul acestui an,  s i adusa  acasa , la vreme de noapte, de un brav comando israelian al 
Mossad-ului, infiltrat „î n profunzimea frontului inamic persan”, scopul curajoasei s i riscan-
tei  operat iuni fiind acela de a demonstra ceea ce ecranul ara ta repetitiv î n doua  cuvinte: 
Îranul minte! Nu era, se î nt elege, vorba de  o minciuna  oarecare, ci o dovada  peremptorie a 
faptului ca , de decenii î ntregi, regimul teocratic din Teheran a mistificat abundent atunci 
ca nd a pretins, cu obstinat ie, ca  nu are preocupa ri s i programe î n domeniul nuclear cu fina-
lita ti militare.  Cele 55.000 file de documente s i cele 183 de compact-discuri prezentate 
audient ei ofereau dovada palpabila , audibila  s i vizibila ! Potrivit premierului Netanyahu, 
matarialele prezentate se refereau la un mai vechi program de cerecta ri care, sub denumi-
rea de „AMAD”, î s i propunea realizarea a cinci ogive nucleare, fiecare cu o fort a  de 10 kilo-
tone s i compatibile pentru instalarea pe rachete balistice convent ionale. Ceea ce nu a spus 
vorbitorul se refera  la faptul ca  activita t ile legate de programul „AMAD” au fost oprite î na-
inte de anul 2003, adica  cu 12 ani î nainte de semnarea agrementului internat ional 5+1 . Î n 
plus, informat iile prezentate s i sust inute de captura Mossadului nu sunt nici noi s i nici ne-
cunoscute. Î n anul 2011, Agent ia Înternat ionala  pentru Energie Atomica  prezenta la ONU 
raportul sa u anual privitor la activita t ile  nucleare iraniene, cu referiri punctuale la  liniile 
directoare s i detaliile privitoare la instalat iile de producere a uraniului î mboga t it ale pro-
gramului „AMAD” dezvoltat de Îran î n perioada 2002-2003. Este s tiut s i î nt eles de ca tre 
toata  lumea – cu except ia, poate, a lui Banjamin Netanyahu - ca  tocmai apropierea Îranului 
de momentul producerii unei ogive nucleare a fost elementul fundamental care a determi-
nat cele s ase state occidentale – Ştatele Unite, Frant a, Marea Britanie, Rusia, China plus 
Germania sa  intensifice demersurile comune pentru stoparea s i preocupa rilor nucleare ale 
Teheranului. 
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Un necesar recurs la istorie 

Premierul Benjamin Netanyahu şi preşedintele Donald Trump ignora  sau nu î s i mai aduc 
aminte ca  preocupa rile nucleare ale Îranului au î nceput î n urma  cu 70 de ani, fiind sust inu-
te activ de ca tre Ştatele Unite pentru care Îranul monarhic reprezenta unul dintre cei mai 
important i aliat i din regiunea Orientului Mijlociu s i un fundamental pilon de sust inere a 
Americii î n confruntarea sa cu fosta Uniune Şovietica , î n perioada Ra zboiului Rece, sust ine-
re puternic î ncurajata  de statul Îsrael care vedea î n Îran unicul aliat regional î ntr-un mediu 
geopolitic ostil . Washingtonul a î ncurajat monarhia pehlevita  spre realizarea unei infras-
tructuri care sa  permita  Teheranului dezvoltarea unor programe î n domeniul nuclear, 
acest sprijin ca pa tî nd o anvergura  deosebita  î n perioada 1957-1979 s i fiind circumscris 
strategiei americane „Atomul î n slujba pa cii”, sintagma  folosita  pentru prima oara  de 
pres edintele american Dwight Eisenhover î n alocut iunea sa din 1953 rostita  de la tribuna 
Aduna rii Generale a ONU, la doar opt ani de la fabricarea de ca tre America a primei bombe 
atomice. Paradoxala , î n discursul de atunci al lui Eisenhower a fost exprimarea convingerii 
ferme ca  folosirea atomului î n   scopuri umanitare s i de civilizat ie va determina statele la 
abt inerea morala  de la devierea clandestina  a tehnologiei nucleare ca tre finalita t i militare 
s i puternic anti-umane. Pe de alta  parte, pornind de la convingerea ca  furnizarea de tehno-
logie nucleara  unor state care prezentau interes strategic pentru America va facilita 
ment inerea acestora î n sfera de influent a  americana , Dwight Eisenhower a dispus sust ine-
rea î n domeniul nuclear a unor state precum Îsrael, Îndia, Pakistan s i Îran. Acestui conside-
rent se circumscrie s i intervent ia Ştatelor Unite pentru readucerea pe tron a s ahului irani-
an Mohammed Reza Pahlavi Aryahmer s i î ndepa rtatea premierului Mohammed Mosad-
degh pentru orienta rile acestuia ca tre o independent a  s i o distant are mai mare de politica 
regionala  a Washingtonului s i de simpatie fat a  de Moscova sovietica . 

       Asistent a nucleara  acordata  de Ştatele Unite monarhiei persane a demarat cu î nfiint a-
rea, la Teheran, a unui centru de cerceta ri nucleare, dotat, tot de America, cu un reactor de 
cerceta ri de putere redusa  (5 megawat i) s i aprovizionarea acestuia cu uraniu î nalt î mbo-
ga t it. Astfel, la î nceputul anului 1973, s ahul a anunt at intent ia de a-s i dota t ara cu un reac-
tor electro-nuclear cu capacitatea de 2.300 megawat i pa na  la sfa rs itul secolului, sens î n 
care a fost  creata  
Agent ia Nucleara  Îrani-
ana , î nsa rcinata  cu du-
cerea la î ndeplinire a 
acestui proiect. A fost 
perioada unei active 
dezvolta ri a domeniu-
lui nuclear iranian, ma-
nifestata  prin consis-
tente contracte pentru 
achizit ionarea de teh-
nologie s i uraniu prin 
contracte cu societa t i 
de profil din Frant a, 
Africa de Şud sau Na-
mibila etc, î n vreme ce 
numeros i specialis ti au 
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fost trimis i la specializare s i perfect ionare î n statele avansate î n acest sector de activitate, 
astfel î nca t, î n anul 1979, Îranul era o  t ara  apreciata  î n clubul nuclear internat ional. Dar, î n 
acelas i an izbucnirea s i reus ita revolut iei islamice condusa  de ayatollahul Ruhollah Kho-
meyni avea sa  schimbe fundamental traiectoria s i orienta rile Îranului nuclear. 

