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КОЛЕГИЈУМУ ПРЕДСТАВНИЧКОГ ДОМА
ПАРЛАМЕНТАРНЕ СКУПШТИНЕ БИХ
КОЛЕГИЈУМУ ДОМА НАРОДА
ПАРЛАМЕНТАРНЕ СКУПШТИНЕ БИХ
Предмет: Извјештај о посјети делегације Парламентарне скупштине Босне и
Херцеговине Парламенту Исламске Републике Иран
Делегација Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине у којој су били:
1. г. Бериз Белкић, предсједавајући Представничког дома ПСБиХ
2. г. Илија Филиповић, предсједавајући Дома народа ПСБиХ
3. г. Лазар Продановић, посланик у Представничком дому, и замјеник
предсједавајућег Групе пријатељства с Ираном
4. гђа Мирсада Букарић-Ковачевић, руководилац Сектора за међународне односе,
на позив г. Алија Лариџанија, предсједника Парламента Исламске Републике Иран,
боравила је у узвратној билатералној посјети Ирану у периоду од 4. до 7. маја 2009.
године.
Састанак са г. Алијем Лариџанијем, предсједником Парламента Исламске Републике
Иран
Првог дана посјете, у понедјељак 04.05.2009. године, делегација ПСБиХ сусрела се са
предсједником Парламента Исламске Републике Иран, г. Алијем Лариџанијем.
Том приликом г. Лариџани је изразио добродошлицу и наду да ће ова посјета делегације
ПСБиХ на највишем нивоу (уз претходне двије реализоване крајем прошле године делегација МИПБиХ и Министарства спољне трговине и економских односа БиХ),
означити преокрет у међусобним односима и билатералним посјетама које су биле у
стагнацији претходних година.
Господин Али Лариџани нагласио је да Иран подржава дугорочну стабилност БиХ и
Западног Балкана.
Изразио је жаљење што добре политичке односе између Ирана и БиХ не прате и бољи и
развијенији економски односи. Навео је податак да је годишња трговинска размјена свега
око два милиона евра, што је изузетно мало с обзиром на потенцијале и потврђену
спремност двије земље за унапређење тих односа.
Господин Али Лариџани интересовао се за економску ситуацију у БиХ, буџет БиХ, начин
функционисања ПСБиХ и односе два дома, те процес уставних промјена у БиХ.
Господин Бериз Белкић, предсједавајући Представничког дома ПСБиХ, захвалио се
домаћину на изванредном дочеку и пријему делегације ПСБиХ те истакао да је несумњива
политичка и свака друга спремност БиХ за сарадњу с Ираном. Предсједавајући Белкић је
истакао да је економска ситуација у држави таква да налаже сарадњу са цијелим свијетом и
тражење нових партнера и пријатеља. Додао је да је свака држава дио јединственог
система и нико не може остати изолован. Посебно је навео да у БиХ постоји монетарна и
фискална стабилност, али и информисао домаћине да је и БиХ погодила глобална
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економска криза, што је проузроковало отпуштање радника, успорен привредни раст итд.
Такође је упознао саговорника са главним спољнополитичким циљевима БиХ (чланство у
ЕУ, НАТО-у итд.), начином функционисања буџета у БиХ (државни, ентитетски,
кантонални), тренутним преговорима са ИМФ-ом, основним економским показатељима
БиХ (ГДП итд.). Посебно је нагласио значај евроатлантског пута БиХ те истакао да БиХ не
може бити ван евроатлантских интеграција, због чега нам је важна унутрашња интеграција
земље при чему Парламентарна скупштине БиХ има посебну улогу.
Господин Илија Филиповић, предсједавајући Дома народа ПСБиХ, информисао је г.
Алија Лариџанија са начином функционисања ПСБиХ и односима између домова ПСБиХ.
