Nej till krig mot Iran!
USA pekar ut Iran som det allvarligaste hotet mot USA:s intressen i världen och kräver i sin uppdaterade
utrikespolitiska strategi att det politiska systemet i Iran måste ”öppnas upp” och att det iranska folket måste
”bibringas frihet”. Samtidigt bekräftar USA:s regering att man håller fast vid sin rätt att ingripa militärt i förebyggande syfte. Argumenten känns igen från inledningen av Irakkriget: ”Iran håller på

att utveckla massförstörelsevapen”!

Enligt en artikel i The New Yorker skriver en av USA:s mest ansedda journalister, Seymore Hersh, att Bushregimen inte bara strävar efter att stoppa Irans kärnenergiprogram utan också att genomföra en ”regimförändring” i Iran. Enligt artikeln har försvarsminister Donald Rumsfeld sagt att ”Irakkampanjen” bara är en
del av kriget mot terrorismen. Nästa steg kommer att vara ”Irankampanjen” och de närmaste åren är ”sista
chansen” för Bushadministrationen att vinna kriget mot terrorismen. USA har enligt Hersh upprättat listor
på bombmål inne i Iran: kärnanläggningar, kemisk industri och flygbaser m m. Hemliga kommandogrupper med USA-militär finns redan på plats inne i Iran. Dessutom har USA militära styrkor i de båda
grannländerna Afghanistan och Irak som kommer att användas i en eventuell invasion.
När Frankrikes, Tysklands, Kinas och Rysslands regeringar försöker hålla igång förhandlingar med Iran så är
det en kapplöpning med tiden. Enligt Hersh vet de att USA:s politik riskerar leda till ett nytt krig i mellanöstern och de försöker skjuta upp det så länge som möjligt.
Samtidigt som de båda aggressiva stormakterna USA och Storbritannien har gigantiska problem i det pågående kriget i Irak, så kan det rent logiskt verka vansinnigt att starta ett krig till och dessutom tro sig kunna
segra i det. Talesmän från den Brittiska regeringen och USA-regeringen förespråkar just nu en ”diplomatisk
lösning”, men understryker samtidigt att ”militära lösningar” inte är uteslutna för att uppnå mål i Iran. För
supermakten USA med det katastrofala resultatet av Irakkriget och med en ständigt stigande statsskuld kan ett nytt krig trots allt ses som en desperat kortsiktig lösning på problemen. Fredsrörelsen
måste hålla högsta beredskap och mobilisera kraftfulla protester mot USA:s och Storbritanniens krigshot.
(Källor på webben: www.defenselink.mil/pubs, www.newyorker.com)

Alla krafter som är mot krigspolitik och för fred, folkrätt, demokrati och
mänskliga rättigheter måste – samtidigt som vi kräver slut på kriget i
och ockupationen av Irak - samlas och protestera mot alla hot om nya
krig!
Inget krig mot Iran!
USA ut ur Irak!
Inget svenskt stöd till
USA:s krigspolitik!
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