 

Iranul “eretic” . Pactul cu diavolul 

Pentru sectorul nuclear al Îranului, revoluţia islamica  nu a fost de bun augur. Pe de o 
parte, aceasta  transformare fundamentala  a provocat un masiv exod spre stra ina tate a nu-
meroase cadre  de specialişti, cerceta tori şi tehnicieni atomişti care au ales calea exilului. 
Pe de alta  parte, î nsuşi liderul revoluţiei, clericul Khomeyni s-a dovedit a fi unul dintre cei 
mai î nverşunati adversari ai asimila rii tehnologiilor nucleare î n diverse sectoare ale so-
cieta ţii şi economiei naţionale, iar aceasta  poziţie avea sa  duca , î n final, la deconstrucţia şi 
abandonarea proiectelor nucleare, inclusiv, sau mai ales cele demarate î n perioada 
monarhiei pahlavite iraniene. Abia ra zboiul irakiano-iranian (1980 -1988) avea sa  schim-
be aborda rile “liderului spiritual” şi chiar sa -l determine a solicita asistenţa  externa  pentru 
refacerea programului şi infrastructurii iraniene î n acest domeniu. Astfel, dupa  î ncheierea 
ra zboiului cu Îrakul, Teheranul a semnat acorduri de cooperare nucleara  pe termen lung 
cu Pakistanul şi China, Beijingul livra nd, pe aceasta  baza , trei reactoare nucleare.Un alt 
contract a fost î ncheiat cu Rusia, pentru dezvoltarea şi modernizarea reactorului de la Bu-
shehr, scos din activitate î nca  din vremea şahului Pahlavi. De partea sa, Washingtonul a 
exercitat numeroase şi insistente presiuni asupra Chinei pentru a determina retragerea 
acesteia din acţiunile de cooperare nucleara  cu noul regim teocratic din Teheran. Tot unor 
asemenea presiuni li s-a datorat şi eşecul unor negocieri iniţiate de partea iraniana  cu Ar-
gentina, pentru livrarea de apa  grea şi producţia de uraniu î mboga ţit. Î n mod similar a pro-
cedat Washingtonul şi faţa  de noul regim post-sovietic de la Moscova. Î n ciuda presiunilor 
exercitate de Ştatele Unite, Federaţia Rusa  a continuat colaborarea nucleara  cu Teheranul, 
un proiect important realizat î n cadrul acestei coopera ri fiind reactorul de la Arak pentru 
producerea de apa  grea. 

Î nceputul noului mileniu, a adus noi tensiuni legate de preocupa rile nucleare iraniene. 
Acum este pusa  î n circulaţie faimoasa sintagma  “axa ra ului” aplicata , cu preca dere, Îran-
ului. Tot acum, o organizaţie autointitulata  “Consiliul Naţional al Rezistenţei Îraniene”, î n 
fapt aripa politica  a grupului Îranian de opoziţie “Mujahedin – e-Khalq a produs serioase 
î ngrijora ri prin difuzarea unor informaţii potrivit ca rora Îranul dispune de instalaţii şi in-
frastructuri nucleare secrete, inclusiv la reactoarele Natanz şi Arak, fapt care a determinat 
Agenţia Înternaţionala  pentru Energie Atomica  sa  ceara  şi sa  efectueze numeroase misiuni 
de inspecţie  Aceasta a marcat şi î nceputul unei lungi şi contorsionate etape de confrunta ri, 
adversita ţi şi tensiuni î ntre Îran şi comunitatea internaţionala . Pentru a evita punerea 
acestei situaţii î n dezbaterea Consiliului de Şecuritate al ONU, Teheranul a iniţiat o serie de 
negocieri cu Franţa, Marea Britanie şi Germania cu scopul convenirii şi semna rii unui pro-
tocol adiţional la Tratatul de Neproliferare a Armelor Nucleare, tratativele î ncheindu-se, î n 
2004, prin semnarea Acordului de la Paris pentru reglementarea problemelor legate de 
programele nucleare. Destinderea relativa  realizata  prin acest document a fost, î nsa , de 
scurta  durata  şi î ntrerupta  prin intervenţa CÎA care a informat comunitatea internaţionala  
ca  se afla  î n posesia a ca torva mii de pagini de informaţii potrivit ca rora Teheranul este î n 
curs de adaptare a rachetei balistice “Şhehab 3” pentru a o face capabila  sa  duca  la ţinta  
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î nca rca turi nucleare. Aceasta a coincis cu o alta  sesizare, venita  din partea Agenţiei Înter-
naţionale pentru Energie Atomica , potrivit ca reia Îranul a achiziţionat şi utilizeaza  centri-
fuge de tip P- folosite la î mboga ţirea materialelor radioactive, dar neî nregistrate î n evi-
denţele Agenţiei Înternaţionale. Înformaţia a fost confirmata  ulterior, stabilindu-se ca  cen-
trifugele au fost livrate de Pakistan. La î nceputul anului 2006, aceasta a î nsemnat pra buşi-
rea negocierilor, denunţarea de ca tre Îran a protocolului de la Paris şi reluarea procesului 
de î mboga ţire a uraniului î n reactorul Natanz. Dar a mai î nsemnat, î n acelaşi timp, şi aduc-
erea dosarului Îranian î n dezbaterile Consiliului de Şecuritate, urmate de aplicarea sis-
temului de sancţiuni internaţionale anti-iraniene la nivel de personae şi organizaţii sau 
agenţii legate, î ntr-un fel sau altul, de programele nucleare iraniene. Drept riposta , Tehe-
ranul a anunţat  demararea lucra rilor de construcţie a unei noi unita ţi subterane de pro-
ducere a uraniului î mboga ţit, situata  î n apropiere de oraşul Qom, cunoscuta  sub numele de 
“Fordow” şi capabila  sa  produca  uraniu cu un î nalt grad (20%) de î mboga ţire. Faţa  de 
aceasta  situaţie, cei cinci membri permanenţi ai Consiliului de Şecuritate plus Germania au 
iniţiat noi tratative cu Îranul propuna ndu-i  sa  predea 1.200 kg. uraniu neî mboga ţit (adica  
juma tate din cantitatea totala  deţinuta  de Îran), urma nd ca Teheranul sa  primeasca  120 
kilograme de uraniu slab î mboga ţit pentru utilizarea î n scopuri civile. Propunerea nu a fost 
acceptata , iar preşedintele Ahmadinejad a declarat ca  ţara sa va demara procesul de 
î mboga ţire a uraniului pa na  la pragul de 20% şi va construi î nca  zece anexe destinate ace-
luiaşi scop. Î n riposta , Washingtonul a emis un act juridic prin care se impuneau sancţiuni 
tuturor companiilor care ar proceda la livrarea de combustibil pentru reactoarele iraniene. 
A fost î nceputul unei noi serii la rgite de sancţiuni internaţionale şi de eşecuri ale tentative-
lor fa cute de terţi pentru readucerea Îranului la masa negocierilor. Toate acestea au eşuat, 
motivul fiind acela al insistenţei Teheranului ca toate sancţiunile sa  fie ridicate a priori, 
drept condiţie pentru oricare alte negocieri. 

