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Puþine state ale lumii sunt atât de mediatizate ºi chiar zugrãvite în culori
sumbre precum Iranul. Acest stat se caracterizeazã prin mai multe elemente care
îl disting net de vecinii sãi ºi îi conferã o importanþã deosebitã pe scena relaþiilor
internaþionale. În primul rând, deºi este o þarã musulmanã al cãrei regim politic
este controlat de elite religioase conservatoare, totuºi este privit cu suspiciune de
cea mai mare parte a lumii musulmane din pricina aderenþei la aripa ºiitã a
Islamului, în contrast cu vecinii arabi, turci ºi celelalte seminþii din Caucaz ºi
Asia Centralã. Mai mult chiar, Iranul se considerã protectorul natural al ºiiþilor
de pretutindeni. În al doilea rând, este vorba de statul care se opune fãþiº intere-
selor SUA în Orientul Mijlociu ºi sfideazã sancþiunile impuse de Washington.
Dupã ce SUA au rãsturnat prin acþiuni militare decisive regimul talibanilor fun-
damentaliºti din Afganistan ºi dictatura sângeroasã a lui Saddam Hussein din
Irak, existã voci care indicã posibilitatea ca Iranul sã fie deja „the next target“,
în planificarea neoconservatorilor de la Washington, ceea ce, cuplat cu nemulþu-
mirile interne, ar face ca zilele regimului teocratic de la Teheran sã fie numãrate.
În al treilea rând, Iranul este unul dintre marii producãtori mondiali de petrol,
dupã Arabia Sauditã, Rusia ºi probabil Irak, fapt ce îl face sã fie foarte atrãgãtor
pentru marii consumatori de hidrocarburi ai lumii — China, Rusia, India. În al
patrulea rând, Teheranul este beneficiarul unei poziþii geopolitice de excepþie,
generatoare de riscuri dar ºi de oportunitãþi. Analistul american Z. Brzezinski
l-a clasificat printre „pivoþii geostrategici“ ai lumii, alãturi de þãri precum Turcia
ºi Ucraina, datoritã faptului cã uneºte mai multe spaþii geopolitice distincte —
Caucaz, Asia Centralã, Orientul Mijlociu — ºi „ecraneazã“ accesul la acestea1.

Plasat pe „axa rãului“ de Administraþia Bush, în 2002, considerat o ameninþa-
re de cãtre SUA ºi Israel pentru programul sãu nuclear declarat în scop pur civil
(energetic), pentru presupusa susþinere a grupurilor teroriste de tip Hizbollah ºi
Jihadul Islamic, precum ºi a militanþilor ºiiþi radicali din Irak, acuzat cã a permis
tranzitul teroriºtilor din Al Qaeda care se îndreptau cãtre Occident spre a comite
atentate, Iranul se teme, evident, de repetarea scenariului irakian din martie-
aprilie 2003. Eventual printr-un atac aerian israelian care sã îi anihileze centrala
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nuclearã în construcþie de la Bushehr, precum a fost anihilat reactorul nuclear pe
care Irakul îl construia în anii ’80. Aceasta în ciuda evidenþei cã Tel Avivul ar
trebui sã traverseze spaþiul aerian al unor state care nu ar putea fi de acord cu ac-
þiunea (Iordania, Siria, Turcia, Irak) iar acþiunea ar dinamita eforturile america-
nilor de a „reconstrui“ Orientul Mijlociu, prin infuzie de democraþie, stat de
drept, prosperitate, conform programului „Greater Middle East“. Dar trebuie re-
cunoscut cã tocmai retorica agresivã a Iranului faþã de statul evreu a determinat
Israelul sã sugereze un asemenea scenariu! În orice caz, prezenþa sancþiunilor
economice menþinute de SUAfaþã de Teheran, includerea în rândul statelor „paria“
(rogue) ºi doctrina atacului preemptiv par sã contribuie la izolarea Iranului ºi la
apariþia tentaþiei de nuclearizare. Nici la est Teheranul nu are parte de o vecinã-
tate „prietenoasã“: existã o rivalitate geostrategicã cu Pakistanul pentru trasarea
de sfere de influenþã în Afganistan. Mai presus de toate, liderii conservatori de
la Teheran se simt încercuiþi geostrategic de forþe ostile: americane în Irak, Asia
Centralã, Azerbaidjan, Georgia, Afganistan ºi zona de coastã a Golfului Persic,
pakistaneze la est, pe lângã riscul generat de Israel.

