Bryt med ISIS - Bryt med Saudiarabien!
EAP hade rätt! Det var fel av Sveriges alla riksdagspartier
att stöda ISIS som ”rebeller” i kriget mot Syrien. Nu är det
dags för eftertanke och att helt bryta med ISIS och Saudiarabien! Det av Sveriges Radios journalister avslöjade brevet av Marcus Wallenbergs till regeringen i Saudiaffären
visar hur Sverige manövrerades in i den brittiska krigspolitiken på samma sida som ISIS.
Regeringens smutsiga affärer med Saudiarabien drevs fram av
Marcus Wallenberg personligen. Det visar hans av regeringen
hemligstämplade brev som två undersökande journalister på
Sveriges Radio avslöjade den 17 augusti. Wallenbergfamiljen
har sedan gammalt en brittisk orientering av sin politik och det
är i den brittiska krigspolitiken han drar in Sverige. Det var
denna krigspolitik som föranledde Hussein Askary att i sitt
uttalande i fredags ställa frågan: ”Är Reinfeldt och Bildt krigsförbrytare?”
Wallenbergs påtryckningar förklarar varför den svenska regeringen har blivit så djupt engagerad i den saudiska regimen,
som plågar världen med den wahabitiska terrorismen. Det är
från Saudiarabien som den brutala terrorgruppen ISIS finansieras, beväpnas och hämtar sin sjuka ideologi. Den svenska
vapenhandeln med landet fortsätter trots de brutaliteter ISIS
gjort sig skyldiga till under många år i Syrien och Irak, nu
senast mot kristna och andra grupper med brutala massavrättningar och kvinnoslavhandel. Saudisamarbetet visar att det
bara är hyckleri, när regeringens olika partier fördömer ISIS
under valveckorna.
Om regeringen, eller oppositionen, menade allvar med sitt fördömande av ISIS, skulle man också fördöma saudierna. Man
skulle dessutom avbryta den svenska regimförändringspolitiken mot Irak och Syrien och istället börja stöda dessa länders
regeringar i deras kamp mot terrorismen, inte minst mot ISIS.
Sverige borde välkomna att regionens större länder Egypten
och Iran engagerar sig mot den saudistödda terrorn och stärker Iraks och Syriens sammanhållning och utveckling. Sverige
borde kräva att Turkiets och Jordaniens gränser omedelbart
stängs för ISIS och andra terrorgrupper och för deras finansiering genom affärer i olja, sexslavar, människoorgan och stöldgods. Sverige borde kräva att Storbritannien, USA och andra
Nato-länder helt slutar utbilda, underhålla, beväpna och vägleda ISIS och andra terrorgrupper, som använts som deras surrogatsoldater i Irak och Syrien.
Sverige och Wallenbergs Saab skulle aldrig fått tillgång till den
saudiska vapenmarknaden om man inte hade haft ett samarbete med Storbritannien och dess försvarsgigant BAE. Saab och
BAE hade en tid t.o.m. ett gemensamt marknadsföringsbolag
för flygplanet JAS Gripen, ända till dess att mutskandalerna
i Sydafrika, Ungern och Tjeckien satte stopp för samarbetet.
Undersökningarna av dessa mutskandaler lades ned av regeringen i Storbritannien under premiärminister Tony Blairs tid
och i Sverige skedde samma sak sedan Reinfeldt-regeringen
blockerat tillräckliga anslag till åklagaren Christer van der
Kwast. En stor del av den svenska försvarsindustrin har tilllåtits säljas till BAE, bl.a. Hägglunds industrier, som Wallenbergs investmentbolag sålde. Sveriges utrikespolitik är också
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helt uppknuten till den brittiska krigspolitiken, som innebär att
man tar sig rätten att avsätta andra länder regeringar. Den formulerades av Tony Blair 1999, i ett tal där han attackerade den
Westfaliska fredens princip om alla staters suveränitet, vilken
fram till dess varit grunden för FN. Denna Blairdoktrin kallas
”skyldigheten att skydda” (R2P) och används för att utnyttja
varje ny vändning i det katastrofalt sönderslagna Irak till att
ytterligare splittra landet. Massakrerna på kristna i Irak av det
saudiska ISIS används nu för att driva på det gamla scenariot att dela Irak, vilket kommer att göra ännu fler minoriteter,
inklusive kurderna, sårbara och bädda för nya krig och massakrer.
