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South China Morning Postek bere webgu-
nean daukan argazkian ageri da Frantziako
atzerri ministro Laurent Fabius (François
Mitterrandekin lehen ministro izana) Gene-
vako negoziaketen salan sartzerakoan, aza-
roaren 9an. Frantziak Fabiusen ahotik hitz
eginez itxi zion bidea Irango dossier nuklea-
rraz Genevan kasik adostua zen itunari.
Jokabide horren azalpentzat, aurreko egune-
tan Israelek akordioaren kontra egindako
ofentsibarekin bat egin zuelako, Fabius bera
jatorriz judua dela –katoliko bihurtu familia
batekoa– oroitarazi dute batzuek. Zenbaitek
nabarmendu du Fabiusen ahoberokeria
hedabideen aurrean. Baina xehetasunotatik
askoz haratago, Genevako gertakizun hone-
tan nabarmen geratu da Israelgo estatuak
Benjamin Netanyahuren eskutik defenditu
duen jokabidea eta Frantziarena bat datoze-
la. Parisek baditu horretarako geopolitikan
eta negozioetan oinarritutako kalkuluak.

MUNDUAK ASKO DAUKA JOKOAN
Genevako negoziaketan. Iranek
energia nuklearra eskuratzeko dau-
kan egoskorkeria dago mahai gai-
nean, baina horri loturik daude
Israelen nagusitasun militarra, Siria-
ko gerra, Golkoko monarkia isla-
mista petrolioz ustelduen indarra,
Irakeko petrolioa bera... 

Pierre Haskik Rue89 gunean
–ildo editorial sozialdemokrata eza-
guna daukan Le Nouvel Obesrvateu-
rren adarra– bere analisia “Pourquoi
Laurent Fabius a tor pillé l’accord de
Genève avec l’Iran” titulatu du. Alegia,
Laurent Fabius lehen ministro
sozialista izandako eta gaur Fran-
tziako atzerri ministro denak torpe-
doz hondoratu zuela sinatzeko pun-
turaino umotutako ituna.

Mundua harritu da ikusiz AEBak
eta azken hamarkadotan bere etsai
nagusia izan den Iraneko errepubli-
ka islamiarra harremanak normal-
tzen hasi zitezkeen unean operazio-
aren eragozle nor eta Frantzia izan
dela. Baina ez Nicolas Sarkozy bai-
zik François Hollande, Laurent
Fabius beteranoaren ahotik mintza-
tuz.

Fabiusek argudiatu du Genevara
maneaturik eramandakoa “itun txa-
rra” zela eta “pagotxa  beldurga-
rria”, irandarren aldekoa esan nahi
baita. Kazetariari diplomatiko fran-
tses batek esan dio tratu honetako

ezerk ez ziola eragozten Irani bere
egitarau nuklear militarrean aurrera
egitea, eta, aldiz, hori bermatu gabe
sei hilabeteko epe bat emanez arin-
du egingo zuela iraniarrek nozitzen
duten blokeo ekonomikoaren
gogortasuna.

Le Monde egunkariak, Frantziako
errepublikaren interesen zaindari
zorrotz, porrotaren biharamunean
plazaratu editorialean esan du:
“Frantzia negoziaketa baten ozto-
po? Irakurketa errazegia. Aitzitik,
arma nuklearren ez ugaritzeko
arauen zaindari lana egiten du. Badi-
rudi Obamaren ekipoari aurpegira-
tzen diola azkarregi ibiltzea. Fran-
tzia ziur dago Irani lasaitu baino
lehen presio ekonomikoa, zeinak
behartu baitu negoziaketen mahaira
joatera, lortu behar dituela Iranek
bonba atomikoa egitea ezinezko
egingo dituzten bermeak. (...) Fran-
tziak badauka azken karta bat gor-
derik: Irani ezarritako zigorrak ezin
dira desegin europar guztiak ados
etorri gabe”.

Obamaren eta Hollanderen
paper banaketa irudikatu ote da
Genevan, yanki beltza polizia ona,
sozialdemokrata frantsesa jendarme
gaiztoa? Ez dute itxura hori ematen
negoziaketen ingurutik filtratu dire-
nek.

Ekialde Hurbilekoen jarraipen
zorrotza egiten duen Alain Greshek

Le Monde Diplomatiqueko bere blo-
gera ekarri du Twitterreko zenbait
txio argigarri. Carl Bildt atzerri
ministro suediarrarena: “Badirudi
Genevan eztabaida gogorrenak ez
direla izan Iranekin, Mendebaldeko
talde barruan baizik. Ez da gauza
ona”. AEBetara erbesteratutako
iraniarren National Iranian Ameri-
can Councileko zuzendariarena:
“Fabiusek bizitza infernu bihurtu
dio Kerryri (...). Adostasuna begien
aurrean ikusten zen, harik eta fran-
tsesek granada bat jaurti duten arte.
Egun osoa behar izan da kalteak
konpontzeko”.