În plus, statele arabe din Golf, mai ales Arabia Sauditã dar ºi toate cele care
au importante minoritãþi ºiite, nu vãd cu ochi buni pretenþia Iranului de a fi cã-
lãuza ºiismului mondial, un posibil prim pas cãtre asigurarea hegemoniei regio-
nale prin destabilizarea þãrilor vecine rivale ºi provocarea de conflicte comuni-
tare ºi secesiuni teritoriale.

Singurii aliaþi ai Teheranului sunt Rusia, cu ajutorul cãreia construieºte reac-
toare nucleare la Bushehr ºi Natanz ºi de la care primeºte materiale strategice,
Siria ca stat „paria“ ce se simte ameninþat permanent de SUA ºi Israel, India, cu
care are un parteneriat militar ºi un acord de exploatare a petrolului ºi gazelor, ºi
Armenia, stat la fel de interesat în zãgãzuirea secesionismului azer din Iran ºi
Nagorno Karabah. China a semnat ºi ea cu Iranul un tratat economic de achi-
ziþionare a hidrocarburilor de care economia sa are o nevoie crescândã. Totuºi,
existã ºi unele semne de schimbare în raporturile cu vecinii arabi. Astfel, la înce-
putul lunii ianuarie 2004, Teheranul a manifestat fãrã echivoc dorinþa de a-ºi
ameliora relaþiile bilaterale cu Egiptul, schimbând numele unei strãzi care pânã
atunci nemurise memoria asasinului preºedintelui egiptean Sadat. Economia ira-
nianã, deºi are în spate un uriaº potenþial petrolier, de asemenea o poziþie geopo-
liticã pivotalã între Orientul Apropiat, Asia Centralã ºi subcontinentul indian, se
resimte de pe urma sancþiunilor comerciale impuse de SUA prin legi extraterito-
riale, din cauza imposibilitãþii de a beneficia de coridoare energetice avantajoase
care sã ducã hidrocarburile iraniene cãtre Europa de Vest, singurii sãi clienþi ma-
jori fiind India, China ºi poate Rusia. Dacã se va concretiza în timp scenariul
fostului ministru de externe rus Evgheni Primakov al unei mari alianþe eurasia-
tice2 care sã cuprindã Rusia, China ºi India iar aceste state ar avea ca prim scop
contrabalansarea hegemoniei militare a SUA, Iranul ar putea deveni un stat-client
de prim ordin al acestei coaliþii datoritã resurselor sale energetice, forþei militare
ºi poziþiei geopolitice. Deja Iranul, alãturi de India ºi Mongolia, a obþinut statutul
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de observator în cadrul Organizaþiei Pactului de la Shanghai ce regrupeazã
Rusia, China ºi state central-asiatice ºi îºi propune nu doar sã întãreascã securita-
tea regionalã ci ºi sã elimine prezenþa militarã a SUA din Asia Centralã3! Pre-
zenþa în fruntea statului islamic a radicalului Mahmud Ahmadinejad a accentuat
tendinþa politicii externe iraniene de opoziþie faþã de SUA ºi de acceptare a riscu-
lui de confruntare nu doar cu acestea ci chiar ºi cu troica europeanã compusã din
Franþa, Germania ºi Marea Britanie care, în mod tradiþional, dovedise mai multã
înclinaþie spre compromis. Aceste þãri, la care s-a adãugat surprinzãtor India,
enervate de încãpãþânarea Teheranului de a nu renunþa la programul sãu nuclear,
au decis sã acþioneze în cadrul Agenþiei Internaþionale a Energiei Atomice în aºa
fel încât dosarul iranian sã ajungã în faþa Consiliului de Securitate al ONU care
ar fi putut adopta sancþiuni4. Doar opoziþia Chinei ºi Rusiei a determinat AIEA
sã se abþinã de la acest gest ºi statele europene sã batã în retragere! În acest con-
diþii, se poate anticipa cã Iranul va cãuta o apropiere tot mai mare de blocul ruso-
chinez ºi va încuraja consolidarea acestuia precum ºi o strategie mai evidentã de
contra-balansare a SUA ºi de opoziþie faþã de politica de neproliferare a UE. Pe
viitor, Iranul ar putea chiar deveni membru cu drepturi depline al Organizaþiei
Pactului de la Shanghai care tinde sã se transforme într-o structurã politico-mili-
tarã solidã, cu armãturã instituþionalã.