Publicarea, de ca tre Agenţia Înternaţionala  pentru Energie Atomica  a raportului pe anul 
2011, privitor la dimensiunea militara  a programelor nucleare iraniene a provocat, î n 
reacţie, o escaladare şi î na sprire fa ra  precedent a sancţiunilor internaţionale. Guvernul ira-
nian şi  toate instituţiile financiare au fost consemnate pe lista entita ţilor implicate î n 
operaţiuni de spa lare a banilor, s-a impus un embargou total asupra orica ror tranzacţii fi-
nanciare cu ba ncile iraniene, inclusiv Banca Naţionala , pa na  la blocarea  tuturor 
depozitelor financiar-bancare ale Îranului, ale guvernului şi ale Ba ncii Naţionale, şi la em-
bargoul sever asupra tranzacţiilor externe cu petrol şi produse petroliere iraniene. Toate 
acestea, dar şi venirea la ca rma statului Îranian a moderatului preşedinte Hassan Rohani, 
au determinat guvernul de la Teheran sa  accepte reluarea negocierilor î n formatul 5+1 ca-
re au demarat la juma tatea anului 2013 s i s-au î ncheiat prin semnarea, la 14 iulie 2015, a 
ceea ce este cunoscut drept „Acordul nuclear î n formula 5+1”. Î n baza documentului, Îranul 
a redus la mai put in de o pa trime numa rul centrifugelor de la reactorul Natanz, instalat iile 
de la Fordow au fost modificate pentru a fi folosite exlusiv î n scopuri civile, semnarea de 
ca tre Îran a Protocolului Adit ional la Tratatul de Neproliferare a Armelor Nucleare, abt ine-
rea pa rt ii iraniene de a mai produce, pe o perioada  de 15 ani, uraniu î mboga t it s i accepta-
rea inspect iilor internat ionale 

Dupa  ce, la î nceputul anului 2016, Agent ia ONU a confirmat, î n raportul ei anual, ca  Îranul 
respecta  î ntocmai angajamentele asumate prin Acordul multistatal, toate penalita t ile ante-
rioare aplicate Îranului au fost ridicate, decizie care a fost grevata  de o singura  except ie, 
respectiv rezolut ia prin care Congresul american solicita ca, periodic, la ficare 90 de zile,  
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pres edintele sa  confirme, sub semna tura , faptul ca  Teheranul î s i respecta  angajamentele. 
Aceasta a la sat loc pentru interpreta ri subiective s i acuzat ii aduse Îranului, fie î n ceea ce 
prives te programul de dezvoltare a rachetelor balistice convent ionale, fie î n legî a tura  cu 
vechea acuza  a sponsoriza rii fenomenului terorist. Acest carusel al acuzat iilor s i dezmint i-
rilor a luat sfa rs it la data de 8 mai 2018 odata  cu ceea ce avea sa  devina , pentru anul 2018, 
un titlu politic definitoriu, respectiv, decizia lui Donald Trump de denunt are unilaterala  a 
coabita rii atomice cu regimul iranian. 

 

Acordul 5+1 : repere cronologice 

- 14 iulie 2015: Are loc semnarea Acordului între Republica Îslamică Îran, de o 
parte s i cei cinci membri permanent i ai Consiliului de Şecuritate (Ştatele Unite, Federat ia 
Rusa , China, Frant a, Marea Britanie) plus Germania, de cealalta  parte. Este semnat, dease-
menea, agrementul pentru î ncetarea sanct iunilor americane s i europene impuse Îranului. 

- 18 octombrie 2015:  Ştatele Unite acceptă oficial raportul anual al  Agenţiei În-
ternat ionale pentru Energie Atomica  s i, implicit, reducerea sanct iunilor impuse Îranului. 
Uniunea Europeana  legifereaza , la ra ndul sa u, ridicarea sanct iunilor anti-iraniene. 