Нагласио је малобројност Парламентарне скупштине БиХ, која укупно има у
Представничком дому 42 посланика, а у Дому народа 15 делегата. Истакао је да је БиХ
мултинационална земља као и Иран. Нагласио је да у БиХ постоје три конститутивна
народа и 17 националних мањина, те да је БиХ специфична у многим стварима, почев од
буџета који је котизацијског карактера, тј. други доносе одлуку о његовом износу, па до
избора делегата који је доста компликован и не представља најсретније и
најфункционалније рјешење и доношења одлука (проста већина плус одређени проценат
гласова из ентитета). Изразио је очекивање да би предстојеће уставне промјене могле
поједноставити ову процедуру. Навео је мишљење већине да треба уградити рјешење по
којем би се неки закон могао зауставити у Дому народа, а не на Уставном суду итд. Осим
тога, уставне промјене су неопходне јер неке наше одредбе нарушавају темељне одредбе о
људским правима у Европи.
Господин Лазар Продановић, посланик у Представничком дому ПСБиХ, истакао је да
је циљ БиХ чланство у ЕУ, што би дефинитивно допринијело да се никада више не понови
трагична бх. прошлост. Подсјетио је саговорнике да је БиХ прошле године потписала
Споразум о стабилизацији и придруживању, али, на жалост, процес приближавања ЕУ
траје доста споро. Упознао је домаћине о успјешно спроведеној реформи одбране,
Оружаним снагама БиХ, чланству у ПфП-у, НАТО стандардима наших оружаних снага,
структуром бх. полицијских снага.
Господин Бериз Белкић затражио је од г. Алија Лариџанија да се лично ангажује на
ратификацији до сада нератификованих билатералних споразума између БиХ и Ирана у
Парламенту Исламске Републике Иран, што је г. Лариџани и прихватио. С тим у вези г.
Белкић је предао г. Лариџанију списак свих нератификованих споразума.
Господин Лариџани упознао је чланове бх. парламентарне делегације да је потписан
споразум између Универзитета Техерана, Сарајева и Тузле, али до сада, на жалост, ништа
од предвиђеног није реализовано.
Посебно је нагласио да је унутрашња стабилност БиХ претпоставка за успјешан економски
развој.
Говорећи о ситуацији у региону (Ирак, Авганистан), г. Лариџани је истакао да су САД
својом инвазијом на Ирак изазвале проблеме у тој земљи, те да је до сада погинуло 800
хиљада Ирачана. Навео је да Вашингтон није довољно познавао ситуацију у Ираку и
платио је скупу цијену за то. Слична ситуација је и у Авганистану, гдје НАТО нема
стратегију рјешавања сукоба у земљи.
На крају сусрета, договорено је да се континуитет сарадње између Парламентарне
скупштине БиХ и Парламента Исламске Републике Иран настави даљом размјеном
посјета, и посебно преко парламентарних група пријатељства.
С тим циљем упућен је позив члановима Групе пријатељства у Парламенту Ирана да
посјете Босну и Херцеговину.
Након сусрета одржана је конференција за штампу на којој су г. Бериз Белкић и г. Али
Лариџани одговарали на питања новинара. На директно питање како тумачи добре
економске односе БиХ и Израела, имајући у виду помоћ које су многе земље пружале БиХ
током рата а с којима сада наша земља нема ни близу тако добре привредне везе као са
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Израелом, г. Белкић је изразио сумњу у тај податак истакавши да БиХ има најбоље
економске односе са својим сусједима теоцијенивши трговинску размјену БиХ са
Израелом незнатном.
Говорећи о иранском нуклеарном програму током ручка, а након завршене конференције
за штампу, г. Али Лариџани је упознао саговорнике да му је високи представник ЕУ за
спољну политику и безбједност Хавиер Солана приватно рекао да Запад сматра да би
равнотежа у региону била поремећена ако би Иран овладао нуклеарном технологијом.
Истакао је да међународна заједница зна да је ирански нуклеарни програм искључиво
цивилне природе и њихови притисци на Техеран да се прекине процес обогаћивања
уранијума је потпуно неоправдан те да Иран никада неће пристати на то. Поменуо је
питање Палестине које се не рјешава пуних 60 година и дуплих стандарда САД и
међународне заједнице. Додао је да се силом ништа не рјешава. Доказ за то је Ирак, а сада
Авганистан, гдје НАТО шаље додатне трупе. Рекао је да се тероризам у Авганистану и
општа безбједносна ситуација само додатно погоршала од инвазије на ту земљу 2001.
