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?USA ljuger om beslagtagande av iranska oljetankers"

Svenska medier hör till de som vidarebefordrat USA:s uppgifter om beslagtagande av oljetankers på väg till Venezuela. Mystiken
tätnar kring USA:s kapning av fyra tankfartyg på internationellt vatten. Alltså ett rent piratdåd i strid mot internationell lag. Om det
nu stämmer...
Iran: ?USA ljuger om beslagtagande av iranska oljetankers"
Irans president, Hasan Rohani, deklarerade i lördags att USA:s regering ljög om beslag av fyra iranska oljetankers med destination
Venezuela, på internationellt vatten. ?Varken fartygen eller deras flaggor (tillhörighet) var iranska.?
?Det var en lögn för att komma ifrån det förödmjukande nederlaget i FN:s säkerhetsråd sa den iranske statschefen, då han refererade
till förlusten för Washington i dess försök att utöka vapenembargot från FN mot Teheran.?
?Efter att ha lidit ett politiskt nederlag påstod USA att det hade beslagtagit fyra iranska oljefartyg på internationellt vatten. Men det
visade sig att fartygen varken var iranska eller var Iran-flaggade. Allt var lögn?, sa Rohani vid ett möte som egentligen handlade om
kampen mot Coronaviruset.
Uttalandet kom en dag efter att Irans ambassadör i Caracas, Hojat Soltani, sagt att de fyra fartygen inte hade någon koppling till
Teheran. ?Den islamiska republiken Iran, med sin ställning i regionen och med sitt samarbete med vänner som delar våra
målsättningar, har uppnått stora framgångar fram till nu.?
?Gårdagen innebar en stor politisk seger för Iran och ett pinsamt nederlag för USA. Vi hoppas att länderna i regionen lär sig en läxa
och inte närmar sig inkräktarländerna.?
Enligt USA:s justitiedepartement så beslagtog landet i fredags, ?med hjälp av utländska allierade?, fyra tankfartyg som
transporterade bränsle från Iran till Venezuela.
Telesur 200815
Rohani: EE.UU. miente sobre incautación de petroleros iraníes
Gillar du det Svensk-Kubanska Föreningen gör?
Vill du bidra till kampen mot den omänskliga blockaden?
Swisha en 20:a eller valfri summa till
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123 589 0975 eller Pg 40 54 11 ? 0
Ett ännu mer betydelsefullt stöd är medlemskap!
Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer och arbetslösa).
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