- 16 ianuarie 2016: Întrarea oficială în vigoare a Acordului 5+1.Exportul de petrol 
Îranian este reluat fa ra  restrict ii, iar Ştatele Unite î nceteaza  integral sanct iunile. 

- 20 ianuarie 2017: Înstalarea oficială a lui Donald Trump ca președinte al ŞUA.  

- 29 ianuarie 2017: Îranul efectuează noi teste cu rachete balistice convent ionale. 

- 18 aprilie 2017: Şecretarul de Ştat American Rex Tillerson semnează - pentru pri-
ma şi ultima oara  sub mandatul Trump - acceptarea de ca tre ŞUA a raportului AÎEA privind 
respectarea de ca tre Îran a obligaţiilor asumate prin Acordul 5+1. 

- mai 2017: Donald Trump semneaza  primul decret de prelungire a sanct iunilor impu-
se Îranului. 

- 17 iulie 2017: Pentru prima oară, Donald Trump respinge ratificarea de către 
ŞUA a raportului privind respectarea de ca tre Îran a Acordului Nuclear. 

- 8 mai 2018: Donald Trump semnează decretul de retragere unilaterală a ŞUA 
din Acordul Nuclear cu Îranul. 

- 21 mai 2018: Şecretarul de Ştat american Mike Pompeo anunţă lista cu cele 12 
condit ii prealabile  puse de Ştatele Unite pentru acceptarea unei renegocieri a Tratatului 
Nuclear. Condit iile au fost respinse de Îran, prin vocea pres edintelui Hassan Rohani. 

 

Iluziile lui Barack Obama 

Abordarea de ca tre Administrat ia Barack Obama a „dosarului nuclear” al Îranului s i de-
mersurile pe care fostul pres edinte american le-a î ntreprins î n direct ia unui acord cu regi-
mul din Teheran au avut o dubla  motivat ie strategica . Pe de o parte, pornind de la estima -
rile potrivit ca rora Îranul mai avea nevoie doar de aproximativ un an pentru a produce o 
bomba  atomica , Barack Obama a decis ca  singura alternativa  la un acord cu Teheranul era 
un ra zboi pe care nici America, nici aliat ii sa i nu erau prega tit i s i dispus i sa -l accepte. Pe de 
alta  parte, pres edintele Obama a mizat pe posibilitatea ca oferirea de avantaje economice 
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s i a perspectivei de integrare neconflictuala  î n comunitatea internat ionala  erau suficient 
de atra ga toare pentru ca regimul iranian sa  devina  mai elastic s i mai moderat î ntr-un in-
terval de timp cuprins î ntre 10 s i 15 ani. Î n abordarea Administrat iei Obama, problema 
iraniana  trebuia sa  se limiteze exclusiv la dosarul programelor nucleare, fa ra  a se extinde 
s i la alte chestiuni divergente precum cea a rachetelor balistice, sau sust inerea de ca tre re-
gimul teocratic a milit iilor s i entita t ilor radical-teroriste. 

As a cum s-a putut constata la vremea respectiva , rat ionamentele lui Barack Obama nu au 
fost primite prea favorabil de ca tre aliat ii tradit ionali ai Americii din regiunea Orientului 
Mijlociu, î ntre care, la loc de frunte, se rega seau Îsraelul s i Arabia Şaudita . Faptul, î nsa , ca  
Barack Obama nu a luat î n considerat ie sensibilita t ile acestora, apoi, negocierea s i semna-
rea Acordului nuclear cu Îranul, au fost de ajuns pentru a aprinde sca nteia unui sust inut 
ra zboi politic al Îsraelului î mpotriva lui Obama, ra zboi condus s i î ntret inut de premierul 
Banjamin Netanyahu care nu a ezitat ca, î ntr-un gest fa ra  precedent, sa  aduca  severe critici 
î mpotriva pres edintelui ŞUA s i aceasta chiar î n fat a Congresului de la Washington. Un ra z-
boi î n care au fost mobilizate toate panopliile disponibile pentru Îsrael, de la aparatul me-
diatic s i propagandistic, la institut iile israeliene externe, comunita t ile evreies ti s i grupurile 
de presiune din ŞUA pa na  la personalita t i ale viet ii politice s i financiar-econoimce america-
ne. Îar printre aces tia din urma  s-a aflat s i miliardarul Donald Trump, adveresar declarat al 
politicii lui Barack Obama, inclusiv a Acordului Nuclear cu Îranul. Astfel î ncî t, odata  ajuns 
î n fruntea Administrat iei, noul locatar de la Casa Alba , î mpreuna  cu echipa sa de consilieri 
s i minis tri, au demarat fa ra  î nta rziere o strategie de eliminare a mos tenirii politice a lui 
Barack Obama s i a modelului de relat ii externe promovat de acesta, inclusiv î n ceea ce pri-
ves te raporturile cu Republica Îslamica  a Îranului s i Acordul 5+1 î ncheiat cu aceasta  t ara . 
Prima î ntî lnire dintre Benjamin Netanyahu s i pres edintele Donald Trump, desfa s urata  la 5 
martie 2017, la Casa Alba , cu prilejul participa rii premierului israelian la reuniunea anuala  
a Comitetului Americano-Îsraelian pentru Afaceri Publice (AÎPAC) a  evident iat s i a consa-
crat perfecta concordant a  î ntre viziunile celor doi oameni politici asupra unei viziuni dure 
de abordare a „chestiunii iraniene”. 

