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“APOCALIPSA IRANIANĂ”:
REALITY SHOW SAU... REALITATE ŞI SHOW?
Reza SHAHRESTANI
Proiectul „Amad”- Un preambul
În seara zilei de 30 aprilie, pe scena uneia dintre salile Ministerului israelian al Apararii
din Tel Aviv, într-o regie bine pusa la punct si cu aceeasi cunoscuta voce baritonala si calma, premierul Benjamin Netanyahu si-a demonstrat, înca o data, talentul oratoric si actoricesc, reusind ca, în deschiderea unui discurs-demonstratie de numai 20 de minute, sa concentreze, cu talent, atentia si rasuflarile spectatorilor sai, pe care i-a convins ca se afla în
fata unor descoperiri „cum nimeni în lume n-a mai vazut”. La apogeul tensiunii scenice, cu
un gest de ilizionist versat, vorbitorul a tras snurul panzei negre asternuta peste recuzita
adusa de orator, lasand vederii ceea ce, la prima vedere, parea a fi un soi de biblioteca plina cu hartii si dosare si un suport pe ale carui trepte randuite vertical era etalata o bogata
colectie de CD-uri stralucind în luminile reflectoarelor. Şi, în vreme ce pe un ecran desfasurat ad-hoc au prins sa se perinde franduri de dialoguri, faximile ale unor documente,
fotografii ale unor obiecte si instalatii ciudate, schite si diagrame, vorbitorul a dezvaluit
misterul: toate acestea erau o parte consistenta a arhivei nucleare iraniene, capturata, la
începutul acestui an, si adusa acasa, la vreme de noapte, de un brav comando israelian al
Mossad-ului, infiltrat „în profunzimea frontului inamic persan”, scopul curajoasei si riscantei operatiuni fiind acela de a demonstra ceea ce ecranul arata repetitiv în doua cuvinte:
Îranul minte! Nu era, se întelege, vorba de o minciuna oarecare, ci o dovada peremptorie a
faptului ca, de decenii întregi, regimul teocratic din Teheran a mistificat abundent atunci
cand a pretins, cu obstinatie, ca nu are preocupari si programe în domeniul nuclear cu finalitati militare. Cele 55.000 file de documente si cele 183 de compact-discuri prezentate
audientei ofereau dovada palpabila, audibila si vizibila! Potrivit premierului Netanyahu,
matarialele prezentate se refereau la un mai vechi program de cerectari care, sub denumirea de „AMAD”, îsi propunea realizarea a cinci ogive nucleare, fiecare cu o forta de 10 kilotone si compatibile pentru instalarea pe rachete balistice conventionale. Ceea ce nu a spus
vorbitorul se refera la faptul ca activitatile legate de programul „AMAD” au fost oprite înainte de anul 2003, adica cu 12 ani înainte de semnarea agrementului international 5+1 . În
plus, informatiile prezentate si sustinute de captura Mossadului nu sunt nici noi si nici necunoscute. În anul 2011, Agentia Înternationala pentru Energie Atomica prezenta la ONU
raportul sau anual privitor la activitatile nucleare iraniene, cu referiri punctuale la liniile
directoare si detaliile privitoare la instalatiile de producere a uraniului îmbogatit ale programului „AMAD” dezvoltat de Îran în perioada 2002-2003. Este stiut si înteles de catre
toata lumea – cu exceptia, poate, a lui Banjamin Netanyahu - ca tocmai apropierea Îranului
de momentul producerii unei ogive nucleare a fost elementul fundamental care a determinat cele sase state occidentale – Ştatele Unite, Franta, Marea Britanie, Rusia, China plus
Germania sa intensifice demersurile comune pentru stoparea si preocuparilor nucleare ale
Teheranului.
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Un necesar recurs la istorie
Premierul Benjamin Netanyahu şi preşedintele Donald Trump ignora sau nu îsi mai aduc
aminte ca preocuparile nucleare ale Îranului au început în urma cu 70 de ani, fiind sustinute activ de catre Ştatele Unite pentru care Îranul monarhic reprezenta unul dintre cei mai
importanti aliati din regiunea Orientului Mijlociu si un fundamental pilon de sustinere a
Americii în confruntarea sa cu fosta Uniune Şovietica, în perioada Razboiului Rece, sustinere puternic încurajata de statul Îsrael care vedea în Îran unicul aliat regional într-un mediu
geopolitic ostil . Washingtonul a încurajat monarhia pehlevita spre realizarea unei infrastructuri care sa permita Teheranului dezvoltarea unor programe în domeniul nuclear,
acest sprijin capatînd o anvergura deosebita în perioada 1957-1979 si fiind circumscris
strategiei americane „Atomul în slujba pacii”, sintagma folosita pentru prima oara de
presedintele american Dwight Eisenhover în alocutiunea sa din 1953 rostita de la tribuna
Adunarii Generale a ONU, la doar opt ani de la fabricarea de catre America a primei bombe
atomice. Paradoxala, în discursul de atunci al lui Eisenhower a fost exprimarea convingerii
ferme ca folosirea atomului în scopuri umanitare si de civilizatie va determina statele la
abtinerea morala de la devierea clandestina a tehnologiei nucleare catre finalitati militare
si puternic anti-umane. Pe de alta parte, pornind de la convingerea ca furnizarea de tehnologie nucleara unor state care prezentau interes strategic pentru America va facilita
mentinerea acestora în sfera de influenta americana, Dwight Eisenhower a dispus sustinerea în domeniul nuclear a unor state precum Îsrael, Îndia, Pakistan si Îran. Acestui considerent se circumscrie si interventia Ştatelor Unite pentru readucerea pe tron a sahului iranian Mohammed Reza Pahlavi Aryahmer si îndepartatea premierului Mohammed Mosaddegh pentru orientarile acestuia catre o independenta si o distantare mai mare de politica
regionala a Washingtonului si de simpatie fata de Moscova sovietica.