године. Нагласио је да се вишеструко повећала и производња дроге која се великим
дијелом илегално трансферише преко Ирана у богате земље Залива и даље у Европу.
Изнио је податак да због тога и у Ирану има око 2 милиона регистрованих овисника.
Г. Али Лариџани интересовао се за процес приватизације и прописе о страним
инвестицијама у БиХ. Предсједавајући Белкић информисао је домаћина да је посебно
велики потенцијал енергетски сектор (БиХ чак извози струју), телекомуникације (ФБиХ
још није приватизовала овај сектор, за разлику од РС). Навео је да би то могао бити добар
подстицај економском развоју, мада у ФБиХ постоји неколико различитих мишљења о
томе како спровести поменуту приватизацију. Поменуо је дрвну индустрију, металну,
производњу алуминијума итд. Истакао је да је законодавна материја о страним улагањима
доста уређена, али донекле ствара проблеме непостојање јединствене легислативе
(државна, ентитетска, кантонална). Позитивним је оцијенио постојање јединствене
Централне банке БиХ, Фискалног савјета, те читавог низа државних агенција, што
олакшава цијели процес.
У уторак, 05. 05. 2009. године, делегација ПСБиХ састала се са министром иностраних
послова Ирана Манучером Мотакијем, предсједавајућим Врховног вијећа ајатолах
Акбаром Хашемијем Рафсанџанијем и са предсједавајућим парламентарне групе
пријатељства Ирана и БиХ Сулејманом Џафарзадехом.
Састанак са г. Манучером Мотакијем, министром иностраних послова ИР Иран
Састанак делегације ПСБиХ са г. Мотакијем, министром иностраних послова Исламске
Републике Иран, почео је топлом добродошлицом и ријечима захвалности за пријем и
организацију за вријеме боравка и посјете делегације Парламента Ирана Босни и
Херцеговини 2007. године. Делегацију је тада предводио тадашњи предсједавајући
Голамали Хадад-Адел. Г. Мотаки је изразио задовољство интензивирањем посјета и
сусрета на високом и највишем нивоу (сусрет у септембру прошле године у Њујорку, у
Хавани прошле године са министром Алкалајем, те посјете делегације МИПБиХ и
министра спољне трговине и економских односа г. Зиројевића Ирану крајем прошле
године).
Предсједавајући Белкић се поново захвалио на помоћи коју је Иран пружао БиХ током
рата, што је настављено и након тих трагичних догађаја. Изразио је наду да ће добре
политичке односе ускоро почети пратити и добри економски односи. То би био подстицај
и унапређењу културне, спортске, научне и сваке друге сарадње.
С тим циљем, поновио је позив предсједника Спољнотрговинске коморе БиХ Милана
Ловрића за посјету Привредне коморе Ирана и иранских бизнисмена Босни и Херцеговини.
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Министар Мотаки је истакао да је ирански народ дубоко саосјећао са бх. народима за
вријеме ратних дешавања. Истакао је се морамо окренути будућности, а прошлост ставити
у други план како бисмо пробудили наду. Сви народи у БиХ треба да се окупе око
заједничких интереса и циљева (слично као у Либану, на примјер). Навео је да се након
дезинтеграције земље у рат треба кренути интеграцији, помирењу и приближавању народа.
„Иран се не мијеша у унутрашње ствари БиХ, и ово вам говорим као пријатељ“, истакао је
министар Мотаки. Изразио је увјерење да су бх. лидери довољно мудри да ово схвате и да
ће Техеран дати све од себе да помогне БиХ у том процесу помирења и обнове земље.
Информисао је делегацију БиХ да Иран није толико погођен глобалном економском
кризом и изразио спремност за интензивирањем привредне сарадње са БиХ (јачање
трговинских веза, инвестирање пројеката у БиХ итд.).
Истакао да при МИП-у Ирана постоји Факултет за међународне односе и понудио је
учествовање на дипломатским курсевима запосленима у Министарству иностраних
послова БиХ, као и стипендије за постдипломске студије на истом факултету.