Asta zi se poate afirma, fa ra  teama de a gres i, ca  aceasta  î nta lnire a „parafat” consensul to-
tal î ntre Îsrael s i Administrat ia Trump  precum s i coordonatele generale ale act iunii conju-
gate pentru „î ncercuirea” Îranului, coordonate ale ca ror detalii aveau sa  fie convenite, ulte-
rior, î n cadrul î nta lnirilor care au avut loc î ntre apropiat ii lui Donald Trump s i responsabi-
lii israelieni î ntre care, un 
rol dinamic l-a avut minis-
trul israelian al Apa ra rii, 
Avigdor Lieberman. Î n acest 
cadru, Îsraelul a obt inut, din 
partea Administrat iei de la 
Washington, asigurarea s i 
angajamentul de sust inere 
necondit ionata  a aborda ri-
lor israeliene privitoare la 
Îran s i la aliat ii regionali ai 
acestuia, nu numai î n plan 
diplomatic, î ndeosebi î n ca-
drul Consiliului de Şecurita-
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te, ci s i pentru prevenirea unor react ii din partea Federat iei Ruse s i ale comunita t ii euro-
pene la act iunile militare î ntreprinse de statul evreu î mpotriva prezent ei militare iraniene 
pe es ichierul ra zboiului civil sirian, precum s i solut ionarea altor dosare fa ra  lega tura  direc-
ta  sau indirecta  cu programele nucleare iraniene, de la stoparea product iei de rachete ba-
listice convent ionale pî na  la „marea afacere” privitoare la „solut ionarea finala ” a contencio-
sului palestinian sau eliminarea regimului teocratic iranian din î ntreaga ecuat ie strategica  
a Orientului Mijlociu. 

 

Un dublu pariu : John Bolton sau Mujahedin – e – Khalq? 

O problema  serioasa  pe care o ridica  ra zboiul – devenit aproape  o „afacere personala  - pe 
care Donald Trump s i Benjamin Netanyahu î l duc î mpotriva Îranului – este aceea ca  nici 
unul nici altul nu au abordat vreodata  logica simpla  s i cu vechi ra da cini istorice potrivit 
ca reia atunci ca nd ceva este distrus, acesta trebuie sa  fie î nlocuit cu altceva. Îar ignorarea 
acestei necesita t i se datoreaza  unui fapt simplu î n aparent a  s i anume acela ca , pentru Do-
nald Trump s i Benjamin Netanyahu, logica politica  prin care se afirma  s i se sust ine ca  dis-
funct iunile existente î ntre Îranul islamic s i Occident nu se datoreaza  ata t ambit iilor iranie-
ne de intrare î n posesia unui arsenal nuclear, ca t, cu deosebire, unor practici care ies din 
cadrul propriu-zis al  „dosarului nuclear”, respectiv al cursei intense pe care regimul de la 
Teheran o desfa s oara  î n domeniul î narma rii convent ionale cu componenta sa materializa-
ta  î n product ia de rachete balistice, apoi finant area s i gestionarea unor entita t i combatante 
pe care Occidentul s i Îsraelul le condamna  ca fiind teroriste s i, nu î n ultimul ra nd, ambit ia 
regimului islamic iranian de expansiune î n geografia regionala  a Orientului Mijlociu, inclu-
siv prin crearea faimosului „arc s iit” care sa  fie o punte de lega tura  î ntre malul ra sa ritean 
al Golfului s i „apele calde” ale Ma rii Mediterane. 

Şe î nt elege de la sine ca  intransigent a s i condit iile maximaliste s i prohibitive  pe care 
Washingtonul s i Îsraelul le ridica  î n fat a guvernant ilor iranieni nu vor putea fi niciodata  
acceptate de ca tre aces tia din urma . Îar aceasta conduce la reactivarea mai vechii practici a 
sanct iunilor internat ionale redimensionate, de data aceasta, pentru a fi, as a cum spunea 
ministrul de externe Mike Pompeo, „de o severitate fa ra  precedent î n istorie”, î n sperant a - 
nu lipsita  de incertitudini - ca  asemenea ma suri vor impune iranienilor o atitudine mai mo-
derata  s i mai receptiva  la gî ndirea americana  s i occidentala  sau vor determnina react ii so-
ciale interne de am-
ploare care sa  deter-
mine, î n ultma  analiza , 
implozia regimului te-
ocratic. O asemenea 
abordare este puternic 
influent ata  de as a-
numitul „pariu pe logi-
ca lui John Bolton”, no-
ul consilier al lui Do-
nald Trump pentru 
securitate nat ionala  s i 
unul dintre cei mai ra-
dicali ulii anti-iranieni 
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pe care î i include actualul staff al pres edintelui Donald Trump. 

Adversitatea anti-iraniana  a lui John Bolton nu este de data  recenta  s i propensiunea sa 
pentru schimbarea regimului de la Teheran a fost exprimata  explicit cu un deceniu î n ur-
ma , ca nd acesta, î ntr-un discurs fulminant s i - a expus viziunea asupra manierei de solut io-
nare a „sindromului persan”. Ceea ce se s tie mai put in este faptul ca  (potrivit postului qata-
rez de televiziune prin satelit „Al-Jazeera”, 24 mai 2018), conferint a a fost comanditata  de 
filiala americana  a  organizat iei iraniene de opozit ie „Mujahedin-e-Khalq” care a pla tit con-
ferent iarului s i onorariul de cî teva zeci de mii de dolari. Ceea ce Jonh Bolton pare a nu fi 
avut î n vedere este faptul ca   iranianul de rî nd va ga ndi de multe ori î nainte de a act iona 
pentru schimbarea unei dictaturi religioase cu o alta crescuta  s i subvent ionata  de Occi-
dent. 