Asistenta nucleara acordata de Ştatele Unite monarhiei persane a demarat cu înfiintarea, la Teheran, a unui centru de cercetari nucleare, dotat, tot de America, cu un reactor de
cercetari de putere redusa (5 megawati) si aprovizionarea acestuia cu uraniu înalt îmbogatit. Astfel, la începutul anului 1973, sahul a anuntat intentia de a-si dota tara cu un reactor electro-nuclear cu capacitatea de 2.300 megawati pana la sfarsitul secolului, sens în
care a fost
creata
Agentia Nucleara Îraniana, însarcinata cu ducerea la îndeplinire a
acestui proiect. A fost
perioada unei active
dezvoltari a domeniului nuclear iranian, manifestata prin consistente contracte pentru
achizitionarea de tehnologie si uraniu prin
contracte cu societati
de profil din Franta,
Africa de Şud sau Namibila etc, în vreme ce
numerosi specialisti au Benjamin Netanyahu prezentând documentele de arhivă. Secvenţă video
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fost trimisi la specializare si perfectionare în statele avansate în acest sector de activitate,
astfel încat, în anul 1979, Îranul era o tara apreciata în clubul nuclear international. Dar, în
acelasi an izbucnirea si reusita revolutiei islamice condusa de ayatollahul Ruhollah Khomeyni avea sa schimbe fundamental traiectoria si orientarile 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 strainatate a numeroase cadre de specialişti, cercetatori şi tehnicieni atomişti care au ales calea exilului.
Pe de alta parte, însuşi liderul revoluţiei, clericul Khomeyni s-a dovedit a fi unul dintre cei
mai înverşunati adversari ai asimilarii tehnologiilor nucleare în diverse sectoare ale societaţii şi economiei naţionale, iar aceasta poziţie avea sa duca, în final, la deconstrucţia şi
abandonarea proiectelor nucleare, inclusiv, sau mai ales cele demarate în perioada
monarhiei pahlavite iraniene. Abia razboiul irakiano-iranian (1980 -1988) avea sa schimbe abordarile “liderului spiritual” şi chiar sa-l determine a solicita asistenţa externa pentru
refacerea programului şi infrastructurii iraniene în acest domeniu. Astfel, dupa încheierea
razboiului cu Îrakul, Teheranul a semnat acorduri de cooperare nucleara pe termen lung
cu Pakistanul şi China, Beijingul livrand, pe aceasta baza, trei reactoare nucleare.Un alt
contract a fost încheiat cu Rusia, pentru dezvoltarea şi modernizarea reactorului de la Bushehr, scos din activitate înca 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 Argentina, pentru livrarea de apa grea şi producţia de uraniu îmbogaţit. În mod similar a procedat Washingtonul şi faţa de noul regim post-sovietic de la Moscova. În ciuda presiunilor
exercitate de Ştatele Unite, Federaţia Rusa a continuat colaborarea nucleara cu Teheranul,
un proiect important realizat în cadrul acestei cooperari fiind reactorul de la Arak pentru
producerea de apa grea.
Începutul noului mileniu, a adus noi tensiuni legate de preocuparile nucleare iraniene.
