Tillåt inte att Iran blir ett andra Irak!
”Historien och nutiden belyser vägen till framtiden.” Därför kan en noggrann observation av
nuläget i Irak belysa faror som hotar Iran om en militär invasion inleds av US:s armé och dess
allierade.
I Mars 2003, gav USA order om en invasion av Irak på falska grunder för så kallad etablering
av ”frihet och demokrati”, trots att FN motsatte sig detta och trots att FN- inspektörer redan i
början avslöjade falskheten i de uttalade ursäkterna för en invasion.
Saddams förtryckarregim har fällts men istället för frihet och demokrati fick befolkningen
terrorism, splittring mellan shia, sunni och kurder och sist men inte minst, förberedelse för en
ny uppdelning av Irak i tre regioner för kurder, shia och sunni.
I dagsläget är hundratals av den oskyddade befolkningen dagligen måltavlor för många
terroristiska aktioner och tiotals av dem dödas.
2003 förstörde USA:s invaderande armé många av Iraks vägar och broar under sina
operationer, även el- och vattencentraler och andra anläggningar, nödvändiga för allmänheten.
Förstörelsen fortsatte sedan under rubriken ”krig mot terrorism” i många städer i Irak och som
följd av allt detta har den ekonomiska basen ruinerats totalt. De här barbariska operationerna
uppfyller två syften, det ena är att sprida rädsla bland irakier för att stoppa motståndet bland
dem och den andra är att bilda en allmän opinion för USA:s politik världen runt. Det är därför,
ledarna i Vita huset, fortsätter med sin policy att sprida terror och förstörelse i Irak. Samtidigt
propagerar man att en fortsatt ockupation av Irak är nödvändig och att om USA:s armé och
dess allierade lämnar landet, hamnar Irak i ett inbördeskrig och blir inget annat än ett blodbad.
De menar med andra ord att irakier inte kan administrera sig själva och därför behöver en
förvaltare! Det är precis samma tankesätt som Islamiska regimen i Iran uttrycker när det gäller
iranska folket. Imperialistiska makter under ledarskap av USA vill därför ta ”eget ansvar” i
frågan.
Sanningen, enligt många rapporter, är att i dagens Irak finns utöver 160 000 amerikanska och
7 000 brittiska soldater också mellan 35-45000 beväpnade och anlitade utlänningar (som är
verksamma inom så kallade säkerhetstjänster med godkännande av USA:s armé) i Irak. Dessa
är ansvariga för bombdåd, kidnappningar och massmord.
Några exempel.
Negroponte som skickades till Irak 2004 som USA:s ambassadör, var ansvarig för massakern
i Vietnam under operationen ”Fenix”. Han var också US ambassadör i Honduras 1981 och en
av dem som organiserade terror och massaker av befolkningen i landet. Han hade vidare en
avgörande roll i etablering av massmördarnas organisation, ”Contras”, och gav stöd till
terroristorganisationer i El Salvador.
I USA:s ambassad i Irak finns det 3000 anställda. Den här ambassaden har anlitat två andra
personer i Iraks civildepartement för att organisera terror och skräck. Deras namn är James
Steel och Steve Casal. De här personerna har också lämnat sina blodiga spår i Latinamerika. I
Irak har de organiserat en förtryckargrupp under befäl av General Anan Sabeth.
USA:s 7:e marindivision har organiserat två lokala kommandogrupper med namnen ”Frihets
bevararna” och ”Frihetens Modjahedin” som är delaktiga i terror i Irak.

Ovan nämnda exempel är bara ett få tal exempel på Vita Husets policy som syftar till att
förvalta Irak som en garant för irakiers öde.
USA:s invasionsarmé i Irak nöjer sig inte bara med ovannämnda operationer. USA:s armé
attackerar då och då olika städer och framkallar blodbad för att skrämma irakier och tvinga
dem att upphöra med sitt motstånd. Detta sker under sken av att rensa ut Saddams anhängare
eller anhängare till andra personer. Men folket kommer aldrig att glömma vad USA:s armé
orsakat, speciellt i städer som Bagdhad, Falluja, Anbar, Ramadi, Karbala mm.
Faktum är att majoriteten av befolkningen i Irak avskyr Saddam och hans regim. Men USA,
som i början med ursäkten att man kämpade mot Saddam, fortsätter nu att förtrycka det
irakiska folket under täckmantel "kamp mot terrorism", "kamp för demokrati och frihet", för
att garantera sin ensamrätt i oljeresurser i Irak och USA:s auktoritet i världen.
Ledarna i Vita Huset är direkt ansvariga för massakern av en million irakiska medborgare, en
till två millioner flyktingar utan skydd, mer än en million flyktingar i grannländerna och
övriga länder i världen och dessutom alla katastrofer och lidande för irakier genom sin
invasion av Irak i syfte för att uppnå de nämnda målen ovan.
USA:s regering och armé har förhoppning att kunna bryta motståndet hos irakier efter tusental
katastrofer som irakierna plågas av.
Framtiden ska visa att Vita Huset kommer att gå ett sorgligt öde till mötes efter spridning av
motståndet bland irakier, allmänna världsopinionens stöd för irakierna, en stark och utbredd
kamp i västvärlden mot krig och kravet på tillbakadragande av samtliga amerikanska och
brittiska soldater från Irak och för ett stopp för inblandning av Israel i Irak, speciellt i Iraks
Kurdistan.
Målsättning för USA regering är att i Irak (eller i Iran!) ska en regering ta makten som kan
vara en strategisk garant för USA:s intresse och prioritera dess intresse framför något annat.
Vi tror att vad som är viktigt när det kommer till frågan om Iran, är att kunna prioritera
stödet till folkliga rörelser av arbetare, kvinnor, ungdomar, högskolestudenter, lärare,
minoriteter mm som upprättar beslutsamma allianser mot krig och försvarar en sann frihet
och demokrati i Iran.
Rörelsen mot krig i världen kan genom att bilda och organisera opinionen mot förtryck av den
Islamiska regimen och mot eventuell invasion av USA: s armé och dess allierade tex Israel, ge
sitt stöd till det iranska folket och förhindra att katastrofen i Irak upprepas, den här gången i
Iran.
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