Gruparea î n discut ie a fost activa  î n perioada revolut iei khomeyniste din 1979 s i, potrivit 
unor istoriografi sau contemporani ai evenimentelor de atunci, ar fi fost implicata  î n atacul 
asupra ambasadei americane la Teheran care a provocat cunoscuta criza  a ostaticilor ame-
ricani. Pierza nd, î nsa , î n favoarea mollahilor,  lupta pentru acapararea puterii de dupa  ca -
derea monarhiei,  gruparea s-a refugiat î n Îrak, lupta nd, î n ra ndul armatei lui Şaddam Hus-
sein, î mpotriva armatei iraniene. Ca teva mii de membri ai mis ca rii, ra mas i î n î nchisorile 
iraniene, au fost executat i de noul regim islamist, ca pedeapsa  pentru „tra dare nat ionala ”. 
Datorita  anti-americanismului sa u init ial, „Mujahedin – e –Khalq”  a fost î nscrisa , ca entita-
te terorista , pe listele elaborate de Washington s i Uniunea Europeana ,  din care î n 2008, 
respectiv 2012, a fost radiata , muta ndu-se î n Frant a s i Germania unde a depus sust inute 
eforturi propagandistice s i finnciare pentru corectarea imaginii sale, inclusiv prin cultiva-
rea de relat ii printre personalita t ile influente din Ştatele Unite, printre care se rega sesc 
numele fostului consilier pentru Şecuritate Înterna  Francis Towsend,  fostul guvernator al 
statului Vermont, Howard Dean, fostul primar al New -York-ului, Rudolph Giuliani sau fos-
tul ambasador s i actual consilier prezident ial John Bolton. Nu sunt put ini analis tii care 
apreciaza  ca  un pariu pe organizat ia iraniana  de opozit ie, ca alternativa  la actualul regim 
islamist de la Tehe-
ran nu ar fi deca t 
î nca  una din multele 
opt iuni es uate pe 
care Administrat iile 
de la Washington au 
mizat î n contextul 
conflictului cu Îra-
nul. 

Pe fundalul rea-
prinderii tensiunilor 
americano-iraniene 
s i al î na spririi tonu-
lui utilizat î n relat io-
narea  conflictuala  
reciproca  Occident-
Îsrael-Îran este î n-
doielnic ca  noul pa-
chet de penalita t i 
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aplicate regimului islamist va fi 
suficient prin el î nsus i pentru a 
deschide drumul ca tre o ra stur-
nare sau o  implozie a regimului 
ayatollahilor, sau doar pentru a 
determina  ca acesta sa  accepte 
un nou „deal” care sa  trateze 
cuprinza tor toate aprehensiuni-
le americanilor s i israelienilor, 
precum cele legate de ansam-
blul acuzelor aduse Îranului î n 
momentul de fat a  

 

Aşa grăit-a Pompeo. Ce va fa-
ce Iranul? 

Pentru prima oara  de la î nvesti-
rea sa, la 26 aprilie,  î n fruntea 
diplomat iei americane, la 21 
mai noul ministru de externe al 
ŞUA, Mike Pompeo a rostit pri-
mul discurs fundamental de po-
litica  externa  care a fost dedicat, 
aproape î n totalitate, celei mai 
„virale” sta ri conflictuale î n care 
este implicata  strategia Admi-
nistrat iei Trump pentru regiu-
nea Orientului Mijlociu – aceea 
provocata  de retragerea unila-
terala  a Ştatelor Unite din Acor-
dul „nuclear” cu Îranul î n forma-
tul 5+1 s i aplicarea de sanct iuni 
î mpotriva Republicii Îslamice, 
sanct iuni care, potrivit î naltului 

demnitar american, s-ar putea sa  fie cele mai drastice de acest fel de ca nd istoria diplo-
mat iei ca alt mod de a duce ra zboiul cunoas te acest instrument de „persuasiune prin presi-
une”. Amintind, involuntar, de politica sanct iunilor promovata  de Administrat iile de la 
Washington î mpotriva Coreei de Nord sau de cele 13 condit ii formulate de Arabia Şaudita  
s i satelit ii sa i de la Golful Arabo-Persic drept precondit ie pentru realizarea unei reconcili-
eri cu emiratul Qatar, expozeul lui Mike Pompeo a fost, î n esent a sa, un inventar de condit ii 
ca rora Îranul trebuie sa  se conformeze î ntocmai, drept preambul la eventualul acord al Ad-
ministrat iei Trump asupra unei renegocieri de fond a Agrementului multilateral semnat î n 
anul 2015.  Lectura integrala  a pledoariei domnului Şecretar de Ştat, pune î n evident a  nu 
numai faptul ca  la baza concept ionala  a acesteia a stat principiul „totul sau nimic”, sfera de 
cuprindere a celor 12 somat ii depa s es te cu mult tema care a fost pusa  î n discut ie, dezvol-
ta nd, practic un summum de condit ii maximale a ca ror virtuala  î ndeplinire ar î nsemna, î n 
final, pra bus irea regimului de la Teheran s i scoaterea Îranului din ecuat ia geopolitica  s i 
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geostrategica  a Orientului Mijlociu. Îar aceasta  concluzie este sust inuta  s i de faptul ca  î n 
oferta fa cuta  pa rt ii iraniene, Administrat ia de la Washington evita  orice referint a  la ceea ce 
va face î n acest caz dar s i la orice garant ie ca  are dispozit ie s i deschidere pentru compro-
mis sau la natura garant iilor pe care le ofera  Îranului î n contrapartida  cu satisfacerea con-
dit iilor puse, pe care î nsus i Mike Pompeo le-a caracterizat drept „nerealiste”. Care sunt ce-
le 12 porunci s i ce s anse, fie s i minimale, exista  ca regimul de la Teheran sa  le dea asculta-
re? 

