
<b> SUA se pregatesc sa destabilizeze Guvernul Iranian</b>
Statele Unite au intrerupt toate contactele cu Iranul si se pregatesc sa adopte o politica dura prin care sa
destabilizeze Guvernul islamist de la Teheran, din cauza sprijinului pe care acesta pare sa il acorde retelei
teroriste al-Qaeda, au informat responsabili de la Washington, citati ieri de cotidianul american The
Washington Post. Masurile luate de SUA impotriva republicii islamice, plasate de presedintele George
W. Bush pe asa-numita  "axa a raului" , au fost provocate de o serie de informatii obtinute de serviciile de
spionaj americane, care au descoperit recent ca ultimele atacuri teroriste, comise la 13 mai, in Arabia
Saudita, au fost coordonate de membri ai al-Qaeda aflati in Iran. Conform surselor citate de Washington
Post, spionajul american a reusit sa obtina o serie de  "interceptari telefonice foarte ingrijoratoare" ,
inregistrate inainte si dupa actiunile teroriste de la Riyadh. Reiese ca unul dintre liderii al-Qaeda s-ar afla
pe teritoriul iranian, de unde a coordonat cele trei atacuri sinucigase care au provocat moartea a 34 de
persoane. In urma interceptarilor, scrie ziarul american, Administratia George W. Bush  "este gata sa
adopte o politica agresiva menita sa destabilizeze Guvernul din Iran" , tara cu care SUA nu mai au relatii
diplomatice din 1979, anul revolutiei islamice, care a dus la indepartarea monarhiei proamericane si la
instaurarea teocratiei. Oficialii americani cu atributii in chestiuni de securitate nationala urmeza sa
dezbata schimbarea de politica la o sedinta speciala, care va avea loc, marti, la Casa Alba. Foarte
probabil, dezbaterile se vor incheia cu o victorie a durilor de la Pentagon, care, in frunte cu secretarul
Apararii Donald Rumsfeld, cereau de mai mult timp o inasprire a pozitiei fata de Iran, aducand ca
argumente atat colaborarea iranienilor cu terorismul international, cat si incercarile acestora de a se dota
cu arme nucleare. Desi, in urma cu cateva saptamani, diplomatia americana parea sa favorizeze
demararea unui dialog cu Teheranul si incurajarea pe cai deschise a reformelor democratice, acum,
moderatii Departamentului de Stat inclina sa accepte politica de destabilizare a Executivului iranian. Pana
la hotararea de marti, Washingtonul a decis sa suprime timidele contacte demarate cu autoritatile iraniene
in timpul razboaielor din Afganistan si Irak, cand oficialii SUA si reprezentantii Iranului se intalneau
periodic pentru a discuta chestiuni de interes comun, cum ar fi schimbul de informatii cu privire la
activitatile teroriste si operatiunile desfasurate de fortele aliate la granita dintre Irak si Iran. Asa cum au
subliniat diplomatii americani, in cadrul intalnirilor, iranienii au fost avertizati ca prezenta membrilor
al-Qaeda in Iran va avea consecinte serioase asupra relatiilor cu Wasingtonul. La vremea respectiva,
Teheranul a dat de inteles ca ia in serios avertismentele americane si a extradat catre SUA si alte tari circa
500 de persoane suspectate de terorism. Suprimarea contactelor iraniano-americane si schimbarea de
politica pregatita la Casa Alba intervin pe fondul acuzatiilor tot mai insistente formulate de oficialii SUA
cu privire la programul nuclear iranian. Recent, Washingtonul a cerut Natiunilor Unite sa declare ca
Teheranul a incalcat Tatatul de Neproliferare Nucleara, dezvlotand, cu sprijin rusesc, un reactor nuclear
capabil sa produca incarcaturi pentru arme atomice. Reactorul, despre care iranienii afirma ca va fi folosit
numai in scopuri civile, este construit la Bushehr si urmeaza sa intre in functiune in primavara anului
viitor.
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