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Iranilla on pian toimiva ydinase, jos Länsi tai Israel eivät tee
mitään piakkoin – Raportti Iranin tilanteesta huhtikuun alussa
2021 by Matt Ward
Tässä tuore Samuel Korhosen suomentama Rapture Ready -sivuston ajankohtaisartikkeli mahdollisesti
pian eskaloituvasta ydinasekriisistä Iranin kohdalla, kun maa on vastahakoinen lopettamaan yhä
lisääntyvää uraanin rikastamistaan samalla kun Länsi tai Amerikka painostaa neuvotteluihin haluamatta
kuitenkaan poistaa kaikkia pakotteita, joita Trump'in hallinto määräsi Iranille. Lännen diplomatia-aikeet
vaikuttavatkin jo etukäteen kuolleilta ja Lähi-idän seuraava sota häämöttää.
-------------------

Iranin tapahtunut tosiasia
Iran’s Fait Accompli
By Matt Ward, April 1, 2021
Kun koronavirus on häirinnyt maailmaa, Iranilla on ollut kiire tehdä siirtojaan. Sitä, mikä vain 12
kuukautta sitten olisi ollut iso etusivun uutinen kaikkialla maailmassa, rekisteröidään nyt tuskin lainkaan
valtavirran uutismediassa. Uutiskatteen puuttumisesta huolimatta Iran kuitenkin näyttää lähestyvän
nopeasti toimivan ydinaseen saamisen vaihetta. On järkyttävää, että kukaan valtamediassa ei edes
näytä välittävän siitä.
Tätä kirjoitettaessa oletetaan yleisesti, että Iran on nyt vain viikkojen päässä ydinasemurroksen tilasta
(nuclear breakout status). Jos se pitää paikkansa, niin tämä on kriisi, joka tulee kärjistymään hyvin pian.
Valkoisen talon kansallinen turvallisuusneuvonantaja Jake Sullivan viittasi Iranin tulevaan
ydinasemurrokseen "kriittisenä varhaisena prioriteettina" Biden'in hallinnolle. Sullivan jatkoi, todeten, että
tästä asiasta voi hyvinkin tulla "eskaloituva ydinasekriisi, kun he siirtyvät lähemmäksi riittävää määrää
halkeavaa materiaalia ydinasetta varten".
Voiman ja mahdollisesti tarkoituksen osoituksena Yhdysvaltain B-52-ydinpommikoneet ovat tehneet
lentoja Persianlahden yllä ja aina islamilaisen tasavallan rajalle asti selvästi viitaten Lännen aikeisiin, jos
elvytetyt ydinsopimusneuvottelut epäonnistuvat.
Ranskan presidentti Emmanuel Macron on sanonut, että kansainvälisellä yhteisöllä on vain "hyvin lyhyt
aika" estää Teherania hankkimasta ydinaseita.
Tässä kaikessa kovassa puheessa on kuitenkin ongelmansa. Näyttää, että Iran ei ota vakavasti tätä
voimanäytöstä, eikä pelkää. Epämukava todellisuus on, että he eivät yksinkertaisesti näytä pelkäävän
presidentti Joe Biden'iä, kuten he kerran pelkäsivät presidentti Trump'ia. Uuden presidentin
virkaanastuminen sen sijaan, että saisi heidät varuilleen ja hälytystilaan, näyttää rohkaisevan heitä.
Kaikkien Amerikasta ja Euroopasta tulevien äänettömien uhkien edessä Iran on edelleen sotaisa.
Islamilainen tasavalta on toistaiseksi kursailematta kieltäytynyt palaamasta takaisin neuvottelupöytään
neuvotteluihin, joihin Joe Biden luotti niin paljon Obaman viimeisen kauden aikana.
Teheran on ehdottomasti sulkenut pois kaikki korjaukset ydinsopimukseen kuvaillen asiakirjaa, jonka
Biden'in hallinto uskoo tuovan Iranin takaisin ruotuun, "neuvottelukelvottomaksi".
Ennenkuin ovat edes alkaneet, neuvottelut ovat kuolleet.