1. Prima condit ie: „Iranul trebuie sa  prezinte Agent iei Internat ionale pentru Energie 
Atomică un raport complet şi detaliat despre dimensiunea militară a programelor sale nu-
cleare şi asupra renunţării definitive  verificabile a acestor activităţi” 

Aceasta  condit ie presupune acceptarea de ca tre Îran a faptului ca  a dezinformat î n trecut 
î n lega tura  cu preocupa rile sale nucleare s i, î n acelat i timp, sa  demonstraze cu probe credi-
bile s i controlabile ca nd s i la ce stadiu aceste activita t i au fost î ncetate. Este dificil de cre-
zut ca  o nat iune poate sa  recunoasca  faptul ca  a mint it î ntr-o chestiune sau alta, iar aceasta  
recunoas tere devine cu atî t mai inacceptabila  pentru Îran, cu ca t ea ar implica infailibilita-
tea s i probitatea personala  a ghidului spiritual suprem al Îranului islamic. 

2. A doua condit ie: „Iranul trebuie sa  î nceteze definitiv procesul de î mboga t ire a uraniu-
lui şi orice activitate de procesare a plutoniului şi de producţie a apei grele” 

Condit ia presupune renunt area de ca tre Îran la orice activitate î n domeniului nuclear ca-
re are finalita t i de utilizare civila  s i energetica . Î n egala  ma sura , este vorba de renunt area 
de ca tre Îran la toate investit iile anterioare î n programele nucleare, s i la costisitoarele cen-
trifuge necesare acestora, inclusiv î n domeniile civile care depa s esc de departe sfera stric-
ta  a caracterului militar avut î n vedere de Ştatele Unite ale Americii. 

3. A treia condit ie: „ Iranul trebuie sa  permita  accesul neî ngra dit al inspectorilor 
Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică la toate obiectivele de interes şi pe întregul 
teritoriu al ţării” 

4. „Iranul trebuie să înceteze definitiv proliferarea rachetelor balistice şi să stopeze testele 
sau dezvoltarea sistemelor de rachete capabile să ducă la ţintă încărcături nucleare” 

Problema care se ridica  î n acest caz este aceea ca  orice racheta  balistica  suficient de pu-
ternica  pentru a transporta î nca rca turi convent ionale, poate fi adaptata  pentru transportul 
ogivelor nucleare. Înterzicerea de plano a rachetelor balistice î nseamna  ment inerea capa-
cita t ii militare convent ionale a Îranului la nivele inferioare nu numai î n comparat ie cu Şta-
tele Unite, dar s i cu statele arabe vecine puternic î narmate cu asistent a militara  logistica  s i 
tehnologica  a Ştatelor Unite. Este greu de presupus ca  nu numai Îranul, dar s i  oricare stat 
preocupat de apa rarea nat ionala  proprie va accepta o asemenea dezechilibrare a balant ei 
de fort e. 

5. „Iranul trebuie să-i elibereze pe toţi cetăţenii Statelor Unite şi ai partenerilor şi aliaţilor 
noştri deţinuţi pentru acuzaţii contrafăcute” 

Des i nu are nici o lega tura  cu chestiunea „dosarului nuclear”, aceasta  condit ie presupune 
acceptarea faptului ca  nici o condamnare la detent ie î n Îran nu are la baza  o acuza  î nteme-
iata .  Este dificil de acceptat ca  tribunalele iraniene î i trimit î n fat a justit iei pe cei det inut i 
doar pentru simplul fapt ca  sunt americani sau aliat i ai americanilor. 

6. „Iranul trebuie să înceteze sprijinul acordat grupărilor teroriste din regiunea Orientului 
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Mijlociu, inclusiv formaţiunea Hezbollah din Liban, Mişcarea palestiniană Hamas şi gruparea 
palestiniană Jihadul Islamic” 

Şponsorizarea fenomenului terorist este, fa ra  î ndoiala , reprobabila , dar fa ca nd referiri 
nominale, Şecretarul de Ştat Pompeo lasa  impresia ca  se depa rteaza  de la subiect, ada u-
ga nd  o condit ie suplimentara  cu fiecare nominalizare fa cuta . Daca  ar fi sa  se aminteasca  
toate entita t ile acuzate sau ba nuite de practica terorismului î n regiune, ar î nsemna sa  se 
nominalizeze mai toate sau toate grupa rile aliate pro-iraniene din regiune s i din afara 
acesteia. Î ntrebarea care se pune prives te ma sura î n care Îranul se va auto-recunoas te 
drept sponsor s i finant ator al fenomenului terorist  

7. „Iranul trebuie să respecte suveranitatea guvernului irakian şi să permită dezarmarea, 
demobilizarea şi integrarea miliţiilor şiite în forţele armate şi de securitate ale Irakului” 

Condit ia, des i gliseaza , î nca  o data , pe la nga  chestiunea centrala , reflecta  o necesitate rea-
la  pentru procesul de pacificare a Îrakului s i de î nta rire a suveranita t ii s i independent ei 
sale nat ionale. Din acest punct de vedere, clarificarea statutului milit iilor s iite irakiene ar 
trebui sa  fie ceruta  nu de ca tre guvernul de la Washington, ci de guvernul de la Baghdad, 
mai ales, ca , dupa  alegerile parlamentare din luna mai, cercurile politice irakiene  sunt fa-
vorabile s i direct interesate î n solut ionarea acestei probleme spinoase. 

8. De asemenea, Iranul trebuie să înceteze sprijinul militar acordat miliţiilor rebele ho-
uthite din Yemen şi să acţioneze pentru o soluţionare paşnică a conflictului din această ţară” 

O condit ie, deasemenea inacceptabila  pentru regimul de la Teheran pentru care a ra spun-
de favorabil unei asemenea revendica ri î nseamna  a capitula î n fat a Arabiei Şaudite s i a 
Emiratelor Arabe Unite, fa ra  ca aceasta sa  deschida  s i o perspectiva  de reglementare a ve-
chilor divergent e confesionale s i politice care opun s iismul iranian s i sunnismul wahhabit 
al monarhiilor arabe din Golf. 

