Iran verhevigt de vlammen in het
Gaza-conflict
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11/01/2009 - De plannen van het Iraanse regime ten aanzien van de Gazastrook
zijn al een lange tijd op de hoogste niveaus en op de persoonlijke goedkeuring van de
Opperste Leider van de mullahs, Ali Khamenei uitgestippeld.
Volgens verkregen geclassificeerde rapporten van bronnen binnen het regime, waren
de interne en externe territoriale elementen van het regime, zoals de terroristische
Qods Macht, in dit ontwerp helemaal geordend om de plannen van het regime uit te
voeren.
Na de start van de oorlog in Gaza, opende het regime nog een front en droeg zijn
machten op om het vooraf gemaakte plan en de georganiseerde aanvallen tegen
ambassades, consulaten en de belangensecties van de Arabische landen zoals Egypte,
Saoedi-Arabië en Jordanië in de Iraanse steden Teheran, Mashhad en Isfahan uit te
voeren, gecombineerd met het in brand steken van vlaggen van deze landen. Ze
hebben ook de Arabische leiders beledigd en bedreigd. De staatsmedia berichtten
deze daden uitgebreid en dagelijks.
Naast deze acties, is het mullahs regime in andere landen een provocatieplan
begonnen die door zijn vertegenwoordigingen en aangesloten media zijn
bewerkstelligd. Het regime heeft aan zijn agenten in de vorm van een open oproep
richtlijnen gegeven, waaronder deze passage:
"De moslimwerknemer in de buitenlandse bedrijven, die in moslimlanden opereren,
moeten gaan staken. Door samen te werken, moeten de moslimlanden proberen
z.s.m. alle zeestraten naar hun landen, inclusief de Bab-El-Mandeb, Suez Kanaal,
Bosporus en Hormuz straten afsluiten, om de westerse landen te dwingen om de
voortzetting van de aanvallen tegen Hamas tegen te houden".
Het hoofddoel van het Iraanse regime van dit initiatief is de Gaza crisis te exploiteren
om zijn fundamentalisme en uitdagende doelen in het gebied uit te breiden.
Verschillende autoriteiten van het regime, inclusief Khamenei, hebben openlijk en
herhaaldelijk aangekondigd dat Palestina en Libanon de strategische diepte van hun
regime bepalen. Het mullahs regime heeft in feite zijn verdedigingslijn voor een
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volmachtoorlog in die landen geschetst.
De recente oorlogszucht van het regime, zoals weerspiegeld is in bijvoorbeeld het
vertrouwelijke rapport over de oproep om vitale sluiting van de handelsroutes voor
olie in Azië, Europa en Afrika kan in deze context geanalyseerd worden, die de daden
van terrorisme en chantage inhouden.
Aanvankelijk hebben wij op basis van vertrouwelijke informatie van binnen het
mullahs regime onthuld, dat de mullahs in de voorsteden van de Haven van Assab
van Eritrea langeafstandsraketten hebben geïnstalleerd. Dat gebeurde onder de
dekmantel van het repareren van een olieraffinaderij. Zij willen zodanig de zeestraat
van Bab-El Mandeb, 30 km van Eritrea en Jemen binnen hun raketbereik brengen en
de stroom van olie door deze gang te verstoren.
Natuurlijk toont de oorlogszucht van het regime enkel en alleen zijn ware natuur. Dit
is een regime dat het leven van Palestijnse vrouwen en kinderen in Gaza bedreigt en
door terroristische bombardementen in Irak en andere landen in het Midden-Oosten,
regionale heerschappij nastreeft.
Door zo’n beleid zal het regime meer dan ooit geïsoleerd worden en zal van de
internationale gemeenschap en voornamelijk door de mensen en regeringen van de
Arabische wereld meer woede naar zichzelf ontvangen.
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