Adi azaroaren 20ari
Zertan dabil Frantzia azken hilabe-
teotan? Genevako hau ez baita lehe-
na. Siriako arma kimikoak kontrola-
tzeko Errusiaren iniziatibaz landu
eta lortu zen ituna, denborak eraku-
tsi duenez gatazka negoziaketa
bidera hurbiltzeko balio izan duena,
Frantziak oztopatu zuen duela hila-
bete.

Alain Greshek alderatu ditu
Lorent Fabiusek aukera galdu hone-
tan erakutsitako jarrera eta 2003an,
Iraken kontrako gerraren hasieran,
Nazio Batuen Erakundearen
aurrean gerraren kontra Dominique
de Villepinek egindako mintzaldia.
Geroztik Nicolas Sarkozyk, ez bere
kasa baizik eta Frantziako Estatuko

Azaroaren 9tik 10erako gauean Genevan Errusia, Amerikako
Estatu Batuak, Frantzia, Britainia Handia, Alemania gehi

Txinak (5+1) Iranekin arma nuklearren proliferazioa
eragozteko negoziaketan adostasuna hatzen punttekin ukitu

zuten. Frantziak egin zuen ezinezko. 20an saiatuko dira
berriro. Ekialde Hurbileko bakea eta gerra daude jokoan.

Fabius eta Hollandek
zergatik lehertu dute

Iranekiko tratua? 
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botere nagusien interes geopolitiko-
engatik, aldatu zuen diplomaziaren
tonua. François Hollandek ez du
hori aldatu, areagotu baino. Gaur
aditu askorentzako Frantziaren
atzerri politika hurbil dago AEBe-
tako neocon eskuindarrenetik. Agur
De Gaullen grandeur ametsak!

Netanyahuk ez du batere disi-
mulatu: “Israeli ez dio eragiten
akordio horrek”, “Iranek inoizko
negoziorik onena eginen du, dena
beretzako ezerezen truke”, “Hobe
itunik ez izatea itun txar bat
baino”, “Irani zigorrak kentzen
bazaizkio, berriro ezartzea oso
zaila izango da”... Eta ororen buru,
mehatxu unilaterala: “Israelek ez
dio baimenduko Irani arma atomi-
korik edukitzea. Puntu”.

Aditu askok diote, tartean Israe-
len kontuak tentu handiz neurtzen
dituen ingelesezko Wikipediak,
Israelek berak 200 bonba atomiko
dauzkala. 1950eko hamarkadatik
landu du atomoa Israelek, hasiera
batean Frantziako militarren eta
industriaren laguntzaz. Bitxikeria
eskandalagarri baldin bada bonbak
dauzkanak oztopatzea bonbak nahi
dituen auzokoarekiko negoziaketak
blokatzea, are bitxiagoa da beste
hau: Irani aurpegiratzen zaio ez
diela aski libertate ematen nazioar-
teko begiraleei bere usina nuklea-
rretan arakatzeko, eta bitartean
bonbak dauzkan Israeli ezin zaio
ezein begirale bidali... inoiz ez due-
lako arma atomikoak ugaritzeko
ituna sinatu, Iranen alderantziz.

Ororen buru, azaroaren 9ko
porrotaren ostean, zertan saiatuko
dira 5+1 potentzien ordezkariak
negoziatzen Irangoekin azaroaren
20a arte? Iranek dio uranioa
%3,5ean aberasten duela Bouxeh-
rreko zentral elektrikorako eta
%20an Teheran, Natanz eta Fordo-
wen, daukan ikerketako erreakto-
reentzako. 

Dagoenekoz %20an aberastuta
dauzka (AIEA nazioarteko erakun-
dearen ustez) 186,3 kilo eta 240 aski
lituzke bonba bat ekoizteko. Oba-
mak martxoan esan zuen Iranek
urte bete beharko zuela horretara-
ko; gaur sei hilabete aipatzen dira.
Ez geratzekotan Israelek eraso mili-
tarra joko du lehenago.

Azken bi urteotako negoziakete-
tan Mendebaldeko potentziek Irani
eskatu diote %20an aberastutako
uranioa atzerrira eramatea, Fordow-
ko zentrala ixtea, AIEAko ikuska-
tzaileen bisitak zabaltzea, trukean
eskainiz uranioa %3,5 eta %5ean
aberastea eta medikuntzarako isoto-
poak atzerritik eramatea. 

Hasan Rohani presidente hauta-
tu ondotik, urrian elkarrizketa
berriak hasitakoan, Iranek proposa-
men berria egin zuen: sei hilabeteko
lehen fasean “elkarrekiko konfidan-
tza lantzea” eta bigarrenean AIEA-
ren ikuskaritza bermatzeko neurri
gardenak zehaztea, behatzaileen
ezusteko kontrolak barne.

Abiapuntu horretatik aurreratu-
tako bidea eten da 9an. Azaroaren
20an jakingo dugu sei
hilabeteko eperik bada-
goen ala Israelgo arma-
dak noiz erasoko zain
jarri behar dugun. n
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