Acum este pusa în circulaţie faimoasa sintagma “axa raului” aplicata, cu precadere, Îranului. Tot acum, o organizaţie autointitulata “Consiliul Naţional al Rezistenţei Îraniene”, în
fapt aripa politica a grupului Îranian de opoziţie “Mujahedin – e-Khalq a produs serioase
îngrijorari prin difuzarea unor informaţii potrivit carora Îranul dispune de instalaţii şi infrastructuri 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 începutul unei lungi şi contorsionate etape de confruntari,
adversitaţi şi tensiuni între Îran şi comunitatea internaţionala. Pentru a evita punerea
acestei situaţii în dezbaterea Consiliului de Şecuritate al ONU, Teheranul a iniţiat o serie de
negocieri cu Franţa, Marea Britanie şi Germania cu scopul convenirii şi semnarii unui protocol adiţional la Tratatul de Neproliferare a Armelor Nucleare, tratativele încheindu-se, în
2004, prin semnarea Acordului de la Paris pentru reglementarea problemelor legate de
programele nucleare. Destinderea relativa realizata prin acest document a fost, însa, de
scurta durata şi întrerupta prin intervenţa CÎA care a informat comunitatea internaţionala
ca se afla în posesia a catorva mii de pagini de informaţii potrivit carora Teheranul este în
curs de adaptare a rachetei balistice “Şhehab 3” pentru a o face capabila sa duca la ţinta
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încarcaturi nucleare. Aceasta a coincis cu o alta sesizare, venita din partea Agenţiei Înternaţionale pentru Energie Atomica, potrivit careia Îranul a achiziţionat şi utilizeaza centrifuge de tip P- folosite la îmbogaţirea materialelor radioactive, dar neînregistrate în evidenţele Agenţiei Înternaţionale. Înformaţia a fost confirmata ulterior, stabilindu-se ca centrifugele au fost livrate de Pakistan. La începutul anului 2006, aceasta a însemnat prabuşirea negocierilor, denunţarea de catre Îran a protocolului de la Paris şi reluarea procesului
de îmbogaţire a uraniului în reactorul Natanz. Dar a mai însemnat, în acelaşi timp, şi aducerea dosarului Îranian în dezbaterile Consiliului de Şecuritate, urmate de aplicarea sistemului de sancţiuni internaţionale anti-iraniene la nivel de personae şi organizaţii sau
agenţii legate, într-un fel sau altul, de programele nucleare iraniene. Drept riposta, Teheranul a anunţat demararea lucrarilor de construcţie a unei noi unitaţi subterane de producere a uraniului îmbogaţit, situata în apropiere de oraşul Qom, cunoscuta sub numele de
“Fordow” şi capabila sa produca uraniu cu un înalt grad (20%) de îmbogaţire. Faţa de
aceasta situaţie, cei cinci membri permanenţi ai Consiliului de Şecuritate plus Germania au
iniţiat noi tratative cu Îranul propunandu-i sa predea 1.200 kg. uraniu neîmbogaţit (adica
jumatate din cantitatea totala deţinuta de Îran), urmand ca Teheranul sa primeasca 120
kilograme de uraniu slab îmbogaţit pentru utilizarea în scopuri civile. Propunerea nu a fost
acceptata, iar preşedintele Ahmadinejad a declarat ca ţara sa va demara procesul de
îmbogaţire a uraniului pana la pragul de 20% şi va construi înca zece anexe destinate aceluiaşi scop. În 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 începutul unei noi serii largite de sancţiuni internaţionale şi de eşecuri ale tentativelor facute 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 catre Agenţia Înternaţionala pentru Energie Atomica a raportului pe anul
2011, privitor la dimensiunea militara a programelor nucleare iraniene a provocat, în
reacţie, o escaladare şi înasprire fara precedent a sancţiunilor internaţionale. Guvernul iranian şi toate instituţiile financiare au fost consemnate pe lista entitaţilor implicate în
operaţiuni de spalare a banilor, s-a impus un embargou total asupra oricaror tranzacţii financiare cu bancile iraniene, inclusiv Banca Naţionala, pana la blocarea tuturor
depozitelor financiar-bancare ale Îranului, ale guvernului şi ale Bancii Naţionale, şi la embargoul sever asupra tranzacţiilor externe cu petrol şi produse petroliere iraniene. Toate
acestea, dar şi venirea la carma statului Îranian a moderatului preşedinte Hassan Rohani,
au determinat guvernul de la Teheran sa accepte reluarea negocierilor în formatul 5+1 care au demarat la jumatatea anului 2013 si s-au încheiat prin semnarea, la 14 iulie 2015, a
ceea ce este cunoscut drept „Acordul nuclear în formula 5+1”. În baza documentului, Îranul
a redus la mai putin de o patrime numarul centrifugelor de la reactorul Natanz, instalatiile
de la Fordow au fost modificate pentru a fi folosite exlusiv în scopuri civile, semnarea de
catre Îran a Protocolului Aditional la Tratatul de Neproliferare a Armelor Nucleare, abtinerea partii iraniene de a mai produce, pe o perioada de 15 ani, uraniu îmbogatit si acceptarea inspectiilor internationale
Dupa ce, la începutul anului 2016, Agentia ONU a confirmat, în raportul ei anual, ca Îranul
respecta întocmai angajamentele asumate prin Acordul multistatal, toate penalitatile anterioare aplicate Îranului au fost ridicate, decizie care a fost grevata de o singura exceptie,
respectiv rezolutia prin care Congresul american solicita ca, periodic, la ficare 90 de zile,
6

Supliment la Pulsul Geostrategic, Nr.263,264, Vineri, 20 Iulie 2018

INGEPO Consulting

presedintele sa confirme, sub semnatura, faptul ca Teheranul îsi respecta angajamentele.
Aceasta a lasat loc pentru interpretari subiective si acuzatii aduse Îranului, fie în ceea ce
priveste programul de dezvoltare a rachetelor balistice conventionale, fie în legîatura cu
vechea acuza a sponsorizarii fenomenului terorist. Acest carusel al acuzatiilor si dezmintirilor a luat sfarsit 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 denuntare unilaterala a
coabitarii atomice cu regimul iranian.

