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Vastbesloten een historische overeenkomst met Iran te bereiken om zijn matte presidentschap 

glans te geven, heeft Barack Obama een akkoord ondertekend dat verre van de wereld tot een 

veiliger plaats te maken, mogelijk de lont in het kruitvat van het Midden-Oosten zal steken. Dit 

schreef Struan Stevenson, voormalig Schots lid van het Europees Parlement woensdag. 

“Het akkoord zal meer dan 150 miljoen dollar vrijmaken aan middelen die door de sancties waren 

bevroren. Het geld zal de kapotte Iraanse economie doen herleven, en het theocratische regime 

instaat stellen de financiering van Hezbollah in Libanon, Hamas in Gaza, de Houthi-rebellen in 

Jemen, Bashar al-Assad in Syrië en de wrede Sjiïtische milities in Irak te verdubbelen. Bladzijde 

na bladzijde van de zogenoemde Joint Comprehensive Plan Of Action (JCPOA) houdt specifiek 

verband met de ontmanteling van alle sancties op het Iraanse bankwezen, verzekering, 

metaalindustrie, luchtvaart, scheepvaart, wapens en algehele handelsmarkt en gaat zelfs over de 

hernieuwing van het recht van Iran tot verkoop van tapijten en kaviaar aan het Westen. 

Belachelijk genoeg moet het Westen nu ook een einde maken aan zijn ‘uitsluiting van Iraanse 

burgers van colleges hoger onderwijs in verband met een loopbaan in de nucleaire wetenschap, 

nucleaire technologie of de energiesector op studeren voor carrières gelinkt aan nucleaire 

wetenschap, bouw van die sites en de energiesector.’ Met andere woorden: Westerse 

universiteiten zullen vanaf nu Iraniërs op gaan leiden in geavanceerde nucleaire technologie om 

zeker te zijn dat zij voldoende onderlegd zijn om een kernbom te bouwen”, schreef de heer 

Stevenson in de United Press International. 

“Nog onheilspellender is dat de JCPOA de E3/EU+3 landen verplicht tot financiële steun aan de 

afbrokkelende Iraanse economie middels exportkredietgaranties, subsidies, financiële hulp en 

zelfs leningen aan de regering van Iran. Alle ‘personen, instellingen en groepen’ die uitgesloten 

waren van reizen naar het Westen, zullen in hun volle rechten hersteld worden en moeten 

voortaan weer visa krijgen. De lijst van deze personen, instellingen en groepen beslaat meer dan 

twaalf bladzijden, en bijna onderaan deze lange lijst van Iraanse banken, petrochemische 

bedrijven, sanctieontduikers en personen verstopt, staat daar de naam van niemand anders dan 

Generaal Qassem Soleymani, de beruchte commandant van het terroristische Iraanse 

Revolutionaire Garde Corps (IRGC). Soleymani heeft een lange historie van steun aan terrorisme 
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en heeft het bloed van vele Amerikanen en Europeanen aan zijn handen, maar onder de 

voorwaarden van de JCPOA zal hij nu instaat zijn om naar believen naar Europa en Amerika te 

reizen.” 

“Wat het onderzoek naar het Iraanse nucleair programma betreft, blijken regelmatige inspecties 

door het Internationaal Atoom Energie Agentschap (IAEA) beperkt te zijn tot de Natanz locatie 

in de provincie Isfahan, de belangrijkste ondergrondse nucleaire installatie van Iran met meer dan 

19.000 werkende centrifuges. Natanz zelf werd in 2002 voor het eerst aan Westerse 

inlichtingendiensten onthuld door de People's Mojahedin Organisation of Iran (PMOI), een 

verbannen cruciale oppositiegroep. Tot dan toe was dit een door het Iraanse regime goed bewaard 

geheim.  In februari dit jaar onthulde de PMOI een andere geheime locatie, Lavizan-3 genaamd, 

op een militaire basis in de noordoostelijke buitenwijk van Teheran. Ook deze plek was helemaal 

verborgen voor Westerse inspecteurs.” 

“En dan zegt de JCPOA tóch nog: ‘Iran zal de IAEA geregeld toegang verschaffen, waaronder 

dagelijkse toegang op verzoek van de IAEA, tot relevante gebouwen te Natanz.’ Het feit dat 

alleen toegang tot ‘relevante’ gebouwen wordt verschaft en alleen in Natanz, is misschien wel 

een indicatie van hoe Iran van plan is om inspecties tot het absolute minimum te beperken. Het 

Westen wordt gerustgesteld door een clausule die stelt: ‘De komende 15 jaar zal de 

verrijkingslocatie in Natanz de enige locatie voor alle Iraanse activiteiten op het gebied van 

uraniumverrijking zijn, inclusief Research en Development.’ Nu, dat mag mooi klinken, maar 

kunnen we er echt op vertrouwen dat het Iraanse regime, dat in het verleden zijn nucleaire 

installaties voor het Westen geheim hield, nu zijn nucleaire verrijkingsprocessen concentreert op 

één locatie die open zal zijn voor regelmatige inspectie? Hoe in vredesnaam konden John Kerry 

en het E3/EU+3 team zich hierdoor laten beetnemen? Dat is toch echt onthutsend!” 

“De inkt van het akkoord was nauwelijks droog, of daar kwam de Iraanse Opperste Leider 

Ayatollah Ali Khamenei in een vurige toespraak aan het einde van de Ramadan in een moskee in 

Teheran zeggen: ‘Of deze regeling nu wordt goedgekeurd of afgekeurd, wij zullen nooit stoppen 

met de steun aan onze vrienden in de regio en de bevolking van Palestina, Jemen, Syrië, Irak, 

Bahrein en Libanon. Ook na deze deal zal ons beleid naar de  arrogante VS niet veranderen. Ons 

beleid in de regio is 180 graden afwijkend van de VS’, zo zei hij tegen een publiek van 

hardliners, die ‘Dood aan Amerika’, en ‘Dood aan Israël’ schreeuwden.”  

“De Opperste Leider van Iran heeft dus al een belangrijke clausule van het pact geschonden. Laat 

dit een heilzame waarschuwing zijn aan alle wetgevers van de E3/EU+3 die nu hun zegel van 

goedkeuring aan de overeenkomst moeten geven. Het fascistische en onderdrukkende 

theocratische regime van Iran is niet te vertrouwen. Dit pact moet worden verworpen. De enige 

manier om deze wereld een veiliger plaats te maken, is het omverwerpen van de corrupte 

moellahs en herstel van vrijheid en democratie voor de belaagde bevolking van Iran,” zo voegde 

de heer Stevenson eraan toe. 
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