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Iran rijp voor Amerikaanse invasie?
Houston Chronicle (Houston), 10 mei 2003

De Talibanregering van Afghanistan is
geschiedenis en hetzelfde geldt voor
het Baath-regime van Saddam Hus-
sein. Zijn de Iraanse mullah’s de vol-
gende op de lijst? Een toenemend
aantal Amerikaanse neoconservatie-
ven, zowel in als buiten de regering van
president Bush, zeggen hier "ja" op. Zij
menen dat de VS niet kunnen wachten,
gezien de sterke banden van Iran met
terreurgroepen en het klaarblijkelijke
Iraanse streven naar kernwapens. "We
kunnen nooit een vrij en veilig Irak of
Afghanistan krijgen zolang het Iraanse
regime aan de macht blijft", aldus Sam
Brownback, een leidende neoconser-
vatief in de Senaat. Meer dan 10 pro-
cent van de olie- en gasreserves in de
wereld zit in Iraanse bodem. Het is we-
reldwijd de oudste islamitische repu-
bliek en een plaats van verbazend le-
vendige publieke discussies, met maar
al te verse herinneringen aan eerder
Amerikaans militair ingrijpen.

In februari erkende de Iraanse regering
dat men een uranium-verrijkingsfabriek
aan het bouwen is bij de stad Natanz.
Dergelijke fabrieken zijn toegestaan
onder het Non-Proliferatieverdrag. De
Amerikaanse regering heeft echter het
Internationaal Atoomagentschap onder

druk gezet om in juni een volledig rap-
port uit te brengen over de Iraanse nu-
cleaire activiteiten. Als Iran niet mee-
werkt zouden de Amerikanen wel eens
opnieuw hun toevlucht kunnen nemen
tot een "preventieve" militaire aanval -
mocht het Iraanse nucleaire programma
een "rode lijn" overschrijden, die de
Amerikaanse regering overigens nog
niet gedefinieerd heeft.
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Vertekende berichten over terrorisme
International Herald Tribune (New York/Parijs), 8 mei 2003

Terrorisme blijft een alomtegenwoordi-
ge, wereldwijde dreiging, bevestigden
onlangs de ministers van buitenlandse
zaken van de Groep van 8 leidende in-
dustrielanden. En president Bush houdt
vol, dat in Irak ongeoorloofde wapens
zullen worden gevonden. Het lijkt erop
dat men zich in de strijd tegen het terro-
risme weinig gelegen laat liggen aan de
feiten.

Een anonieme Amerikaanse rege-
ringsfunctionaris verklaarde onlangs dat
de vondst van nucleaire, biologische of
chemische wapens in Irak onwaar-
schijnlijk is. De preventieve oorlog te-
gen Irak werd niet gevoerd vanwege
een actueel probleem, maar om even-
tuele problemen in de toekomst te
voorkomen: men wilde Iraakse atoom-
wetenschappers te pakken krijgen die
kernwapens zouden kunnen ontwikke-
len. Een excuus voor het uitblijven van
wapenvondsten? En in het jaarverslag
over 2002 van het Amerikaanse Minis-
terie van Buitenlandse Zaken staat dat
er in 2002 wereldwijd 199 terroristische
aanslagen plaatsvonden: het laagste
aantal sinds 1969. Daar komt bij dat het
begrip “terrorisme” is opgerekt. Er zijn

nu voorvallen meegeteld die in het ver-
leden tot burgeroproer of separatistisch
geweld zouden zijn gerekend.

Deze vertekening van de feiten leidt tot
niet-rationele gevoelens van angst en
onveiligheid bij burgers, en tot een ac-
ceptatie van repressie en inperking van
burgerrechten die voorheen zouden zijn
opgevat als schending van mensen-
rechten.
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Oliebedrijf Cheney krijgt grotere rol in Irak
The Guardian (Londen), 8 mei 2003

Halliburton, het oliebedrijf dat voorheen
geleid werd door de Amerikaanse vice-
president Cheney, heeft een veel grote-
re rol in Irak gekregen dan eerder be-
kend werd gemaakt. Het bedrijf is al
aan het werk op Iraakse olievelden, zo
heeft het Amerikaanse leger toegege-
ven. Een dochteronderneming van Hal-
liburton is begonnen olie op te pompen,
ondanks eerdere beweringen dat haar
contract met de Amerikaanse regering
betrekking had op de bestrijding van
oliebranden, aldus een woordvoerder
van het Amerikaanse geniekorps.

De onthulling kwam nadat Henry Wax-
man, een Democratisch lid van het
Amerikaanse Congres, correspondentie
in de openbaarheid bracht waarin gene-
raal Robert Flowers van het Ameri-
kaanse leger zei dat het noodcontract
met de Halliburton-dochter toestond dat
het bedrijf zich bezighield met "beheer
van voorzieningen en distributie van
producten". Het bestaan van dit con-
tract, dat al vóór de oorlog was geslo-
ten zonder concurrentie van andere
bedrijven, werd pas in maart openbaar
gemaakt. Maar de brief van generaal
Flowers onthulde ook dat dergelijke
termen opgenomen zouden kunnen

worden in een vervolgcontract. Een
woordvoerster van Halliburton zegt dat
het bedrijf er trots op is "om de olie-
infrastructuur van Irak te helpen her-
stellen." Maar tot de verbijstering van
Congreslid Waxman is er al een aan-
vraag van Halliburton in de maak voor
een lange-termijncontract over Iraakse
olie. Dit lijkt de visie tegen te spreken
dat "de olievelden toebehoren aan het
volk van Irak".
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