Acordul 5+1 : repere cronologice
- 14 iulie 2015: Are loc semnarea Acordului între Republica Îslamică Îran, de o
parte si cei cinci membri permanenti ai Consiliului de Şecuritate (Ştatele Unite, Federatia
Rusa, China, Franta, Marea Britanie) plus Germania, de cealalta parte. Este semnat, deasemenea, agrementul pentru încetarea sanctiunilor americane si europene impuse Îranului.
- 18 octombrie 2015: Ştatele Unite acceptă oficial raportul anual al Agenţiei Înternationale pentru Energie Atomica si, implicit, reducerea sanctiunilor impuse Îranului.
Uniunea Europeana legifereaza, la randul sau, ridicarea sanctiunilor anti-iraniene.
- 16 ianuarie 2016: Întrarea oficială în vigoare a Acordului 5+1.Exportul de petrol
Îranian este reluat fara restrictii, iar Ştatele Unite înceteaza integral sanctiunile.

- 20 ianuarie 2017: Înstalarea oficială a lui Donald Trump ca președinte al ŞUA.
- 29 ianuarie 2017: Îranul efectuează noi teste cu rachete balistice conventionale.
- 18 aprilie 2017: Şecretarul de Ştat American Rex Tillerson semnează - pentru prima şi ultima oara sub mandatul Trump - acceptarea de catre ŞUA a raportului AÎEA privind
respectarea de catre Îran a obligaţiilor asumate prin Acordul 5+1.
- mai 2017: Donald Trump semneaza primul decret de prelungire a sanctiunilor impuse Îranului.
- 17 iulie 2017: Pentru prima oară, Donald Trump respinge ratificarea de către
ŞUA a raportului privind respectarea de catre 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
conditii prealabile puse de Ştatele Unite pentru acceptarea unei renegocieri a Tratatului
Nuclear. Conditiile au fost respinse de Îran, prin vocea presedintelui Hassan Rohani.
Iluziile lui Barack Obama
Abordarea de catre Administratia Barack Obama a „dosarului nuclear” al Îranului si demersurile pe care fostul presedinte american le-a întreprins în directia unui acord cu regimul din Teheran au avut o dubla motivatie strategica. Pe de o parte, pornind de la estimarile potrivit carora 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 razboi pe care nici America, nici aliatii sai nu erau pregatiti si dispusi sa -l accepte. Pe de
alta parte, presedintele Obama a mizat pe posibilitatea ca oferirea de avantaje economice
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si a perspectivei de integrare neconflictuala în comunitatea internationala erau suficient
de atragatoare pentru ca regimul iranian sa devina mai elastic si mai moderat într-un interval de timp cuprins între 10 si 15 ani. În abordarea Administratiei Obama, problema
iraniana trebuia sa se limiteze exclusiv la dosarul programelor nucleare, fara a se extinde
si la alte chestiuni divergente precum cea a rachetelor balistice, sau sustinerea de catre regimul teocratic a militiilor si entitatilor radical-teroriste.
Asa cum s-a putut constata la vremea respectiva, rationamentele lui Barack Obama nu au
fost primite prea favorabil de catre aliatii traditionali ai Americii din regiunea Orientului
Mijlociu, între care, la loc de frunte, se regaseau Îsraelul si Arabia Şaudita. Faptul, însa, ca
Barack Obama nu a luat în consideratie sensibilitatile acestora, apoi, negocierea si semnarea Acordului nuclear cu Îranul, au fost de ajuns pentru a aprinde scanteia unui sustinut
razboi politic al Îsraelului împotriva lui Obama, razboi condus si întretinut de premierul
Banjamin Netanyahu care nu a ezitat ca, într-un gest fara precedent, sa aduca severe critici
împotriva presedintelui ŞUA si aceasta chiar în fata Congresului de la Washington. Un razboi în care au fost mobilizate toate panopliile disponibile pentru Îsrael, de la aparatul mediatic si propagandistic, la institutiile israeliene externe, comunitatile evreiesti si grupurile
de presiune din ŞUA pana la personalitati ale vietii politice si financiar-econoimce americane. Îar printre acestia din urma s-a aflat si miliardarul Donald Trump, adveresar declarat al
politicii lui Barack Obama, inclusiv a Acordului Nuclear cu Îranul. Astfel încît, odata ajuns
în fruntea Administratiei, noul locatar de la Casa Alba, împreuna cu echipa sa de consilieri
si ministri, au demarat fara întarziere o strategie de eliminare a mostenirii politice a lui
Barack Obama si a modelului de relatii externe promovat de acesta, inclusiv în ceea ce priveste raporturile cu Republica Îslamica a Îranului si Acordul 5+1 încheiat cu aceasta tara.
Prima întîlnire dintre Benjamin Netanyahu si presedintele Donald Trump, desfasurata la 5
martie 2017, la Casa Alba, cu prilejul participarii premierului israelian la reuniunea anuala
a Comitetului Americano-Îsraelian pentru Afaceri Publice (AÎPAC) a evidentiat si a consacrat perfecta concordanta între viziunile celor doi oameni politici asupra unei viziuni dure
de abordare a „chestiunii iraniene”.
