


Händelseförloppet

27/12 Raketattack dödar en civilanställd 
amerikansk medborgare och skadar 
flera.

29/12 USA genomför flygattack mot ”pro-
iransk milis”. 
Minst 25 döda, och 55 skadade. 

31/12 Våldsamma demonstrationer vid 
USAs ambassad – ”attack”

3/1 Qasem Soleimani och Abu Mahdi
al-Muhandis plus åtta andra 
mördas i en raketattack från 
drönare.  Diplomatiskt uppdrag. 

6/1 Miljontals i sorgedemonstrationer 

8/1 Iran avfyrar 22 missiler mot två 
militärbaser i Irak med amerikanska 
soldater.

8/1 Nedskjutningen av det ukrainska 
passagerarflygplanet

https://en.wikipedia.org/wiki/2020_Baghdad_International_Airport_airstrike

PMF = Popular Mobilisation Forces (även PMU & PMC); en paraplyorganisation för ett 
40-tal miliser, mestadels Shia, men även Sunni, kristna och yasidiska. Har varit en 
huvudkraft i kriget mot IS/Daesh i Irak, och är en del av Iraks officiella försvar. Har även 
kallats Iraks republikanska garde sedan den omorganiserades 2018.

Soleimni och al-Muhandi hade samarbetat med USA i kampen mot IS och andra 
jihadister.

2



”Detta betyder inte krig, 
det kommer inte att leda till krig och 
det riskerar inte att bli krig. 
Inget av detta. 
Det är krig. ”
(Andrew Exum, USA:s tidigare biträdande försvarssekreterare 
med ansvar för Mellanöstern 2015-2016, i The Atlantic)

Källa: https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/01/iran-loses-qassem-
soleimani-its-indispensable-man/604375/
• Varken legalt eller legitimt.
• Mord är ett mycket allvarligt brott
• Att mörda regeringsrepresentanter/militärer är en krigsakt. Det var en krigsförklaring, 

utan att kongressen i USA visste något.  strider mot amerikansk lag 
https://mronline.org/2020/01/09/beware-imperialist-gaslighting-assassination-is-
not-legal/

• Skamligt att varken media eller Sveriges regering kan prata klartext om detta.
Viktigt upprätthålla folkrätten (internationell rätt) – och medvetandet/kunskapen om 
den
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”Sett från Väst har president Trump just lagt till 
Qassem Soleimani till sin lista över mördade 
terrorister. 

Men sett från Mellanöstern har han just bytt sida: 
efter att ha skjutit kalif Abu Bakr al-Baghdadi har han 
dödat Daeshs huvudfiende, Qassem Soleimani.”

(Thierry Meissan, Voltairenet)

Källa: https://www.voltairenet.org/article208858.html
Behind the Scenes of U.S./Iran Relations
by Thierry Meyssan, Voltäirenet 14 januari 2020
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Geopolitiska perspektiv
Det stora spelet om världsordningen 
(slutet på en 500-årig epok?)
• USAs strategi: Tillbakahållande, 

förhindra, inringa framför allt 
Kina/Ryssland 

• Kinas/Rysslands strategi: Euroasiatisk 
integration, BRI, handel

• Iran en viktig nation (folkrik, resursrik) för 
den euroasiatiska integrationen 
– På väg bli medlem i SCO

Det något mindre stora spelet i 
Mellanöstern 
• Mellanösterns strategisk läge med stora 

mängder olja och gas 
• Regionala stormakter strider om 

inflytandet: Iran, Turkiet, Saudiarabien, 
Egypten(?)

• Palestina – Israel
• Etniska och religiösa konflikter –

Muslimska brödraskapet
• Pågående krig och konflikter: Syrien, 

Jemen, Libyen...

Det stora spelet om världsordningen – handlar till stor del om centralasien och 
Euroasien, handel över land och inte bara över havet (som USAs kontrollerar):
• USA med vasallstater (”Triaden) har haft herraväldet sedan 1945, och om man pratar 

om Västimperiet i 500 år – utvidgat efter Sovjetsystemets fall
• Kina/Ryssland i allians och nu så starka tillsammans att de kan ta upp kampen om 

världsordningen
• Militärt – ”terrorbalans”
• Ekonomiskt
• Diplomatiskt

• USA försöker behålla herraväldet, inte minst av självbevarelsedrift: USAs ekonomi är 
beroende av krig och konflikter och av dollarns dominans som världsvaluta. 
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1. Plan enligt Pentagon, överste Ralph Peters (och amiral Arthur Cebrowski) 2001, 
avslöjad två dagar efter 11/9 i armén tidskrift Parameters (text) – kartan publicerade 
Peters i Armed Forces Journal 2006.

