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Iranul stã pe un butoi cu pulbere.. nuclearã
Controversatul program nuclear iranian
este un adevãrat focar de tensiune internaþionalã. Se poate vorbi chiar despre un
rãzboi, deocamdatã unul psihologic,
întrucât Israelul ºi Occidentul lanseazã
avertismente peste avertismente în direcþia
Teheranului, cã nu va fi lãsat sã fabrice
arma atomicã. La capãtul celei de-a noua
întâlniri bilaterale, preºedintele SUA,
Barack Obama, ºi premierul irsaelian,
Benjamin Netanyahu, au concluzionat cã
”Israelul nu poate trãi sub ameninþarea distrugerii sale”, afirmaþie pe care cei doi o
interpreteazã totuºi diferit. În vreme ce
Israelul ar dori ca Statele Unite sã intervinã
imediat ºi sã bombardeze instalaþiile
nucleare iraniene, Obama ar prefera sã
evite o astfel de operaþiune militarã, în
plinã perioadã electoralã. Pentru
Netanyahu însã, o eventualã intervenþie la
toamnã, dupã alegerile prezidenþiale din
Statele Unite, riscã sã fie tardivã, Iranul
putând anunþa între timp cã posedã arma
nuclearã. Astfel cã, în vreme ce Obama
insistã cã sancþiunile economice deja aplicate ar trebui sã fie lãsate sã-ºi facã efectul,
8 din cei 14 membri ai cabinetului de securitate israelian sunt în favoarea unor atacuri
preventive împotriva Iranului “chiar fãrã
aprobarea americanilor”, potrivit cotidianului Maariv. Secretarul Apãrãrii din SUA,
Leon Panetta, a declarat cã Statele Unite
vor recurge la opþiunea militarã doar dacã
toate celelalte soluþii vor eºua. Tot el a mai
precizat însã cã Washingtonul va furniza
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Israelului toatã logistica necesarã pentru
a-i asigura superioritatea militarã în faþa
inamicilor sãi. Marele coºmar al Casei
Albe rãmâne o acþiune unilateralã a
Israelului, de naturã sã oblige apoi Statele
Unite sã i se alãture. Obama a militat ºi în
faþa adunãrii AIPAC, principalul lobby
pro-israelian din SUA, pentru o soluþie
diplomaticã, apreciind cã “se vorbeºte prea
mult despre rãzboi”. Între timp, portavionul

american Enterprise a plecat de la baza
Norfolk (Virginia) pentru a intra în serviciu
în Marea Mediteranã ºi Golful Persic.
Potrivit Forþelor Navale ale SUA,
Enterprise se va afla în Golful Persic în
cazul unui conflict cu Iranul. Aviaþia de
punte a Enterprise are la activ asemenea
acþiuni de luptã, ripostând în 1988 la
minarea acvatoriului Golfului Persic.
Enterprise este capabil sã ridice în aer 60
de avioane de luptã ºi elicoptere. Situaþia e
tensionatã ºi la Teheran, unde Parlamentul
l-a audiat pe preºedintele Mahmoud
Ahmadinejad în legãturã cu o listã lungã de
acuzaþii, între care gestionarea greºitã a
economiei naþionale ºi provocarea liderului
suprem al þãrii, ayatollahul Ali Khamenei,
care are ultimul cuvânt asupra tuturor problemelor statului. Ahmadinejad s-a opus
timp de 11 zile ordinului dat de Khamenei
de a-l repune în funcþie pe ministrul
Informaþiilor, Heidar Moslehi, care fusese
demis de preºedinte în aprilie 2011.
Mahmoud Ahmadinejad este primul
preºedinte din istoria Iranului supus acestei
proceduri, o loviturã serioasã datã poziþiei
sale într-un conflict cu parlamentarii ºi cu
instituþia religioasã a þãrii. Citarea a survenit în urma unei petiþii depuse de un grup
de parlamentari în vederea revizuirii
deciziilor politice luate de Ahmadinejad,
care s-a aflat în centrul unor atacuri în
ultimele luni din partea adepþilor aripii
dure, aceiaºi care l-au adus la putere. (M.
Comiºel)