Понудио је сарадњу разних истраживачких и сличних центара и институција.
Говорећи о ситуацији у региону, министар Мотаки је истакао да су САД имале три циља
приликом инвазије на Авганистан: безбједност, борба против кријумчарења дроге и
искорјењивање екстремизма. Ниједан од ова три циља, према његовим ријечима, није
остварен, напротив. Осим Авганистана, и Пакистан је сваким даном све више оптерећен
проблемима. Производња дроге у Авганистану повећана је за 40 пута од инвазије 2001.
године. Спољно наметнуто рјешење за ту земљу показало се погрешним.
Информисао је да је Иран предложио ново рјешење за Авганистан које обухвата
унутрашњи и регионални приступ рјешавању проблема, те навео да су се прошле седмице
у Кабулу срели министри иностраних послова Ирана, Авганистана и Пакистана и
разговарали о заједничкој стратегији борбе против тероризма, екстремизма и трговине
дрогом у региону. Исти сусрет биће организован у Техерану за двије седмице.
У вези с наведеним, изнио је податак да Техеран предлаже исти регионални приступ
рјешавању и осталих проблема у региону (посебно у Грузији, тј. у цијелом региону
Кавказа) уз активну подршку ЕУ.
Похвалио је „мудру“ одлуку америчког предсједника Обаме о повлачењу трупа из Ирака,
што ће допринијети повећању безбједности у тој земљи.
Говорећи о политици „промјена“ Вашингтона, истакао је да Техеран чека практичне кораке
у том правцу и да се пређе с ријечи на дјела.
На крају, изразио је наду да ће министар иностраних послова Свен Алкалај ускоро
посјетити Иран.
Предсједавајући Белкић упознао је министра да су до краја године планиране посјете
предсједавајућег Предсједништва БиХ, затим предсједавајућег Савјета министара БиХ и
министра иностраних послова БиХ Ирану, те да су у току консултације о термину
поменутих посјета.
Предсједавајући Филиповић изразио је оптимизам у вези с изјавама новог америчког
предсједника Обаме за односе с Ираном и увјерење да би побољшање односа двију земаља
било добро не само за регион Блиског и Средњег истока него и за цијели свијет.
Лазар Продановић изразио је наду у унапређење економских односа двију земаља с
обзиром да наши сусједи (Србија, Хрватска и Словенија) имају далеко већу робну размјену
од БиХ.
Састанак са ајатолахом Рафсанџанијем, предсједником Вијећа за верификацију и
политику Исламске Републике Иран:
Ајатолах Рафсанџани је такође изразио искрену и топлу добродошлицу делегацији
Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине и посебно се интересовао за сљедеће:
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начин функционисања Парламентарне скупштине БиХ, с посебним акцентом на
Дом народа,
тренутну ситуацију у БиХ, посебно са аспекта обнове земље и повратка избјеглица,
политички систем и структуру власти у БиХ прије и након рата и њихово поређење,
улогу УН-а и међународне заједнице у БиХ,
тренутне односе између народа у БиХ.

Господин Илија Филиповић упознао је саговорника са структуром ПСБиХ, начином
функционисања и и посебно са функционисањем и структуром Дома народа.
Господин Бериз Белкић информисао је Ајатолаха Рафсанџанија о другој тачки његовог
предмета интересовања, посебно истакавши да Анекс VII Дејтонског мировног споразума
који се односи на повратак избјеглица још увијек, на жалост, није спроведен на
задовољавајући начин. С тим у вези навео је да се не зна тачно колико се бх. држављана
још увијек налази ван БиХ (процјене су од 500 хиљада до чак милион лица). Повратак
интерно расељених лица је нешто бољи, али далеко од идеалног.
Лазар Продановић упознао је саговорника о структури и унапређењу власти на државном
нивоу, посебно истакавши да БиХ још увијек недостају одређена министарства, те да
ПСБиХ споро доноси одлуке, што успорава и процес европских интеграција. Изразио је
наду да ће се кроз предстојеће уставне промјене обезбиједити боље функционисање
државе.
Предсједавајући Белкић информисао је домаћина о улози међународне заједнице у БиХ
која дјелује преко Канцеларије високог представника.