Aºadar, UE nu doar a anunþat cã dacã Teheranul va relua programul de îmbo-
gãþire a uraniului, Uniunea ar putea face corp comun cu SUA în a cere sancþiuni
contra acestei þãri la ONU dar chiar a acþionat în consecinþã ºi a mers pânã
acolo încât a intrat în conflict de interese cu Rusia ºi China. Celebra „axã“ Paris-
Berlin-Moscova nu a funcþionat deoarece troica europeanã a pus mai presus
considerentele legate de neproliferare ºi intransigenþa faþã de politica nuclearã a
Iranului, care pune în pericol nu doar balanþa regionalã de putere ci ºi securitatea
internaþionalã. Nu este un secret pentru nimeni cã ºefii diplomaþiilor statelor
membre ale UE au avertizat din timp Iranul cã relaþiile politico-economice cu
Europa sunt condiþionate de comportamentul în cele patru domenii cheie ale
securitãþii regionale: neproliferarea nuclearã, încetarea sprijinului pentru grupu-
rile teroriste, nesabotarea procesului de pace din Orientul Mijlociu ºi respectarea
drepturilor omului. În 21 octombrie 2003, Teheranul a anunþat cã va semna pro-
tocolul-anexã la Tratatul de neproliferare, urmând a permite anumite inspecþii la
siturile sale nucleare ºi a renunþa la îmbogãþirea uraniului, important de men-
þionat fiind raportul AIEA din 20 noiembrie care afirma cã s-au descoperit urme
ale unor activitãþi nucleare ilicite (urme de uraniu îmbogãþit) dar fãrã a acuza
explicit Iranul cã ar fi violat Tratatul de neproliferare, aºa cum ar fi dorit anumite
cercuri politice de la Washington. Imaginea Iranului a fost afectatã ºi de re-
centa dezvãluire a pãrintelui programului nuclear pakistanez, Abdul Khan,
conform cãruia Islamabadul a furnizat tehnologii de acest tip Iranului, Libiei ºi
Coreei de Nord. Inspectorii AIEA au vizitat deja câteva dintre capacitãþile nu-
cleare ale Iranului, dar acest lucru nu a scos þara din izolarea diplomaticã în care
se aflã.
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În altã ordine de idei, disputa politico-electoralã de pe scena internã iranianã
îmbracã forma unui „meci de box“ între conservatorii reprezentaþi de Consiliul
Gardienilor Islamului ºi reformatorii care se simt discriminaþi de sistemul politic
iranian. Preºedintele reformator Mohammad Khatami pare neputincios în faþa
adversarilor sãi politici iar ayatolahul Khameney tinde sã nu se implice în acest
circ politic, în încercarea de a rãmâne un ghid spiritual al naþiunii, deasupra jocu-