Om regeringen menade allvar med sina fördömanden av ISIS
skulle man fördöma även Storbritanniens regering. Storbritannien har ingått det jättelika vapenavtalet Al-Yamama med
Saudiarabien. I avtalet ingår att BAE betalar ”kommissioner”
(mutor) till några ledande medlemmar av den saudiska kungafamiljen. Den viktigaste av dem är prins Bandar, som var arkitekten bakom vapenavtalet Al-Yamamah som slöts 1985 med
premiärminister Margaret Thatchers regering. Prins Bandar
använde denna svarta mutfond för att finansiera jihadistisk
terrorism runt om i världen, inklusive åtminstone ett antal av
de saudiska flygplanskapare som attackerade USA den 11 september 2001. Den saudiska regeringens koppling till detta terrordåd finns beskriven i de av både Bush- och Obama-regeringarna hemligstämplade 28 sidorna i den amerikanska senatens officiella utredning. Här ligger den verkliga dynamiten i
Sveriges Radios avslöjande om Sveriges hemliga samarbete
med Saudiarabien.
Sist men inte minst visar avslöjandet av Marcus Wallenbergs
brev till regeringen, hur Sverige ovanför den valda regeringen styrs av en liten oligarki med kopplingar till det brittiska
imperiet. Den påtryckning som Wallenberg gjorde ledde till
att regeringen gick emot Sveriges lagar och myndigheter och
startade ett hemligt projekt att bygga en sprängämnesfabrik
åt just den regering som stöder och beväpnar internationella
terrorgrupper inkl. dagens ISIS. Det är ett övertydligt exempel
på hur svaga regeringar i parlamentarismens Europa inte styr
sitt land, utan bara styr över folket för att oligarkins intressen
ska skyddas. Det har uppenbarligen varit Tony Blairs uppgift,
liksom under de senaste regeringsperioderna också Reinfeldts/
Bildts och Göran Persons, vilken var den som började samarbetet om sprängämnesfabriken i Saudiarabien.
Det har varit oligarkins uppdrag åt de europeiska och amerikanska regeringarna att skydda det internationella finanssystemet genom gigantiska bankräddningspaket, en brutal åtstramning mot befolkningarna och en krigspolitik mot länder som
inte underordnat sig denna politik. Med alla medel har regeringarna tystat och blockerat kraven på bankdelning och ett reglerat system av riksbankskrediter. Oligarkins politik har inte
bara ökat fallhöjden inför finanssystemets tillfälligt uppskjutna krasch. Man har banat väg för extremism och medeltida
krafter som slår sönder civilisationen. Islamiska Staten i Irak
och Syrien (ISIS) är effekten av den samlade politiken från det
brittisk-saudiska imperiet och dess supportrar i regeringar och
finansinstitutioner i USA, Sverige och Europa.
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Är Bildt och Reinfeldt krigsförbrytare?

ISIS är effekten av, inte orsaken till en ny mörk tid!
av Hussein Askary, ordf. Europeiska Arbetarpartiet (EAP)
den 14 augusti 2014
I sin debattartikel i Svenska Dagbladet torsdagen den 14
augusti 2014 kräver statsminister Fredrik Reinfeldt och
utrikesminister Carl Bildt att FN ska agera för att ”förhindra
ett folkmord” i norra Irak, som terrorgruppen, den så kallade
Islamiska Staten i Irak och Syrien (ISIS) hotar att genomföra
mot kristna, jezidier, kurder och andra etniska och religiösa
grupper.
Jag måste omedelbart agera mot Bildt och Reinfeldt, trots
den tragiska verkligheten som drabbar mitt folk i mitt
hemland Irak. Inte för att jag inte vill att Sverige hjälper det
utsatta folket där, utan att för att vi, om vi försöker utnyttja
denna situation, utan att påpeka de riktiga orsakerna till den
humanitära krisen och ändra den politik som skapade den,
kommer hamna i samma situation igen och igen, antingen i
Irak, Syrien eller något annat land.
Mitt argument mot Bildt och Reinfeldt är att ISIS’ existens och
frammarsch är resultatet av deras stöd, bland andra EU-länder
och deras vänner i Saudiarabien, Qatar och Kuwait, till den
brittisk-amerikanska ”regimskiftes”-politiken i Irak (2003),
Libyen (2011) och Syrien (sedan 2011). Det är angreppet
mot dessa nationalstaters suveränitet och självständighet
och förstörelsen av deras relativt moderna statsapparat och
institutioner som militär, polis, säkerhetsstyrkor och allmänna
infrastruktur som orsakade det kaos och vakuum som senare
fylldes av sådana terrorgrupper som al-Qaida, Ansar al-Sharia,
Jabhat al-Nusra och nu ISIS. Det fanns både en medveten
och planerad policy i USA och Storbritannien att tillåta dessa
grupper få makt, vapen, finansiellt och medialt stöd (antingen
direkt genom amerikanska CIA, brittiska MI6, eller indirekt
genom USA:s och Storbritanniens agentstater i Persiska viken
och Natomedlemmen Turkiet). Till exempel, efter mordet på
och störtandet av Muammar Gaddafis regim i Libyen i oktober
2011 inledde CIA, MI6, Qatar, Saudiarabien och Turkiet ett
samarbete med den al-Qaida-anknutna milisen Ansar al-Sharia
och Libya Shield i Benghazi. Samarbetet innebar att militanta
jihadister och vapen beslagtagna från Gaddafis arméförråd
flyttades med qatariska och turkiska flyg till Turkiet och sedan
till Syrien över den turkiska gränsen för att kämpa mot den
syriska armén. Det är nu känt att detta samarbete öppnade en
säkerhetslucka för al-Qaida att attackera den amerikanska
ambassaden och CIA-basen i Benghazi den 11 september 2012
där ambassadören J. Christopher Stevens och tre andra CIAmän dödades av samma milis som skulle skydda dem! Detta är
fortfarande en het debattfråga i USA.