Говорећи о садашњим односима народа у БиХ, истакао је да народи сарађују, али да су
већи проблем политичари.
Навео да БиХ има неријешених питања са сусједима која углавном треба регионално
рјешавати с обзиром да сви имамо исти циљ, а то је чланство у ЕУ.
На крају разговора, ајатолах Рафсанџани је на директно питање предсједавајућег
Филиповића истакао да је предсједник САД-а Барак Обама у сваком случају бољи од свог
претходника Буша. Такође је рекао да је „проблем што предсједник САД не доноси одлуке
сам. Ту је веома битан јеврејски лоби чији је циљ спречавање сарадње САД и Ирана“. Без
обзира на промијењену реторику нове америчке администрације, Техеран још није видио
неке промјене у пракси. „Ми још увијек чекамо да нас Обама увјери својим дјелима да
жели те промјене“, рекао је на крају разговора.
Састанак са др Сулејманом Џафарзадехом, предсједником Групе пријатељства у
Парламенту ИР Иран
Предсједавајући Џафарзадех информисао је госте да Групу пријатељства у Парламенту
Ирана чине представници из 11 иранских провинција и различитих народа.
Поздравио је подршку Ирана за кандидатуру БиХ за нестално мјесто у Савјету
безбједности УН.
Изразио је наду да два парламента преко група пријатељства могу имати веома значајну
улогу и бити промотори сарадње Ирана и БиХ у разним областима, као што су активности
у оквиру Интерпарламентарне уније.
Чланови Парламента Ирана, представници Групе пријатељства који су присуствовали
састанку, изразили су чуђење због чињенице да Босна и Херцеговина гласа за резолуције
УН-а о наводном кршењу људских права у Ирану. Истакли су да БиХ убудуће не би
требало да гласа за овакве и сличне резолуције, те додали да се људска права у Ирану
поштују, а велике силе то питање само користе као политички инструмент у борби против
Исламске Републике Иран. Информисао је делегацију БиХ да је написао и књигу о кршењу
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људских права на Западу. Рекао да је прва повеља о људским правима на овим просторима
направљена још прије 2.500 година и чува се у УН-у, а садашњи наводни заговорници
заштите људских права их крше диљем свијета (Гвантанамо, Ирак, Палестина итд.). Иран
је једна од највећих жртава тероризма и кршења људских права, констатовао је на крају
свог излагања о овој теми г. Џафарзадех.
Заложио се за већу привредну сарадњу двије земље с обзиром да сусједи Босне и
Херцеговине (Србија и Хрватска) имају далеко боље трговинске односе са Техераном. С
тим циљем, истакао је неопходност учешћа на привредним сајмовима, засједања
мјешовите економске комисије, узајамне посјете привредних комора и бизнисмена.
Похвалио је прошлогодишње посјете делегација из неких бх. кантона Ирану.
У Ирану увелико тече процес приватизације и Техеран је спреман да користи знања и
искуства наших стручњака о овом питању, и обратно.
Заложио се за јачање културне, научне, спортске и образовне сарадње. У том свјетлу
поменуо је размјену професора и предавача (иранска страна обезбјеђује предавача на
катедри персијског језика на Филозофском факултету у Сарајеву).
У вези с иранским нуклеарним програмом, рекао је да је конципиран искључиво у цивилне
сврхе. Прије Исламске револуције 1979. године, Иран је имао 20 милиона становника и
САД су тврдиле да му требају 22 атомске централе. Сада Иран има 70 милиона становника,
а Вашингтон тврди да Техерану уопште не требају нуклеарне електране.
На крају разговора, предсједавајући Белкић поновио је позив предсједнику и члановима
Групе пријатељства за БиХ у Парламенту Ирана да посјете Парламентарну скупштину БиХ
до краја 2009. године. С тим у вези навео је да ће позивно писмо бити упућено ускоро.
Након разговора, г. Џафарзадех искористио је прилику и показао делегацији ПСБиХ зграду
Парламента Ирана те их упознао са свим особеностима које, у техничком смислу, овај
парламент има.