rilor politice partizane. Conservatorismul regimului de la Teheran nemulþumeºte
straturi importante ale societãþii, mai ales pe intelectuali, micii întreprinzãtori,
studenþi, care ar dori o liberalizare acceleratã a reformelor politice. Ca ºi cum nu
era de ajuns, Iranul este un stat multietnic ºi cu diviziuni religioase majore.
Existã, pe lângã persani ºi arabi, kurzi, azeri, turcmeni, baluci iar religia islamicã
ºiitã (oficialã) este concuratã de sunnism, dar ºi de bahaism în anumite zone.
Kurdistanul, Kuzistanul ºi regiunea azerã, precum ºi zona populatã de baluci, în
sud-est, sunt considerate zone sensibile, cu potenþial secesionist în caz de esca-
ladare a crizelor. Ca stat-naþiune, Iranul are un interes comun cu al Turciei, Siriei
ºi Irakului în contracararea secesionismului kurd, în schimb sunt voci care susþin
cã Iranul ºi-a dorit sã aducã la putere în Irak grupurile ºiite radicale, spre a
transforma acest stat într-un satelit strategic. De asemenea, nici consolidarea re-
gimului democratic într-un Afganistan considerat proamerican nu pare sã cores-
pundã interesului sãu naþional exprimat de actuala conducere. Evident, Teheranul
neagã permanent aceste acuzaþii. Deja autoritãþile iraniene au declarat cã pot
oferi fonduri ºi sprijin logistic pentru reconstrucþia Irakului, fapt interpretat ca o
tentativã de a ameliora raporturile bilaterale cu SUA. La finele lui 2003, Teheranul
a realizat o miºcare importantã în relaþia cu vecinul sãu occidental, cerând Con-
siliului provizoriu de guvernare de la Bagdad sã îi plãteascã un miliard de dolari
drept daune pentru rãzboiul iraniano-irakian din anii ’80, declanºat din vina
regimului Saddam Hussein. În paralel, iranienii insistã mereu asupra faptului cã
graniþa cu Irakul este bine securizatã ºi nu pe acolo trec extremiºtii islamici ce
vin sã lupte contra forþelor coaliþiei. Recenta retragere a forþelor militare ºi de
securitate ale Siriei din Liban a lãsat miºcarea ºiitã Hizbollah descoperitã iar
Iranul ar putea deveni principalul sãu susþinãtor, dacã prima ar alege sã continue
lupta armatã contra Israelului. Însã dacã Hizbollah va accepta sã devinã partid
politic ºi sã renunþe la terorism, Teheranul ar putea fi nevoit sã renunþe treptat la
acest pion strategic. Decizia respectivã ar ameliora întrucâtva percepþia SUA ºi
a Israelului asupra intenþiilor iraniene.