Iran on niin vakiintunut ja rohkaistunut, että Teheran vaatii jo ennen neuvottelujen aloittamista,
ennenkuin edes istuutuvat pöydän ääreen, että ankarat pakotteet, jotka Yhdysvallat on määrännyt heille
aiemman ydinsopimuksen alkuperäisten ehtojen rikkomisesta, poistetaan kokonaan.
Se pohjimmiltaan palkitsisi Iranin alkuperäisen sopimuksen ehtojen rikkomisesta ja siihen Länsi on
ymmärrettävästi hyvin vastahakoinen. Mutta aika on Länttä vastaan, aivan kuten se on pientä Israelia
vastaan. Jos tässä nykyisessä tilanteessa kukaan ei tee mitään ja pian, niin asiasta tulee fait
accompli (tapahtunut tosiasia) – Iranilla on toimiva ydinase.
Jopa YK;n ydinvahtikoira on myöntänyt, että Iranin ydinaseohjelma on jälleen täydessä vauhdissa,
paljastaen, että toinen kaskadi edistyneitä IR-2m -sentrifugeja uraanin rikastamiseksi on jälleen alkanut
työskennellä Iranin maanalaisessa Natanz'in laitoksessa. He uskovat myös, että on olemassa kolmaskin
kaskadi, joka vain odottaa käynnistystä.
Iranilaiset ovat avoimesti myöntäneet rikastaneensa uraania Fordow'n laitoksellaan kriittiseen 20%
tasoon, mikä on edelleen huomattavasti alle ydinaseelle vaadittavan 90 prosentin rikastuksen, mutta silti
merkittävä askel tähän suuntaan. Syy tähän on, että aika ja prosessit, jotka vaaditaan uraanin
rikastamiseksi 20%:iin, ovat paljon pidemmät ja vaikeammat kuin ne, jotka tarvitaan uraanin
rikastamiseen 20%:sta 90%:iin. Tämä voidaan saavuttaa suhteellisen lyhyessä ajassa.
Yllättävintä on, että Iran on ollut todella rehellinen ja avoin koskien näitä rikkomuksia. Ehkä tämä johtuu
siitä, että Iran ei enää pelkää Yhdysvaltojen reaktiota nykyisen presidentin alaisuudessa, kuten se
selvästi teki edellisen viranhaltijan aikana.
Tässä vaiheessa Israel kamppailee valtavan epävarmuuksien määrän kanssa koskien Irania ja sen
ydinohjelmaa sekä laajempaa geopoliittista ympäristöä. Parhaimmillaankin on epäselvää jopa
tietävimmillekin Iran-asiantuntijoille, kuinka pitkällä Iranin ydinohjelma on nyt, tai kuinka lähellä
toteutettavissa olevaa asetta he ehkä ovat. Kyse on parhaista arvioista, ja kaikkien parhaiden arvioiden
perusteella näyttää siltä, että Iran on pääsemässä hyvin, hyvin lähelle.
Iran on selvästi edistynyt nopeasti kohti ydinasemurroksen tilaa. On myös yleisesti sovittu, että Iran ei
tavoittele ydinasemurroksen tilaa, ellei sillä ole riittävästi materiaalia 3-5 elinkelpoisen aseen
tuottamiseen. He eivät ota vain yhden aseen riskiä, koska Yhdysvallat tai Israel yksinkertaisesti tuhoaisi
sen ja kaikki heidän ponnistuksensa menisivät hukkaan.
Israel ja Yhdysvallat ajattelisivat kahdesti ennen hyökkäämistä Iraniin, jos he tietäisivät siellä olevan viisi
asetta, eikä vain yksi. Siis tämä kiire murrostilaan ei todennäköisesti koske vain yhtä asetta, vaan useita
taistelukärkiä.
Puhuessamme IDF valmistautuu aktiivisesti kohtaamaan Iranin ydinaseohjelman, vaikka sen olisi
tehtävä se yksin. Yhdysvallat kuitenkin erehtyy, jos luulee, että tämä on kriittinen kysymys vain Israelille.
Maailma seuraa Yhdysvaltojen uutta presidenttiä Joe Biden'iä ja aivan kuten Iran on tehnyt, sellaiset
hallitsijat kuin Venäjän Vladimir Putin, Kiinan Xi Jinping ja Pohjois-Korean Kim Jong-un, punnitsevat ja
mittailevat Joe Biden'iä.
Se, havaitaanko Biden puutteelliseksi, määräytyy suoraan tämän kysymyksen lopputuloksen
perusteella, ei hänen onnistumisestaan koronaviruksen suhteen ja se voi hyvinkin määrittää Biden'in
hallinnon kansainvälisen aseman hänen jäljellä olevan kautensa aikana.
Aika ei ole Israelin puolella. Israelin puolustusvoimien esikuntapäällikkö kenraaliluutnantti Aviv Kochavi
antoi oman suorasanaisen arvionsa tilanteesta: "Olen käskenyt Israelin puolustusvoimia valmistelemaan
useita operatiivisia suunnitelmia jo olemassa olevien lisäksi."
Niin merkittävä on kenraaliluutnantti Kochavi'n huoli Iranin välittömästä ydinasemurroksen tilasta, että
nämä kommentit olivat täysin valtuuttamattomia (unsanctioned) ja hänen omasta aloitteestaan, jotakin
sellaista, josta hän itse sai sanktioita.
Israelin kättä pakotetaan ja on yhä todennäköisempää, että jos heidät pakotetaan toimimaan, he tekevät

sen yksin. Iran tietää tämän. Viime viikolla Iranin puolustusministeri Amir Hatami esitti pahaenteisen
uhkauksen panna Tel Aviv ja Haifa "maan tasalle", jos Israel ryhtyy ennalta ehkäiseviin toimiin Irania tai
sen ydinohjelmaa vastaan.
Presidentti Biden'in ensimmäisistä kuukausista vallassa voi päätellä, ettei hän todennäköisesti ole
halukas avoimesti sitouttamaan Irania suoraan sotilaalliseen interventioon, varsinkin, jos se tapahtuu
Israelin rinnalla. Se raivostuttaisi suuren osan hänen kotimaisesta kannattajakunnastaan, jolle hän on
kiitollisuudenvelassa.
Helmikuun 2. päivänä Israelin vanhempi ministeri Tzachi Hanegdi kommentoi, että hän ei voi nähdä
amerikkalaisten suostuvan ryhtymään tällaiseen sotilaalliseen aloitteeseen, jättäen Israelin yksin
kohtaamaan tämän kasvavan uhan.
Aika on selvästi loppumassa. Pakotetaanko Israelin käsi vai ei, se jää nähtäväksi. Kuitenkin jos Israel ja
Länsi eivät ole tarkkoja, heräämme kaikki eräänä aamuna ja Iranin ydinaseesta on tullut tapahtunut
tosiasia.
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