Astazi se poate afirma, fara teama de a gresi, ca aceasta întalnire a „parafat” consensul total între Îsrael si Administratia Trump precum si coordonatele generale ale actiunii conjugate pentru „încercuirea” Îranului, coordonate ale caror detalii aveau sa fie convenite, ulterior, în cadrul întalnirilor care au avut loc între apropiatii lui Donald Trump si responsabilii israelieni între care, un
rol dinamic l-a avut ministrul israelian al Apararii,
Avigdor Lieberman. În acest
cadru, Îsraelul a obtinut, din
partea Administratiei de la
Washington, asigurarea si
angajamentul de sustinere
neconditionata a abordarilor israeliene privitoare la
Îran si la aliatii regionali ai
acestuia, nu numai în plan
diplomatic, îndeosebi în cadrul Consiliului de ŞecuritaDe la divergenţă....
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te, ci si pentru prevenirea unor reactii din partea Federatiei Ruse si ale comunitatii europene la actiunile militare întreprinse de statul evreu împotriva prezentei militare iraniene
pe esichierul razboiului civil sirian, precum si solutionarea altor dosare fara legatura directa sau indirecta cu programele nucleare iraniene, de la stoparea productiei de rachete balistice conventionale pîna la „marea afacere” privitoare la „solutionarea finala” a contenciosului palestinian sau eliminarea regimului teocratic iranian din întreaga ecuatie strategica
a Orientului Mijlociu.

Un dublu pariu : John Bolton sau Mujahedin – e – Khalq?
O problema serioasa pe care o ridica razboiul – devenit aproape o „afacere personala - pe
care Donald Trump si Benjamin Netanyahu îl duc împotriva Îranului – este aceea ca nici
unul nici altul nu au abordat vreodata logica simpla si cu vechi radacini istorice potrivit
careia atunci cand ceva este distrus, acesta trebuie sa fie înlocuit cu altceva. Îar ignorarea
acestei necesitati se datoreaza unui fapt simplu în aparenta si anume acela ca, pentru Donald Trump si Benjamin Netanyahu, logica politica prin care se afirma si se sustine ca disfunctiunile existente între Îranul islamic si Occident nu se datoreaza atat ambitiilor iraniene de intrare în posesia unui arsenal nuclear, cat, cu deosebire, unor practici care ies din
cadrul propriu-zis al „dosarului nuclear”, respectiv al cursei intense pe care regimul de la
Teheran o desfasoara în domeniul înarmarii conventionale cu componenta sa materializata în productia de rachete balistice, apoi finantarea si gestionarea unor entitati combatante
pe care Occidentul si Îsraelul le condamna ca fiind teroriste si, nu în ultimul rand, ambitia
regimului islamic iranian de expansiune în geografia regionala a Orientului Mijlociu, inclusiv prin crearea faimosului „arc siit” care sa fie o punte de legatura între malul rasaritean
al Golfului si „apele calde” ale Marii Mediterane.
Şe întelege de la sine ca intransigenta si conditiile maximaliste si prohibitive pe care
Washingtonul si Îsraelul le ridica în fata guvernantilor iranieni nu vor putea fi niciodata
acceptate de catre acestia din urma. Îar aceasta conduce la reactivarea mai vechii practici a
sanctiunilor internationale redimensionate, de data aceasta, pentru a fi, asa cum spunea
ministrul de externe Mike Pompeo, „de o severitate fara precedent în istorie”, în speranta nu lipsita de incertitudini - ca asemenea masuri vor impune iranienilor o atitudine mai moderata si mai receptiva la gîndirea americana si occidentala sau vor determnina reactii sociale interne de amploare care sa determine, în ultma analiza,
implozia regimului teocratic. O asemenea
abordare este puternic
influentata de asanumitul „pariu pe logica lui John Bolton”, noul consilier al lui Donald Trump pentru
securitate nationala si
unul dintre cei mai radicali ulii anti-iranieni
... La prietenie strategică
9

Supliment la Pulsul Geostrategic, Nr.263,264, Vineri, 20 Iulie 2018

INGEPO Consulting

pe care îi include actualul staff al presedintelui Donald Trump.
Adversitatea anti-iraniana a lui John Bolton nu este de data recenta si propensiunea sa
pentru schimbarea regimului de la Teheran a fost exprimata explicit cu un deceniu în urma, cand acesta, într-un discurs fulminant si - a expus viziunea asupra manierei de solutionare a „sindromului persan”. Ceea ce se stie mai putin este faptul ca (potrivit postului qatarez de televiziune prin satelit „Al-Jazeera”, 24 mai 2018), conferinta a fost comanditata de
filiala americana a organizatiei iraniene de opozitie „Mujahedin-e-Khalq” care a platit conferentiarului si onorariul de cîteva zeci de mii de dolari. Ceea ce Jonh Bolton pare a nu fi
avut în vedere este faptul ca iranianul de rînd va gandi de multe ori înainte de a actiona
pentru schimbarea unei dictaturi religioase cu o alta crescuta si subventionata de Occident.
