perjantai 3. huhtikuuta 2015
Iran-sopu ei tuki tietä pommille iranilaisen oppositiojohtajan mukaan
Sveitsin Lausannessa saavutettiin eilen pitkällisen kädenväännön jälkeen periaatteellinen sopu Iranin kiistellystä
ydinohjelmasta seitsemän neuvottelijamaan kesken (Iran, Yhdysvallat, Ranska, Iso-Britannia, Kiina, Venäjä ja
Saksa). Tätä puitesopimusta luonnehdittiin mm. USA:n presidentin, Barack Obaman, taholta historialliseksi ja
käänteentekeväksi, mutta muunlaisiakin äänenpainoja on esiintynyt. Seuraavassa Iranin oppositiojohtaja esittää
oman näkemyksensä Iran Focus -uutissivustolla. Artikkelin suomensi: Olli R.
Katso myös tämä: http://nokialainen.blogspot.fi/2015/03/sopimus-iranin-ydinohjelmasta.html
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Iranin oppositiojohtaja: Ydinohjelma-sopimus ei tuki
tietä pommille
http://www.iranfocus.com/en/index.php?option=com_content&view=article&id=30096:iranian-opposition-leadernuclear-deal-does-not-block-path-to-bomb&catid=8&Itemid=113
03 April 2015

Mrs. Maryam Rajavi, Iranin vastarintaliikkeen johtaja kuvaili ydinohjelma-puitesopimusta, joka
saavutettiin P5+1 maiden ja Iranin hallinnon välillä, mullahien perääntymiseksi ja 'askeleeksi juomaan
maljan ydinvoimamyrkkyä' mutta varoitti, että 'yleisluontoinen lausunto, josta puuttuu Khamenein
hyväksyntä, ei tule koskaan tukkimaan hallinnolta tietä saamaan ydinaseita.'
Lausunnon mukaan, jonka julkaisi Iranin kansallinen vastarintaneuvosto (NCRI), Mrs. Rajavi sanoi:
”Alueellisen koalition vastustus uskonnollisen fasismin laajentumispyrkimyksiä ja aggressiota vastaan
joka ohjaa Irania Jemenissä, talouspakotteiden lamauttava vaikutus ja Iranin yhteiskunnan
räjähdysherkkä tila, yhtä lailla kuin Yhdysvaltain kongressin perättäiset varoitukset, että se tulee
haastamaan tämän hallinnon ja tiukentamaan pakotteita, lopultakin pakottivat pappishallinnon ottamaan
vastahakoisesti yhden askeleen taaksepäin 16 kuukauden neuvottelujen jälkeen, jotka olivat menneet
yliajalle Lausanne'ssa.”
Hän sanoi, että tämä on Teheranin mullahien ottama askel 'juomaan maljan ydinvoimamyrkkyä, ja että
tämän perääntymisen taustalla oli pelko ja painostus ollen räikeässä ristiriidassa perustusten ja
ohjeiden kanssa joista hallinnon ylin johtaja Ali Khamenei oli ilmoittanut henkilökohtaisesti kaksi viikkoa
sitten.'
Kuitenkin Rajavi lisäsi: ”yleisluontoinen lausunto, josta puuttui Khamenein allekirjoitus ja virallinen
hyväksyntä, ei tule koskaan tukkimaan hallinnolta tietä saamaan ydinaseita tahi estä sen luontaista

petosta.”
The NCRI uskoo, että ”jatkamalla neuvotteluja uskonnollisen fasismin kanssa myönnytyspolitiikan
puitteissa ei tee Lähi-idän aluetta ja maailmaa turvalliseksi ydinaseiden leviämisen uhalta.”
”Hallinnon pakottaminen noudattamaan YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmia on
yksinkertaisesti ainoa tapa estää mullaheita saamasta ydinaseita.”
”Irania hallitseva uskonnollinen fasismi on voimakkaasti panostanut ydinaseiden saamiseen sen
eloonjäämisen turvaamiseksi. Vaihtoehdon haku fundamentalismille ja terrorismia tukevalle
keskuspankille tämän hallinnon sisällä ei johda mihinkään. Vaihtoehto on demokraattinen ja ydinvapaa
Iran,” lausunnossa sanottiin.
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