Трећег дана посјете, сриједа 06. 05. 2009. године, делегација је присусутвовала прослави
15. годишњице рада Иранског радија ИРИБ на босанском језику у згради Националне
иранске радио-телевизије. Делегација је присуствовала пригодном програму поводом
поменуте годишњице радио-станице ИРИБ на босанском језику, обишла радне
просторије ИРИБ-а и упознала се са његовим историјатом и радом. У говору поводом
прославе Радија ИРИБ на босанском језику, директор Мохамад Реза Голзари замолио је
наше парламентарце да, у оквиру својих могућности, утичу код надлежних органа у БиХ
„како би се обезбиједили једнаки услови за равноправан третман свих медија у БиХ у
складу са слободом медија и говора у БиХ“. Није даље елаборирао на шта конкретно
мисли, него је додао да се на „директан или индиректан начин понекад омета рад
појединих медија у БиХ''. У разговору с нашим људима који раде на ИРИБ-у сазнали смо
да је директор мислио на ТВ Вогошћу и Радио НАБУ из Високог, које с времена на вријеме
имају проблеме са РАК-ом због „терминологије коју користе у својим програмима“.
Г. Бериз Белкић је у име парламентарне делегације Босне и Херцеговине упутио честитке и
жеље за успјех у будућем раду ове медијске куће.
Посјета Институту за политичке и међународне студије
Г. Бериз Белкић одржао је запажено предавање о „Западном Балкану и Европском путу
Босне и Херцеговине“ студентима, постдипломцима, докторантима, амбасадорима и
дипломатама Института за политичке и међународне студије, који је под директним
менаџментом Министарства иностраних послова Ирана и у бити је Иранска дипломатска
академија. Институт чине два дијела: едукативни и истраживачки.
Г. Белкић се у свом обраћању кратко осврнуо на географски, историјски, демографски
положај БиХ, затим структуру државе у складу са Дејтонским мировним споразумом,
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економске показатеље, спољнополитичке циљеве државе, односе у региону, процес
евроатлантских интеграција и европску перспективу БиХ.
На крају предавања чланови делегације БиХ одговарали су на питања студената и
професора. Два питања су се односила на распад бивше СФРЈ и могућност понављања већ
виђеног сценарија у БиХ, с обзиром да је по њиховим ријечима „БиХ Југославија у малом“,
те на чланство БиХ у НАТО-у, и чињеницу да бивша СФРЈ није била чланица ни НАТО-а
ни Варшавског војног пакта.
Предсједавајући Филиповић одговорио је да се БиХ неће распасти попут бивше
Југославије. Нагласио да су нам потребне уставне промјене како би се сви грађани у БиХ
осјећали равноправним, гдје год се налазили. Истакао је да БиХ тренутно нема такав устав.
Поновио је да су сулуде идеје о цијепању државе БиХ или о одвајању појединих њених
дијелова.
Посланик Продановић је, одговарајући на друго питање, истакао да је БиХ чланица
Партнерства за мир (ПфП) као и све земље западног Балкана, те да су снаге НАТО-а гарант
стабилности у БиХ. Образложио је да је у БиХ извршена реформа оружаних снага у
складу са стандардима НАТО-а. Посебно је нагласио да у историји није забиљежено да је
једна чланица НАТО-а напала другу чланицу НАТО-а. Истакао је и важну чињеницу да су
све сусједне земље чланице НАТО савеза изузев Србије, али да је она чланица ПфП-а.
Осим тога, све чланице ЕУ су и чланице НАТО савеза, мада има неких држава, као што је
Норвешка, које су ван ЕУ, али су чланице НАТО-а. Укратко, закључио је да ће чланство
БиХ у НАТО савезу допринијети стабилизацији региона и даљој демократизацији друштва
и региона уопште.
Састанак са др Махмудом Ахмединеџадом, предсједником Исламске Републике Иран
У четвртак, 07. 05. 2009. године, делегација се срела са предсједником Ирана др
Махмудом Ахмединеџадом.
Сусрет је организован у провинцији Казвин, око 150 км од Техерана, гдје се предсједник
налазио у посјети са министрима.