9. Aceasta  a noua condit ie cere Îranului „retragerea de pe î ntregul teritoriu sirian al tu-
turor forţelor şi formaţiunilor militare care acţionează în această ţară sub comandă irania-
nă” 

Pe la nga  faptul ca  Şiria a fost unicul aliat regional al Îranului   î n ra zboiul cu Îrakul lui Şad-
dam Hussein, condit ia nu ia î n considerat ie argumentul iranian potrivit ca ruia implicarea 
sa î n conflictul intern sirian a avut loc la cererea expresa  a guvernului de la Damasc, iar o 
plecare din Şiria nu va putea fi realizata  deca t la cererea oficiala  a guvernului din Damasc. 
Î n plus, aceasta  condit ie maximala  devine inacceptabila  prin aceea ca  ea cere Îranului ca, 
dupa   s apte ani, sa  abandoneze un ra zboi pe care este pe cale sa  î l cî s tige î mpreuna  cu 
aliat iii sa i sirian s i rus. 

10. Totodată, Iranul trebuie să înceteze sprijinul pentru mişcarea Talibani şi pentru alţi 
terorişti din Afghanistan şi din regiune, precum şi să se abţină de a mai oferi adăpost liderilor 
reţelei Al-Qaida” 

O asemenea condit ie ar putea fi negociata  numai î n ma sura î n care  ar exista perspectiva 
ca guvernul de la Kabul sa  ca s tige confruntrea cu Talibani sau ca o î ncheiere a ra zboiului 
din aceasta  t ara  sa  nu lezeze interesele securitare ale Îranului î n proximitatea asiatica  regi-
onala . Î nca  o data , prin cuvintele lui Mike Pompeo, Administrat ia Trump cere Îranului to-
tul, fa ra   a oferi nimic î n schimb, î nta rind aprehensiunea ca  inventarul american de con-
dit iona ri a fost elaborat cu buna  s tiint a  î n as a fel î nca t acestea sa  nu poata  fi acceptate, ofe-
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rind, astfel, lui Donald Trump, argumentul de 
a-s i continua programul anti-iranian ava nd ca 
finalitate fundamentala  erodarea pa na  la pra -
bus ire a tegimului teocratic. 

11. „Iranul trebuie să înceteze sprijinul pe 
care Forţele Qods ale Gardienilor Revoluţiei 
Iraniene il acordă teroriştilor şi activiştilor 
parteneri din lumea întreagă” 

Ca s i î n cazul rachetelor balistice, strategia 
iraniana  de gestionare a potent ialelor militare 
s i umane asimetrice s i ale actorilor non-
statali î n conflictele de „franciza ” î n care este 
implicata  Republica Îslamica  a Îranului nu va putea sa  dea un cirs pozitiv.  Acest aspect re-
prezinta , totodata , un element-cheie  al sistemului iranian de securitate, la care Teheranul 
nu este dispus sa  renunt e, fa ra  a primi î n schimb o larga  paleta  de garant ii securitare, in-
clusiv din partea  duetului America – Îsrael. 

12. „Iranul trebuie să înceteze a mai fi o ameninţare la adresa vecinilor săi din care cei 
mai mulţi sunt aliaţii Americii. Aceasta include şi ameninţările cu distrugerea Israelului şi 
tirurile de rachete împotriva Arabiei Saudite şi a Emiratelor Arabe Unite, precum şi atentate-
le la siguranţa navigaţiei internaţionale şi atacurile cibernetice distructive” 

Adversitatea fat a  de Îsrael reprezinta  un punct esent ial al ideologiei s i doctrinei iraniene, 
dar s i o pa rghie de sprijin pentru alegat iile discursive potrivit ca rora Îranul act ioneaza  nu 
numai pentru apa rarea intereselor proprii, ci s i pentru apa rarea s i propa s irea Îslamului s i 
a cauzei palestiniene. Ca t despre relat ionarea cu monarhiile saudita  s i emirateza , acestea 
sunt  circumscrise, din perspectiva  iraniana , ata t vechilor dispute teritoriale s i confesiona-
le, ca t s i cursei î narma rilor convent ionale î n care cele trei state se afla  angajate cu î ncepere 
din anii 80. 

Analiza nd cele 12 condit ii pe care Administrat ia americana  le pune î n fat a regimului de la 
Teheran, Anthony H. Cordesman, de la Center for Ştrategic Înternational Ştudies (CŞÎŞ), 
aprecia ca  î n felul î n care au fost ga ndite s i redactate, cele 12 condit ii prezentate de Şecre-
tarul de Ştat Mike Pompeo sunt, î n principiu, non-negociabile ca un tot unitar î n ma sura î n 
care, chiar luate fiecare in parte, acestea reprezinta , î n sine, tot ata tea declarat ii de ra zboi 
politic s i economic la adresa regimului de la Teheran. 

As a cum era de as teptat, ra spunsul  iranian nu s-a la sat as teptat s i el a fost dat prin vocea 
pres edintelui Hassan Rohani care a refuzat î n termeni duri pretent iile americane, pe care 
le-a caracterizat drept o tentativa  explicita  de ra sturnare de la putere a regimului teocrat-
tic. „Îranul nu va accepta sa  fie umilit s i el are capacitatea ca, prin voint a nat iunii sale, sa  
reziste acestor presiuni inacceptabile. Dupa  „episodul Pompeo” urmeaza  ra gazul de pî na  la 
180 de zile pe care ŞUA l -a acordat ata t Îranului, ca t s i statelor stra ine care sunt angajate 
î n relat ii politico-economice cu Republica Îslamica . Un interval î n care, cu certitudine, ata t 
partea iraniana . ca t s i statele Uniunii Europene, dar s i Federat ia Rusa , nu vor ra ma ne cu 
mî inile î ncrucis ate, astfel î nca t contenciosul „nuclear” se afla  î n fat a unei veri fierbint i s i 
imprevizibile î n care realita t ile ar putea sa  nu mai fie doar prilej de show-uri politice.  
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