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Ambasadorul Iranului: Ameninþãrile de
atac militar împotriva noastrã sunt o glumã

Reporter: Excelenþa Voastrã, si-
tuaþia relaþiilor între Iran ºi statele
occidentale se schimbã în fiecare zi.
Cum vedeþi lucrurile în acest mo-
ment?

Bahador Aminian Jazi: În ulti-
mele zile (n.r. sãptãmâna trecutã), au
avut loc trei evenimente indepen-
dente.

În primul rând, am fãcut noi pro-
grese în tehnologia nuclearã iranianã
(n.r. Teheranul a anunþat miercuri,
15 februarie, cã a reuºit sã producã
propriul combustibil nuclear îmbo-
gãþit cu 20% pentru reactorul sãu de
cercetare).

În al doilea rând, a fost trimisã o
scrisoare de cãtre directorul Consiliu-
lui pentru Securitate Naþionalã din
Iran cãtre Catherine Ashton, emisara
grupului 5+1 (Statele Unite, China,
Rusia, Franþa, Marea Britanie + Ger-
mania), prin care a propus reluarea
“cât mai rapidã” a discuþiilor cu privi-
re la programul nuclear iranian “cu
respectarea dreptului Iranului de a fo-
losi în mod paºnic energia nuclearã”.

Apoi, au avut loc discuþii cu ºase
þãri europene despre petrol, în con-

textul san-
cþiunilor im-
puse de Uniu-
nea Europea-
nã.

Reporter:
Aþi oprit ex-
porturile de
petrol cãtre
cele ºase þãri
europene, aºa
cum a relatat
presa (n.r.
s ã p t ã m â n a
trecutã)?

Bahador
A m i n i a n

Jazi: Nu! Iranul a pus niºte condiþii
pentru aceste ºase þãri care importã
din Iran. UE ne-a impus niºte san-
cþiuni pentru urmãtoarele ºase luni
(n.r. UE a aprobat sancþiuni asupra
exportului de petrol iranian, care vor

intra în vigoare la 1 iulie), însã nu
este clar dacã acestea vor fi imple-
mentate.

În acest context, le-am spus cã
avem ºi noi niºte condiþii: ar trebui sã
semneze un acord pentru 3-5 ani, nu
acceptãm niciun fel de impuneri le-
gate de starea de forþã majorã ºi ar
trebui sã clarifice cum vor sã plãtea-
scã pentru petrol. Acestea sunt cele
trei condiþii pe care le-a transmis Ira-
nul, iar ambasadorii þãrilor occiden-
tale de la Teheran ar trebui sã vorbe-
ascã cu Guvernele lor ºi sã se ajungã
la un rezultat.

Reporter: Ne puteþi spune cum
v-au afectat sancþiunile impuse de
statele din Vest - vizând exporturile
de petrol, precum ºi îngheþarea acti-
velor bãncii centrale - din punct de
vedere economic?

Bahador Aminian Jazi: Din
punctul de vedere al petrolului, nu
existã, încã, nici o sancþiune. UE a
aprobat sancþionarea în urmãtoarele
ºase luni. Exportãm petrol în multe
þãri, numai 18% cãtre statele europe-
ne. Dacã acestea nu mai doresc acest
lucru, avem alþi clienþi, în alte þãri.
Asta înseamnã cã aceaste sancþiuni
nu afecteazã economia iranianã de-
loc. Poate, pe viitor, vor exista unele
probleme, dar încã nu se poate vorbi
despre aºa ceva.

În ceea ce priveºte sistemul bancar,
da, existã unele dificultãþi, dar pe par-
cursul ultimilor 30 de ani, noi ne-am
aflat mereu în situaþia unor diverse
sancþiuni, aºa cã ºtim sã lucrãm în
astfel de condiþii. Este posibil sã aparã
unele inconveniente în vieþile de zi cu
zi ale unor oameni – de exemplu când

avioanele noastre de pasageri nu pot
ateriza pe aeroporturi europene, însã
nu sunt probleme îngrijorãtoare.

În ultimii 30 de ani ne-am con-
fruntat cu tot felul de probleme, am
avut un rãzboi de opt ani cu Saddam
Hussein. În acele timpuri, toate þãrile
europene ºi America îl susþineau pe
Saddam. ªi acum, ne putem adapta
noii situaþii.

Spre exemplu, produsul intern
brut a ajuns la 475 miliarde dolari, în
2011, fiind în creºtere cu 68 miliarde
dolari faþã de 2010.

Rezervele valutare au crescut cu
26 miliarde dolari faþã de 2010, la
104,6 miliarde dolari, în 2011, Ira-
nul ocupând locul al treilea în Orien-
tul Mijlociu ºi Asia Centralã, din
acest punct de vedere.