Прије сусрета са предсједником, делегација је поново, кратко, разговарала са министром
иностраних послова Ирана г. Мотакијем и потпредсједником Парламента г. Абуторабијем.
Министар Мотаки је информисао парламентарну делегацију БиХ да предсједник никада
не прима стране делегације за вријеме својих посјета иранским провинцијама, али да
је због посебног односа према БиХ овај пут направио изузетак. Посебно је нагласио да
г. Ахмединеџад, од почетка свог мандата, организује посјете провинцијама заједно са свим
министрима како би проблеми народа били рјешавани на лицу мјеста. Министар Мотаки је
то објаснио логиком да „умјесто да народ иде у Техеран, Влада иде њима.“ Г. Ахмединеџад
је, према ријечима министра иностраних послова, већ једном обишао свих 30 иранских
провинција за вријеме свог четворогодишњег мандата који ускоро истиче (нови
предсједнички избори су заказани за 12. јуни ове године) и ова посјета Казвину је други
круг посјета иранским провинцијама.
Предсједник Ахмединеџад изразио је посебну добродошлицу нашој делегацији и
задовољство што има могућност сусрета са парламентарцима Босне и Херцеговине .
Истакао је да су недавна ратна дешавања у БиХ била тужна и тешка, али да од тих догађаја
почиње нова ера човјечности. Многи људи схватили су да има нешто важније од политике,
економије и новца, а то је човјечност. Ако то одузмемо од човјека – не остаје му ништа
друго, истакао је предсједник Ахмединеџад. Љубав и пријатељство је истинско богатство
човјека. Иран и БиХ повезују човјечност и љубав. Предсједник је изразио задовољство што
се Босна и Херцеговина налази на путу напретка и љепше будућности.
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Предсједавајући Белкић захвалио се на изузетној љубазности предсједника што је
примио нашу делегацију ван Техерана и у потпуно неуобичајеним околностима и истакао
да су Ахмединеџадове ријечи охрабрујуће након свега сшо је БиХ прошла.
Предсједавајући Филиповиц истакао је да г. Ахмединеџад, као борац за свјетску правду,
има пуну подршку наше земље, а посланик Продановић је информисао предсједника да
би до краја године требало да буде реализована посјета чланова Групе пријатељства
Парламента Ирана Босни и Херцеговини.
Г. Ахмединеџад је истакао да се свјетски поредак након 60 година од завршетка Другог
свјетског рата налази у ћорсокаку. Сваким даном има све више непријатељстава, било је
доста ратова, присутни су многи политички и економски проблеми. Због тога што не
постоји исправно схватање човјека у свијету, нема ни истинске правде. Сви људи на
свијету морају имати једнака права. Конкуренција треба да постоји, али здрава
конкуренција за правду и мир, а не за владање једних над другима и за неправду. Морамо
сарађивати и размјењивати мишљења. Посебно је нагласио да треба искоријенити агресију
и окупацију.
Односи између Парламентарне скупштине БиХ и Парламента Исламске Републике Иран
важни су за свеобухватно унапређење свих видова сарадње између наше двије земље.
Нагласио да је Иран уз БиХ и увијек ће бити уз њу. На крају, предсједник је замолио
чланове делегације Парламентарне скупштине БиХ да пренесу његове поздраве
Предсједништву БиХ, ПСБиХ, Савјету министара БиХ и свим народима који живе у БиХ.
„Иран је други дом народима из БиХ“, додао је на крају.
Домаћини су организовали посјету Исфахану, културној пријестоници Ирана, те обилазак
Трезора Ирана, у којем се чувају највећи и најпознатији драгуљи из богате историје
Персијског царства, посебно династије Пахлави.
Ирански медији дали су велики публицитет посјети делегације Парламентарне скупштине
БиХ Ирану и сви састанци су пропраћени у централним информативним емисијама и
дневној штампи.
Записник сачинила:
Мирсада Букарић-Ковачевић
Руководилац Сектора за међународне односе и протокол

Записник одобрили:
Илија Филиповић
предсједавајући Дома народа ПСБиХ

Бериз Белкић
предсједавајући Представничког дома ПСБиХ
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