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Iranul a detonat…bomba petrolierã
Iranul a aruncat în aer…deocamdatã
preþurile la petrol în Hexagon, dupã ce a
decis sã nu mai vândã petrol companiilor
franceze ºi britanice. Ambasadorii Franþei,
Italiei, Spaniei, Greciei, Portugaliei ºi
Olandei au fost convocaþi de oficialii de la
Teheran pentru a li se transmite intenþia de
“revizuire” în scãdere a exporturilor de
petrol. Iranul a avertizat totodatã cã ar
putea întrerupe furnizarea þiþeiului ºi cãtre
Uniunea Europeanã (care a impus sancþiuni
împotriva sa), dând asigurãri cã nu va face
acest lucru deocamdatã din raþiuni umanitare, conform postului de televiziune AlAlam. A doua þarã din cadrul OPEP, Iranul
produce 3,5 milioane de barili de petrol pe
zi ºi exportã 2,5 milioane. Grosul, 70%, se
duce în Asia, iar puþin peste 20 la sutã se
îndreaptã spre Uniunea Europeanã (respectiv 600.000 de barili pe zi), în special cãtre
Italia, Spania ºi Grecia. Teheranul continuã
sã aibã o poziþie sfidãtoare ºi în ceea ce
priveºte programul sãu nuclear. Dupã ce a
promis cã va veni la masa negocierilor, mai
nou ar intenþiona sã îºi extindã programul
nuclear la o instalaþie subteranã fortificatã
în oraºul Qom, susþine un diplomat de la
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Viena citat de BBC. ªeful inspectorilor
Agenþiei Internaþionale pentru Energie
Atomicã, Herman Nackaerts, s-a aflat zilele
trecute în a doua misiune în decurs de trei
sãptãmâni în Iran, AIEA dorind sã clarifice
natura exactã a programului nuclear iranian: civilã sau militarã? Între timp, douã
nave de rãzboi iraniene -distrugãtorul
Shahid Qandi ºi nava sa de aprovizionare
Kharg- au intrat în Marea Mediteranã pentru a doua oarã de la revoluþia islamicã din
1979, ºeful marinei, amiralul Habibollah
Sayari, declarând pentru agenþia IRNA cã
s-a dorit doar etalarea unui spectacol de
putere ºi un “mesaj de pace”. Anul trecut,
în februarie, douã nave iraniene au intrat în
Mediterana, determinând Israelul sã acuze
“provocarea”. ªi acum, tensiunea între cele
douã þãri creºte de la o zi la alta. Premierul
israelian, Benjamin Nethanyahu, va discuta de altfel cu preºedintele american,
Barack Obama, pe 5 martie, la
Washington, despre acþiunile ce vor fi
întreprinse în legãturã cu capacitãþile
nucleare ale Iranului - posibile noi sancþiuni, negocieri sau o intervenþie militarã,
relateazã publicaþia Haaretz. Vizita lui

Nethanyahu vine într-un moment de
intense speculaþii referitoare la posibilitatea ca Israelul sã iniþieze un atac împotriva instalaþiilor nucleare iraniene. ªi chiar
dacã SUA au repetat insistent cã nu doresc
o evoluþie militarã a situaþiei, Israelul va
lua singur o decizie în acest sens, a declarat
ºeful Statului Major israelian, generalul
Benny Gantz. Potrivit acestuia, Iranul nu
este doar o “problemã israelianã”, ci una
“regionalã ºi mondialã”. Consilierul pentru
securitate naþionalã din SUA, Tom
Donilon, a încercat în timpul vizitei în
Israel sã-ºi convingã gazdele sã nu atace
þintele nucleare iraniene, a scris cotidianul
Yediot Ahronot. Generalul Mohammad
Hejazi, un comandant militar al Republicii
islamice, a comentat cã “Iranul nu va
aºtepta acþiuni ale inamicilor”, ci va lovi
primul.”Vom lansa atacuri oricând vom
simþi cã inamicii intenþioneazã sã ne punã
în pericol securitatea naþionalã”, a
ameninþat Hejazi. În noiembrie 2011, liderul suprem iranian, ayatollahul Ali
Khamenei, avertiza cã “Iranul va avea o
ripostã durã la orice agresiune sau chiar la
ameninþãri”. (M.Comiºel)