Tototdatã, þara noastrã ocupã locul
al treilea în ceea ce priveºte progresul
în Indicele dezvoltãrii umane, în ulti-
mii30deani,potrivit raportuluiONU.

În ciuda ameninþãrilor cu sancþiuni
internaþionale, investiþiile strãine di-
recte în Iran au crescut, în 2009 ºi
2010, cu 120%.

Reporter: Este Iranul îngrijorat
în privinþa posibilitãþii unui atac din
partea Israelului?

Bahador Aminian Jazi: Deloc!
Israelienii duc un rãzboi psihologic.
Ei se cunosc mai bine ºi ºtiu cã un
atac sau orice opþiune militarã
împotriva noastrã nu este în favoa-
rea lor. Ei ºtiu cã sunt o þarã micã,
care nu poate suporta consecinþele
unui atac asupra Iranului. Dacã ar
ataca Iranul, ce credeþi cã s-ar
întâmpla? Credeþi cã Iranul ar trebui
sã stea sã priveascã ori sã riposteze?

Iranul a arãtat, de-a lungul timpului,
cã nu poate sta tãcut în faþa oricãrui
atac asupra sa. Trebuie sã ripostãm!
O þarã atât de micã precum Israe-
lul...

Reporter: Micã, dar cu prieteni...
Bahador Aminian Jazi: Da, au

prieteni! Dar uitaþi-vã în ultimii zece
ani... Au fost în rãzboi cu Hezbollah.
Un grup mic, despre care chiar ei
spun cã are mai puþin de 5.000 de oa-

meni. Nici mãcar nu au reuºit sã re-
zolve problema Hezbollah, care este
un grup mic. Nici mãcar nu au reuºit
sã rezolve problema Hamas. Sunt
foarte slabi ºi nu îºi pot permite sã
suporte consecinþele. Da, au unii
prieteni, dar asta nu va închide gura
Iranului. Iar israelienii ºtiu cã orice
atac va fi contra-atacat. Dacã vor sã
atace, care va fi rezultatul pentru ei?
Dacã atacã o locaþie iranianã, credeþi
cã se va rezolva totul sau cã va fi mai
rãu pentru ei? ªtim cã ameninþãrile
de atac militar sunt o glumã! Le folo-
sesc doar în scop psihologic. Euro-
penii ºi americanii spun cã sancþio-
neazã Iranul pentru a preveni un
atac. Un atac nu este o opþiune realã,
dar israelienii îl folosesc ca sã forþe-
ze europenii sã sancþioneze Iranul ºi
pe americani sã facã ceva pentru ei.
Însã, un atac militar nu va avea loc,
nu este în favoarea israelienilor.
Chiar ºi americanii, care sunt mult

mai puternici, folosesc expresia
“toate opþiunile sunt pe masã”. Ok!
Toate opþiunile au fost pe masã, de
mulþi ani încoace. Dar ce s-a
întâmplat? Au folosit aceastã “opþiu-
ne” în Irak, în Afghanistan, care sunt
state mai mici decât Iran. ªi la final,
la ce le-a folosit aceastã opþiune?
Pânã la urmã, totul a fost în favoarea
noastrã. În Irak, au cheltuit foarte
mulþi bani ºi acum se retrag.

Aºadar, cred cã israelienii duc un
rãzboi psihologic, chiar împotriva
Europei ºi Americii, am putea spune,
pentru cã îi forþeazã sã ia decizii în
favoarea loc, precum sancþiunile im-
puse Iranului.

Reporter: Acest rãzboi psiholo-
gic a afectat preþul petrolului...

Bahador Aminian Jazi: Acest
lucru este în favoarea noastrã ºi
împotriva europenilor. Creºterea co-
taþiilor este în favoarea noastrã pen-
tru cã noi suntem exportatori.

Reporter: Crizele mondiale sunt
urmate, de obicei, de rãzboaie. Este
iminent un atac în Orientul Mijlociu,
de exemplu în Siria?

Bahador Aminian Jazi: În Siria
au vrut sã repete experimentul din
Libia, dar Rusia ºi China s-au opus.
Nu cred cã, fãrã aprobarea Rusiei ºi
Chinei, pot face acest lucru.

În ceea ce priveºte un atac asupra
Iranului, cred cã americanii ºtiu cã
nu le-ar fi favorabil ºi cã nu ar fi un
lucru înþelept.

Reporter: Europarlamentarii au
adoptat (n.r sãptãmâna trecutã) o re-
zoluþie în care ºi-au exprimat dorinþa

ca toate statele membre UE
sã-ºi retragã ambasadorii din
Siria...