Pe de altã parte, înarmarea acceleratã a Iranului, achiziþionarea de submari-
ne ºi construirea rachetei Shahab 3 se leagã probabil de tentativa de a descuraja
o acþiune în forþã a SUA ºi aliaþilor sãi în zona Strâmtorii Ormuz, prin antici-
parea de cãtre americani a unor costuri umane intolerabile în caz de conflict cu
forþele iraniene. Mai grav este cã economia iranianã, lovitã de sancþiuni ºi insu-
ficient de modernizatã, nu va putea susþine acest efort major, iar populaþia civilã
va fi cea mai afectatã.

În limbaj strategic, Iranul încearcã sã dobândeascã o capacitate strategicã de
descurajare contra potenþialilor agresori, ºtiind cã va fi probabil singur în încleº-

74 ªERBAN F. CIOCULESCU 4



tare din pricina izolãrii strategice — de aici plauzibila tentaþie a înarmãrii nu-
cleare. Existã, se pare, ºi aspiraþia de a dobândi statutul de putere hegemonicã în
Golf, respectatã de vecinii arabi ºi temutã de Israel, ºi de a sparge bariera econo-
micã (sancþiunile comerciale) impusã de Washington.

În aºteptarea unei eventuale schimbãri de regim la Teheran, prin venirea la
putere a moderaþilor reformiºti într-un guvern larg de coaliþie, Iranul rãmâne
izolat ºi ameninþat virtual atât de SUA, cât ºi de unele state vecine ºi de factori
interni — miºcãri secesioniste etnice ºi religioase sau grupãri armate de opoziþie
precum „Mujahedinii Poporului“. De curând s-a comentat zvonul conform cãruia
americanii au trimis un comando în estul Iranului, dinspre Afganistan, spre a se
documenta asupra þintelor de lovit aerian în caz de rãzboi. Chiar dacã lucrurile
nu au stat astfel, este clar cã SUA, superputerea militarã a sistemului interna-
þional actual, nu vor permite Teheranului nici sã achiziþioneze sau sã producã
arme nucleare, nici sã devinã hegemon regional sau sã depunã eforturi spre a
bloca democratizarea ºi modernizarea Orientului Mijlociu Extins. Iar presiunile
Rusiei, Chinei ºi Indiei ar putea sã nu împiedice acest deznodãmânt tragic,
deoarece nici una dintre aceste þãri nu-ºi va risca propria securitate pentru o mizã
care nu e vitalã. În schimb, cãderea Iranului sub focul combinat al inamicilor sãi
notorii ar putea contribui la crearea unei mari alianþe eurasiatice anti-americane
(Rusia, China, eventual ºi India dacã va fi dezamãgitã de parteneriatul strategic
cu SUA), prezise de Primakov. Din punctul de vedere al teoriei Relaþiilor Inter-
naþionale, Iranul poate fi vãzut prin grilã neorealistã ca un pol de putere aspirând
la hegemonie regionalã ºi beneficiar al slãbiciunii sistemice a vecinilor arabi, un
actor dornic sã recurgã la strategia de „bandwagoning“ (raliere la o tabãrã mai
puternicã spre a obþine avantaje) în relaþia cu Rusia ºi China ºi sã se situeze în
avangarda celor ce se opun sistemului unipolar dominat de SUA. Desigur, se
pune problema nivelului de raþionalitate a decidenþilor de politicã externã ºi de
securitate ai Iranului, capacitãþii lor de a evalua mediul de securitate, riscurile ºi
oportunitãþile, ºtiind faptul cã decidentul este influenþat de grila cognitivã, de
ideile ºi imaginile preexistente care îi ºlefuiesc percepþia asupra interesului na-
þional5. Ultraconservatorii de la Teheran sunt, în mod natural, tentaþi sã adopte
politici conflictuale faþã de Occident ºi sã riºte, ei respingând în egalã mãsurã ºi
valorile, ºi normele occidentale ce stau la baza democraþiei ºi statului de drept.
Teoria constructivistã a relaþiilor internaþionale explicã mecanismele psiho-so-
ciale prin care leadership-ul unui stat acceptã finalmente aceste norme ºi valori,
în dauna celor vechi6. Doar o nouã elitã politicã la Teheran ar putea genera o
transformare de mentalitãþi ºi de sistem politic care sã scoatã Iranul din „cutia
neagrã“ a relaþiilor internaþionale.

În orice caz, acþiunea politicã, militarã ºi geostrategicã a Iranului este un joc
pe muchie de cuþit care s-ar putea solda cu rãzboi, revoluþie internã, fragmentare
teritorialã ºi modificarea radicalã a balanþei de putere în regiune. Nimeni nu are
interesul ca actualul guvern centralizat, fie el ºi nedemocratic dupã standardele
occidentale, sã fie înlocuit de un stat „eºuat“ (failed state), un teritoriu dominat
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de seniori ai rãzboiului, lideri tribali, religioºi ºi clanuri rivale, concurând cu
situaþia de coºmar din Irak. Doar cumpãtarea ºi moderaþia afiºate de Teheran,
cooperarea cu UE, ONU (AIEA) ºi respectarea acordurilor internaþionale asu-
mate, în paralel cu transferul paºnic al puterii cãtre adevãraþii democraþi, vor
putea împiedica o asemenea catastrofã.

NOTE
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