Gruparea în discutie a fost activa în perioada revolutiei khomeyniste din 1979 si, potrivit
unor istoriografi sau contemporani ai evenimentelor de atunci, ar fi fost implicata în atacul
asupra ambasadei americane la Teheran care a provocat cunoscuta criza a ostaticilor americani. Pierzand, însa, în favoarea mollahilor, lupta pentru acapararea puterii de dupa caderea monarhiei, gruparea s-a refugiat în Îrak, luptand, în randul armatei lui Şaddam Hussein, împotriva armatei iraniene. Cateva mii de membri ai miscarii, ramasi în închisorile
iraniene, au fost executati de noul regim islamist, ca pedeapsa pentru „tradare nationala”.
Datorita anti-americanismului sau initial, „Mujahedin – e –Khalq” a fost înscrisa, ca entitate terorista, pe listele elaborate de Washington si Uniunea Europeana, din care în 2008,
respectiv 2012, a fost radiata, mutandu-se în Franta si Germania unde a depus sustinute
eforturi propagandistice si finnciare pentru corectarea imaginii sale, inclusiv prin cultivarea de relatii printre personalitatile influente din Ştatele Unite, printre care se regasesc
numele fostului consilier pentru Şecuritate Înterna Francis Towsend, fostul guvernator al
statului Vermont, Howard Dean, fostul primar al New -York-ului, Rudolph Giuliani sau fostul ambasador si actual consilier prezidential John Bolton. Nu sunt putini analistii care
apreciaza ca un pariu pe organizatia iraniana de opozitie, ca alternativa la actualul regim
islamist de la Teheran nu ar fi decat
înca una din multele
optiuni esuate pe
care Administratiile
de la Washington au
mizat în contextul
conflictului cu Îranul.
Pe fundalul reaprinderii tensiunilor
americano-iraniene
si al înaspririi tonului utilizat în relationarea conflictuala
reciproca OccidentÎsrael-Îran este îndoielnic ca noul pachet de penalitati John Bolton, consilier pentru Securitate Naţională al Administraţiei Trump
10
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aplicate regimului islamist va fi
suficient prin el însusi pentru a
deschide drumul catre o rasturSancţiuni ridicate în anul 2016
nare sau o implozie a regimului
şi reintroduse la 12 mai 2018-05-27
ayatollahilor, sau doar pentru a
determina ca acesta sa accepte
un nou „deal” care sa trateze
 Embargou petrolier
 Penalitati în domeniul asigurarilor si transpor- cuprinzator toate aprehensiunile americanilor si israelienilor,
turilor
precum cele legate de ansam Embargou asupra tranzactiilor cu metale rare si
blul acuzelor aduse Îranului în
pretioase
momentul de fata
 Penalitati aplicate cu titlu individual si asupra
altor companii din sectorul privat
Aşa grăit-a Pompeo. Ce va face Iranul?
Sancţiuni care au fost menţinute
Iran şi sancţiunile impuse de SUA

Pentru prima oara de la învesti Embargou asupra tranzactiilor cu armament si rea sa, la 26 aprilie, în fruntea
tehnologia rachetelor
diplomatiei americane, la 21
 Penalitati legate de nerespectarea drepturilor mai noul ministru de externe al
ŞUA, Mike Pompeo a rostit priumane si sustinerea terorismului
mul discurs fundamental de politica externa care a fost dedicat,
Penalităşi suplimentare aplicate după semnarea
aproape în totalitate, celei mai
Acordului nuclear
„virale” stari conflictuale în care
este implicata strategia AdmiPenalitati asupra persoanelor si companiilor legate de nistratiei Trump pentru regiuprogramul de producere rachetelor balistice con- nea Orientului Mijlociu – aceea
ventionale
provocata de retragerea unilaterala a Ştatelor Unite din AcorÎntroducerea Garzii Revolutiei Îslamice pe lista orga- dul „nuclear” cu Îranul în formatul 5+1 si aplicarea de sanctiuni
nizatiilor teroriste
împotriva Republicii Îslamice,
sanctiuni care, potrivit înaltului
demnitar american, s-ar putea sa fie cele mai drastice de acest fel de cand istoria diplomatiei ca alt mod de a duce razboiul cunoaste acest instrument de „persuasiune prin presiune”. Amintind, involuntar, de politica sanctiunilor promovata de Administratiile de la
Washington împotriva Coreei de Nord sau de cele 13 conditii formulate de Arabia Şaudita
si satelitii sai de la Golful Arabo-Persic drept preconditie pentru realizarea unei reconcilieri cu emiratul Qatar, expozeul lui Mike Pompeo a fost, în esenta sa, un inventar de conditii
carora Îranul trebuie sa se conformeze întocmai, drept preambul la eventualul acord al Administratiei Trump asupra unei renegocieri de fond a Agrementului multilateral semnat în
anul 2015. Lectura integrala a pledoariei domnului Şecretar de Ştat, pune în evidenta nu
numai faptul ca la baza conceptionala a acesteia a stat principiul „totul sau nimic”, sfera de
cuprindere a celor 12 somatii depaseste cu mult tema care a fost pusa în discutie, dezvoltand, practic un summum de conditii maximale a caror virtuala îndeplinire ar însemna, în
final, prabusirea regimului de la Teheran si scoaterea Îranului din ecuatia geopolitica si
11
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geostrategica a Orientului Mijlociu. Îar aceasta concluzie este sustinuta si de faptul ca în
oferta facuta partii iraniene, Administratia de la Washington evita orice referinta la ceea ce
va face în acest caz dar si la orice garantie ca are dispozitie si deschidere pentru compromis sau la natura garantiilor pe care le ofera Îranului în contrapartida cu satisfacerea conditiilor puse, pe care însusi Mike Pompeo le-a caracterizat drept „nerealiste”. Care sunt cele 12 porunci si ce sanse, fie si minimale, exista ca regimul de la Teheran sa le dea ascultare?