Bahador Aminian Jazi:
Sunt gesturi diplomatice, me-
nite sã punã presiune pe regi-
mul preºedintelui Bashar

Al-Assad. Însã, cred cã în ultimele
sãptãmâni, Assad a demonstrat cã
poate controla þara, au fost câteva
tentative de reformã. Acest proces
de reformã se poate desfãºura în
pace. Apoi, poporul sirian poate de-
cide viitorul þãrii prin metode demo-
cratice, nu prin acþiuni militare, ac-
þiuni teroriste sau acþiuni strãine.

Toþi oamenii din þãrile islamice,
Egipt, Tunisia, Yemen, Bahrein,
doresc sã o ducã mai bine, iar vocea
lor trebuie ascultatã. Este pentru
prima datã în zeci de ani de zile
când vocea oamenilor este auzitã.
Este un semn foarte bun! În Siria,
cred cã putem avea un rezultat bun
în viitor.

Reporter: Dar Egiptul ºi Libia
par cuprinse de haos acum.

ANCUÞA STANCIU
ADINA ARDELEANU
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Iranul ºi Europa -
embargouri reciproce
pe vânzarea petrolului

Iranul a anunþat, duminica tre-
cutã, cã va sista vânzãrile de petrol
cãtre Franþa ºi Marea Britanie, þãri
care au propus înãsprirea sancþiu-
nilor împotriva regimului iranian.

Potrivit AFP, Iranul a avertizat,
prin vocea preºedintelui Compa-
niei naþionale ira-
niene a petrolului
(NIOC), Ahmad
Ghalebani, cã va
opri vânzãrile de
petrol ºi cãtre alte
state europene în
afarã de Franþa ºi Marea Britanie,
dacã Europa va continua “acþiu-
nile ostile” la adresa Teheranului.

Cele 27 de state membre UE au
decis sã opreascã importurile de pe-
trol iranian începând cu 1 iulie, din
cauza controversatului program nu-
clear al Iranului, despre care statele
ocidentale afirmã cã are scopuri mi-
litare. Iranul neagã aceste acuzaþii.

Mustrãrile Chinei

China a mustrat Iranul, luni,
pentru decizia de a opri exportul
de petrol catre firmele britanice si
franceze ºi a solicitat reînceperea
negocierilor asupra programului
nuclear controver-
sat al Teheranului,
a relatat Reuters.
Beijingul a îndem-
nat în repetate
rânduri la reluarea
negocierilor în pri-
vinþa dosarului nuclear iranian, în
condiþiile în care statele occiden-
tale acuzã Teheranul cã încearcã
sã obþinã arma nuclearã. Raspun-
sul Iranului a fost cã uraniul este
folosit doar în scopuri paºnice,
pentru producþia de energie.

Rusia nu susþine
o intervenþie în forþã
în Iran

Moscova a avertizat în nume-
roase ocazii cã nu susþine o inter-
venþie în forþã în Iran, motivatã de
programul nuclear condus de au-
toritãþile de la Teheran, program
pe care SUA ºi Israel îl considerã
o faþadã pentru dezvoltarea arme-
lor nucleare.

Criza creatã de controversatul
program nuclear al
Iranului va intra
într-o nouã fazã
fiind soluþionatã,
cel mai probabil,
pânã în varã, a de-
clarat marþea tre-
cutã, ºeful Statului Major rus, ge-
neralul Nikolai Makarov pentru
agenþia RIANovosti. “Iranul este
un punct sensibil. O decizie tre-
buie luatã, probabil, în apropierea
verii”, a afirmat Makarov.

Iranul nu este câtuºi de puþin îngrijorat

de un posibil atac militar din partea

Israelului sau a prietenilor acestuia,

ne-a spus Excelenþa Sa Bahador Ami-

nian Jazi, Ambasadorul Iranului în

România.

Tensiunile din Iran escaladeazã de la

o zi la alta, dupã ce Teheranul ºi-a

continuat controversatul program nu-

clear, în ciuda avertismentelor inter-

naþionale.

Vineri, Bahador Aminian Jazi ne-a

acordat un amplu interviu, în care a

vorbit deschis despre rãzboiul psiholo-

gic cu Israelul, programul nuclear, si-

tuaþia economicã a þãrii în contextul

sancþiunilor impuse la nivel internaþio-

nal, exporturile de petrol ºi “Primãvara

arabã”.

Domnia sa oferã o altã perspectivã

asupra evenimentelor, catalogând in-

formaþiile apãrute în presa europeanã

drept manipulare.

Susþinem oamenii din regiune, în special când vor sã lupte împotriva Israelului”,

ne-a declarat Bahador Aminian Jazi.

“Israelienii
duc un rãzboi
psihologic. Ei
se cunosc mai
bine ºi ºtiu cã
un atac sau
orice opþiune
militarã
împotriva
noastrã nu
este în
favoarea lor”.
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“Toþi oamenii din þãrile islamice,
Egipt, Tunisia, Yemen, Bahrein,
doresc sã o ducã mai bine, iar
vocea lor trebuie ascultatã”.
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