2. Omarbetades och publicerades i söndagsbilagan till New York Times 28/9 2013 av 
Robin Wright, forskare vid Pentagon

“To understand what is happening, we must take the facts upstream and not 
downstream. Let us return to the plan drawn up by the Pentagon at the 
beginning of the Bush administration in 2001 and revealed, two days after the 
attacks of September 11, by Colonel Ralph Peters in Parameters [1], the review of 
the US Army: the "remodelling" of the world, starting with the broader Middle 
East. This plan was confirmed a month later by Secretary of Defense Donald 
Rumsfeld, who appointed its main designer, Admiral Arthur Cebrowski, Director 
of the Force Transformation Office. It was explained by his assistant, Thomas 
Barnett, in 2005 in The Pentagon’s New Map [2]. And illustrated by the same 
Ralph Peters when he published the map in the Armed Forces Journal in 2006 for 
the first episode: what the broader Middle East was to become [3]. Given the 
difficulties encountered in the field, it was the subject of an amendment 
published by a Pentagon researcher, Robin Wright, in the Sunday supplement of 
the New York Times [4] in 2013.” (Meyssan)

8



Lawrence Wilkerson

• Jag visste att Pompeo & Esper var ute efter 
något som skulle få Trump över kanten.

• De vill ha krig med/bomba Iran, 
genomföra en del av det ”paket” de 
planerat för

• Pentagons/Rumslfelds beslut sept 2001 att 
”ta ut” sju länder på fem år: Irak, Syrien, 
Libanon, Libyen, Somailia, Sudan och Iran

• Allt det dåliga som händer i MÖ idag 
startade när USA invaderade Irak. 

• Trump vill inte ha krig/bombkampanj. 
mest av inrikespolitiska skäl, riksrättsåtalet 
 få bort fokus från det + pressades

• Vi har inte varit i krig i 20 år för att vi 
behövde vara det. Vi har varit i krig i 20 år 
för att den nationella säkerhetsstat vi har 
skapat sedan 2:a världskriget och särskilt 
sedan 11 september, dess raison d’etre, 
dess skäl till att finnas till, är krig och mer 
krig. 

 Film

Film: https://thegrayzone.com/2020/01/07/lawrence-wilkerson-on-trumps-iran-
aggression-same-neocon-lies-new-target/
• The Grayzone/Pushback. Wesley Clark 6:30-7.30 min; Lawewnce Wilkersson 21.00-

24:50 min
Grayzone grundad av Max Blumenthal, 

• Lawrence Wilkerson, f.d. stabschef hos utrikesminister Colin Powell 2001-2005(?) –
har kommit ut som stark kritiker av USAs utrikespolitik
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The Saker

• Iran genomförde en lysande operation: 
De uppnådde ett verkligt fenomenalt 
resultat med väldigt lite medel och, 
viktigast av allt, utan att tvinga imperiet 
att motattack.

• Iran förvarnade och ansträngde sig för att 
undvika att döda

• Visade sin förmåga att träffa exakt 
(precisionsmissiler) 

• Båda valde att inte gå längre – nu i alla fall

• Varken USA eller Iran vill ha ett fullskaligt 
krig

• Det enskilt mest farliga ögonblicket sedan 
14 april 2018 när USA och Ryssland var 
väldigt nära krig (efter ”gasattacken” i 
Douma)

• Faran emellertid inte över. 
• Risk för falsk flagg-aktioner 
• Anti-USA ”operationer” kommer säkerligen 

att fortsätta och öka runt om i Mellanöstern, 
men inte från Iran

Källa: http://thesaker.is/the-anglozionist-empire-vs-iran-a-discussion-of-the-recent-
events/
Varken USA eller Iran vill ha ett fullskaligt krig, men av olika skäl
- USA inser förmodligen nu att de inte kan vinna mot Iran
- Iranierna förstår definitivt att medan USA inte kan vinna, så kan de döda tusentals 

iranier och vålla enorma skador på det iranska samhället

Visade sin förmåga att träffa exakt (precisionsmissiler) 
 ”My personal opinion is that the way the Iranians conducted their first anti-
Empire operation is nothing short of brilliant: they achieved a truly phenomenal 
result with very little means and, most importantly, without forcing the Empire to 
counter-attack.”
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Finally, check out this image of the Iranian general making a press conference in 
front of a very interesting row of flags: These flags include the following: 
The Iranian flag, the IRGC flag, the flag of IRGC’s Aerospace Force, the flag of
the Lebanese Hezbollah, the Yemeni Houthi Ansarullah flag, the flag of
the Iraqi Popular Mobilization Units (PMU), the Palestinian Hamas, 
the Afghan Liwa Fatemiyoun and the Pakistani Liwa Zainebiyoun
I find this very interesting: when Trump (or any other US politician) makes a 
solemn pronouncement, he typically has a number of aides, advisors, generals, 
Congressmen or Senators, etc. This is supposed the show the determination, 
resolve and unity of Uncle Shmuel, especially when Uncle Shmuel does 
something illegal or immoral.
The Iranian show of unity does not show more Iranians, they show the unity of all 
the forces in the Middle-East who have now officially united and whose goal is 
clear and very official: kick Uncle Shmuel out of the Middle-East.
(The Saker)
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• Två stridande maktblock, i USA och Iran.