1. Prima conditie: „Iranul trebuie sa prezinte Agentiei Internationale pentru Energie
Atomică un raport complet şi detaliat despre dimensiunea militară a programelor sale nucleare şi asupra renunţării definitive verificabile a acestor activităţi”
Aceasta conditie presupune acceptarea de catre Îran a faptului ca a dezinformat în trecut
în legatura cu preocuparile sale nucleare si, în acelati timp, sa demonstraze cu probe credibile si controlabile cand si la ce stadiu aceste activitati au fost încetate. Este dificil de crezut ca o natiune poate sa recunoasca faptul ca a mintit într-o chestiune sau alta, iar aceasta
recunoastere devine cu atît mai inacceptabila pentru Îran, cu cat ea ar implica infailibilitatea si probitatea personala a ghidului spiritual suprem al Îranului islamic.
2. A doua conditie: „Iranul trebuie sa înceteze definitiv procesul de îmbogatire a uraniului şi orice activitate de procesare a plutoniului şi de producţie a apei grele”
Conditia presupune renuntarea de catre Îran la orice activitate în domeniului nuclear care are finalitati de utilizare civila si energetica. În egala masura, este vorba de renuntarea
de catre Îran la toate investitiile anterioare în programele nucleare, si la costisitoarele centrifuge necesare acestora, inclusiv în domeniile civile care depasesc de departe sfera stricta a caracterului militar avut în vedere de Ştatele Unite ale Americii.
3. A treia conditie: „ Iranul trebuie sa permita accesul neîngradit 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 în acest caz este aceea ca orice racheta balistica suficient de puternica pentru a transporta încarcaturi conventionale, poate fi adaptata pentru transportul
ogivelor nucleare. Înterzicerea de plano a rachetelor balistice înseamna mentinerea capacitatii militare conventionale a Îranului la nivele inferioare nu numai în comparatie cu Ştatele Unite, dar si cu statele arabe vecine puternic înarmate cu asistenta militara logistica si
tehnologica a Ştatelor Unite. Este greu de presupus ca nu numai Îranul, dar si oricare stat
preocupat de apararea nationala proprie va accepta o asemenea dezechilibrare a balantei
de forte.
5. „Iranul trebuie să-i elibereze pe toţi cetăţenii Statelor Unite şi ai partenerilor şi aliaţilor
noştri deţinuţi pentru acuzaţii contrafăcute”
Desi nu are nici o legatura cu chestiunea „dosarului nuclear”, aceasta conditie presupune
acceptarea faptului ca nici o condamnare la detentie în Îran nu are la baza o acuza întemeiata. Este dificil de acceptat ca tribunalele iraniene îi trimit în fata justitiei pe cei detinuti
doar pentru simplul fapt ca sunt americani sau aliati ai americanilor.
6. „Iranul trebuie să înceteze sprijinul acordat grupărilor teroriste din regiunea Orientului
12
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Mijlociu, inclusiv formaţiunea Hezbollah din Liban, Mişcarea palestiniană Hamas şi gruparea
palestiniană Jihadul Islamic”
Şponsorizarea fenomenului terorist este, fara îndoiala, reprobabila, dar facand referiri
nominale, Şecretarul de Ştat Pompeo lasa impresia ca se departeaza de la subiect, adaugand o conditie suplimentara cu fiecare nominalizare facuta. Daca ar fi sa se aminteasca
toate entitatile acuzate sau banuite de practica terorismului în regiune, ar însemna sa se
nominalizeze mai toate sau toate gruparile aliate pro-iraniene din regiune si din afara
acesteia. Întrebarea care se pune priveste masura în care Îranul se va auto-recunoaste
drept sponsor si finantator 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”
Conditia, desi gliseaza, înca o data, pe langa chestiunea centrala, reflecta o necesitate reala pentru procesul de pacificare a Îrakului si de întarire a suveranitatii si independentei
sale nationale. Din acest punct de vedere, clarificarea statutului militiilor siite irakiene ar
trebui sa fie ceruta nu de catre guvernul de la Washington, ci de guvernul de la Baghdad,
mai ales, ca, dupa alegerile parlamentare din luna mai, cercurile politice irakiene sunt favorabile si direct interesate în solutionarea acestei probleme spinoase.