Ibland var stödet till terrorgrupperna i Syrien indirekt, som till
exempel genom den så kallade Fria Syriska Armén (som ansågs
vara icketerrorister av Nato och Sverige). Många fraktioner av
FSA anslöt sig senare till Jabhat al-Nusra eller ISIS med sina
vapen och män.
Utan att erkänna att Västvärldens agerande i Syrien för att ta
bort Bashar al-Assad och deras stöd till de olika rebellgrupper
har skapat ett enormt spelrum för al-Qaida och ISIS, kommer
inget att lösas genom att agera mot ISIS enbart i Irak. Tidigare
var det Tony Blair och George W Bushs invasion av Irak 2003
och förstörelsen av hela Iraks statsapparat och infrastruktur
som gav al-Qaida och Islamiska Staten (föregångaren av ISIS)
möjligheten att få ett fotfäste i landet.
Det brittisk-amerikanska argumentet som Reinfeldt och Bildt
upprepar i sin debattartikel i SvD idag, att ”Världssamfundets
misslyckande med att stävja blodbadet i Syrien har dock dragit
ner Irak i en negativ våldsspiral”, genom att man inte störtat
Bashar al-Assad-regimen i Damaskus, är värre än absurt. I

Libyen agerade ju FN och Nato snabbt och tog bort Gaddafi
från makten med militärt understöd till ”rebellerna”. Vad har
resultatet blivit? Svara mig du! Samma al-Qaida-anknutna
terrorgrupper och miliser med samma ideologi som ISIS
härjar vilt i Benghazi och huvudstaden Tripoli. Vem i Sveriges
regering, opposition och massmedia, som agiterade för och
godkände Sveriges militära deltagande i kriget mot Libyen
2011, vill ta ansvar för sina handlingar nu? ”Jag ville bara
hjälpa henne och få henne sluta skrika!”, säger mannen med
den blodiga yxan i handen till polisen om kvinnan som ligger
död framför hans fötter. Vem tar ansvar för det nya Somalia vid
Medelhavet nu? Det skulle inte förvåna om Bildt och Reinfeldt
skulle kräva att svenska stridsflygplan åker dit igen men
bombar ”rebellerna” denna gång.
Sist men inte minst; hur kan Reinfeldt och Bildt be FN:s
säkerhetsråd, där Ryssland är en avgörande faktor, att förenas
mot ISIS, när Sverige stödjer samma nazister i Ukraina som
hotar med ett folkmord mot ryssar i östra Ukraina?
Det är dags att stoppa hyckleriet, Reinfeldt och Bildt! Ändra
politiken som ledde till denna katastrof, eller ta ansvar för era
handlingar!
I sin slutplädering i Nürnberg-tribunalen 1946 mot tyska
naziregimens ledare, som gömde sig bakom sina skrivbord och
inte vill ta ansvar för massmördandet som pågick under kriget,
konstaterade den amerikanske domaren Robert Jackson:
”Dessa är regler som varje samhälle har ansett vara nödvändiga
för att nå män, som dessa åtalade, som aldrig får blod på sina
händer utan formar planer som leder till blodsutgjutelse.”
Jackson förlöjligade senare naziförsvarsministern Görings
och andras hävdande, att de inte visste att de organisationer de
skapade och ledde begick folkmord och att de inte hade någon
aning om detta, med att säga: ”De protesterar för mycket! De
förnekar det som är allmänkunskap.”
I Nürnberg-tribunalen skapades en ny juridisk standard för att
förhindra folkmord genom stora makters handlingar: ”Visste
eller borde vetat”. Samma standard måste åberopas idag mot
de stormakter som skapade förutsättningarna för folkmordet i
Irak, Syrien och östra Ukraina.
Läs mera på: http://www.larouche.se/nyheter/2008/01/06/baearhundradets-skandal
Läs mer om kampen i amerikanska kongressen att offentliggöra de
28 sidorna om den saudiska monarkins inblanding i terrordådet 11
september 2001: http://larouchepac.com/node/31471
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