• USA: Deep state/MIC – Trump med vänner

• Iran: Regeringen (President Rouhani)  –
IRGC (Ayatollah Khamenei)

• Både Rouhani och Khamenei är 
sofistikerade och tänker på Irans bästa. Ta 
inte den hårda retoriken är mest teater.

• Fredserbjudande

• Oljelobbyn i USA stödjer Trump
• kontrollera oljehandeln i dollar

• USA ger inte upp utan kompensation
• Drar sig ur MÖ enbart om Iran gör det.

• Nu förhandlas om en dubbel reträtt.

• Iran har ändrat uppförande: från respekt 
för folkrätten till att strunta i den

• Missiler mot Israel från Syrien.

• Missiler från Iran mot USA-styrkor i Irak

Thierry Meissan

Källa: https://www.voltairenet.org/article208858.html
• I båda länderna blir de flesta av de beslut som fattas av ena maktblocket motarbetat 

av motståndarna i det andra.
• USA: Maktblocken, ej lika med Demokrater och Republikaner, 
• Iran: President Rohani och regeringen representerar bourgeoisien, köpmännen 

som är orienterade mot internationell handel och hårt drabbade av USAs 
sanktioner. Soleimani tillhörde revolutionsgardet.

• Fredserbjudande: Irans meddelande att de inte längre respekterar JCPOA och 
Iraks krav på tillbakadragande av USAs trupper kan ses som ett 
fredserbjudande: Vi kan tänka oss omförhandla avtalet mot att USA lämnar. 
Trump har hittills inte fått igenom sitt vallöfte om att dra sig ur MÖ p.g.a. 
oppositionen på hemmaplan i sin egen administration. Nu har Iran ställt sig på 
hans sida.

• Oljelobbyn i USA stödjer Trump – ifrågasätter Carterdoktrinen från 1980 som 
fastslog att olja från gulfen var av avgörande betydelse för USA. Men nu är USA 
självförsörjande på olja. Det handlar för USA nu inte om att komma åt oljan, 
utan att kontrollera oljehandeln, att den fortsätter att ske i dollar.

• Iran har ändrat uppförande: från respekt för folkrätten till att strunta i den 
(som USA och Israel gör)
Missiler mot Israel från Syrien, i strid mot 1973 års avtal om eld upphör.
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• Trump manövrerades till beslutet av 
Pompeo m.fl. när han var ”isolerad” på 
Mar-a-Lago.

• Hökarna (Pompeo, Esper, Pence…) vill ha 
krig med Iran. Det vill inte Trump.

• Insåg sitt misstag när han såg och hörde 
reaktionerna. 
 Gjorde allt han kunde för att 
deeskalera

• Diplomati på egen hand på bakvägar via 
Schweiz. Som Kennedy vid Kuba-krisen.

Detta visar att Trump…

• … inte är korkad

• … inte litar på de normala diplomatiska 
kanalerna (UD) – Pompeo sitter löst?

• … har förmåga att själv ta befälet för att 
desarmera en kris

• … är oerfaren och lättlurad, men har 
allierade och rådgivare som står på 
hans sida och hjälper honom 
(säkerligen även inom militären)

4 januari: https://theduran.com/suleimani-assassination-trap-set-for-iran-war-video/
8 januari: https://theduran.com/russia-ramps-up-diplomacy-to-provide-off-ramp-
options-to-iran-usa-video/
9 januari: https://theduran.com/trump-stops-neocon-drive-towards-war-with-iran-
video/
13 januari: https://theduran.com/confirmed-trump-white-house-used-swiss-back-
channel-to-de-escalate-iran-conflict-video/
16 januari: https://theduran.com/boltons-swamp-played-key-role-in-soleimani-killing-
video/

Diplomati på egen hand på bakvägar via Schweiz. Med hjälp av sina egna – trogna –
medarbetare i Vita huset.
 Vid sidan av utrikesdepartementet och nationella säkerhetsrådet. Så gjorde t.ex. 

aldrig Obama.
 Detta konfirmeras av Wall Street Journal som rapporterade att timmar efter mordet 

sände Trumpadministrationen ett krypterat fax till iranierna: Don’t escalate (trappa 
inte upp). 

 De diplomatiska ansträngningarna fortsatte sedan via denna bakväg samtidigt som 
den hårda ordväxlingen pågick för offentligheten (teater)

De nya sanktionerna gör varken till eller från, de är teater för att visa krigshökarna att 
han inte är mjuk.
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• Reflektioner?
• Vad innebär mordet på 

Soleimani – på kort och 
lång sikt? 

• Kommer Soleimanis
ande besegra Imperiet? 

• Kommer USA att lämna 
Irak (och Syrien)?

• Finns det något hopp 
om fred för folken i 
Mellanöstern?

• Vilken hållning borde 
Sverige inta?
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”Miljonmarschen” i Irak 24/1, med kravet USA ut ur Irak.
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