8. De asemenea, Iranul trebuie să înceteze sprijinul militar acordat miliţiilor rebele houthite din Yemen şi să acţioneze pentru o soluţionare paşnică a conflictului din această ţară”

O conditie, deasemenea inacceptabila pentru regimul de la Teheran pentru care a raspunde favorabil unei asemenea revendicari înseamna a capitula în fata Arabiei Şaudite si a
Emiratelor Arabe Unite, fara ca aceasta sa deschida si o perspectiva de reglementare a vechilor divergente confesionale si politice care opun siismul iranian si sunnismul wahhabit
al monarhiilor arabe din Golf.
9. Aceasta a noua conditie cere Îranului „retragerea de pe întregul teritoriu sirian al tuturor forţelor şi formaţiunilor militare care acţionează în această ţară sub comandă iraniană”
Pe langa faptul ca Şiria a fost unicul aliat regional al Îranului în razboiul cu Îrakul lui Şaddam Hussein, conditia nu ia în consideratie argumentul iranian potrivit caruia implicarea
sa în conflictul intern sirian a avut loc la cererea expresa a guvernului de la Damasc, iar o
plecare din Şiria nu va putea fi realizata decat la cererea oficiala a guvernului din Damasc.
În plus, aceasta conditie maximala devine inacceptabila prin aceea ca ea cere Îranului ca,
dupa sapte ani, sa abandoneze un razboi pe care este pe cale sa îl cîstige împreuna cu
aliatiii sai sirian si 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 conditie ar putea fi negociata numai în masura în care ar exista perspectiva
ca guvernul de la Kabul sa castige confruntrea cu Talibani sau ca o încheiere a razboiului
din aceasta tara sa nu lezeze interesele securitare ale Îranului în proximitatea asiatica regionala. Înca o data, prin cuvintele lui Mike Pompeo, Administratia Trump cere Îranului totul, fara a oferi nimic în schimb, întarind aprehensiunea ca inventarul american de conditionari a fost elaborat cu buna stiinta în asa fel încat acestea sa nu poata fi acceptate, ofe13

Supliment la Pulsul Geostrategic, Nr.263,264, Vineri, 20 Iulie 2018

INGEPO Consulting

rind, astfel, lui Donald Trump, argumentul de
a-si continua programul anti-iranian avand ca
finalitate fundamentala erodarea pana la prabusire 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 si în cazul rachetelor balistice, strategia
iraniana de gestionare a potentialelor militare
si umane asimetrice si ale actorilor nonstatali în conflictele de „franciza” în care este
implicata Republica Îslamica a Îranului nu va putea sa dea un cirs pozitiv. Acest aspect reprezinta, totodata, un element-cheie al sistemului iranian de securitate, la care Teheranul
nu este dispus sa renunte, fara a primi în schimb o larga paleta de garantii securitare, inclusiv 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 atentatele la siguranţa navigaţiei internaţionale şi atacurile cibernetice distructive”
Adversitatea fata de Îsrael reprezinta un punct esential al ideologiei si doctrinei iraniene,
dar si o parghie de sprijin pentru alegatiile discursive potrivit carora Îranul actioneaza nu
numai pentru apararea intereselor proprii, ci si pentru apararea si propasirea Îslamului si
a cauzei palestiniene. Cat despre relationarea cu monarhiile saudita si emirateza, acestea
sunt circumscrise, din perspectiva iraniana, atat vechilor dispute teritoriale si confesionale, cat si cursei înarmarilor conventionale în care cele trei state se afla angajate cu începere
din anii 80.
Analizand cele 12 conditii pe care Administratia americana le pune în fata regimului de la
Teheran, Anthony H. Cordesman, de la Center for Ştrategic Înternational Ştudies (CŞÎŞ),
aprecia ca în felul în care au fost gandite si redactate, cele 12 conditii prezentate de Şecretarul de Ştat Mike Pompeo sunt, în principiu, non-negociabile ca un tot unitar în masura în
care, chiar luate fiecare in parte, acestea reprezinta, în sine, tot atatea declaratii de razboi
politic si economic la adresa regimului de la Teheran.
Asa cum era de asteptat, raspunsul iranian nu s-a lasat asteptat si el a fost dat prin vocea
presedintelui Hassan Rohani care a refuzat în termeni duri pretentiile americane, pe care
le-a caracterizat drept o tentativa explicita de rasturnare de la putere a regimului teocrattic. „Îranul nu va accepta sa fie umilit si el are capacitatea ca, prin vointa natiunii sale, sa
reziste acestor presiuni inacceptabile. Dupa „episodul Pompeo” urmeaza ragazul de pîna la
180 de zile pe care ŞUA l -a acordat atat Îranului, cat si statelor straine care sunt angajate
în relatii politico-economice cu Republica Îslamica. Un interval în care, cu certitudine, atat
partea iraniana. cat si statele Uniunii Europene, dar si Federatia Rusa, nu vor ramane cu
mîinile încrucisate, astfel încat contenciosul „nuclear” se afla în fata unei veri fierbinti si
imprevizibile în care realitatile ar putea sa nu mai fie doar prilej de show-uri politice.
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