
‘Soleimani vermoord vanwege strijd VS –
China om controle Iraakse olie’

Misschien moeten we eens ophouden met het brengen van ‘democratie’, ‘vrijheid’ en ‘samenwerking’ uit de
loop van een kanon? Afbeelding: (2).

—————————————————————————————————————————————-

Amerikanen dreigen Irak in nog grotere chaos te storten als ze niet 50% van Iraakse olie opbrengsten
krijgen – Saudi Arabië tegen VS: ‘Alsjeblieft, niet weer een oorlog!’

—————————————————————————————————————————————

Olie en/of gas waren de belangrijkste redenen voor de eerste en tweede oorlog tegen Irak, de oorlog
tegen Libië, de oorlog in Syrië, de burgeroorlog in Oekraïne, de (mislukte) revolutie in Venezuela, en de
deze week weer voor korte tijd uitgestelde geplande oorlog tegen Iran. De moord op de Iraanse
topgeneraal Soleimani had volgens analist Federico Peiraccini (voor de Strategic Culture Foundation) in
werkelijkheid amper iets met terrorisme te maken, maar was vooral een desperate zet van de
Amerikaanse elite om de controle te behouden over de olie van Irak, dat steeds meer naar China toe
trekt. Wat daarbij uiteindelijk op het spel staat is de status van de dollar als wereld reservemunt, en
daarmee de positie van de VS als supermacht.

Iraakse premier woest over Amerikaanse chantage

De Iraakse premier Adil Abdul-Mahdi heeft al meerdere keren in live TV-interviews geprobeerd uit te
leggen dat hij en andere parlementsleden worden geïntimideerd door de Amerikanen, en daarbij zelfs
worden bedreigd met het inzetten van sluipschutters tegen demonstranten en veiligheidspersoneel,
waardoor er een nog grotere chaos in het land zal ontstaan. De regering Obama gebruikte deze
methode meerdere keren met groot succes, zoals in 2009 in Caïro, in 2011 in Libië, en in 2014 in
Oekraïne (Maidan revolutie).

Abdul-Mahdi is woest dat de Amerikanen eerst Irak hebben geruïneerd, en nu weigeren om de
infrastructuur en het stroomnetwerk af te bouwen, tenzij ze 50% van alle Iraakse olie opbrengsten
krijgen. Daarom reisde hij naar China, waar hij een belangrijke overeenkomst sloot om deze
infrastructuur te laten voltooien. Bij terugkeer in zijn thuisland eiste Trump echter dat hij deze
overeenkomst weer zou opzeggen. Zo niet, dan zou de VS enorme demonstraties veroorzaken die hem
zijn premierschap zouden kosten.

Volgens de premier zouden zowel hijzelf als zijn minister van Defensie met de dood zijn bedreigd als ze
een geplande ontmoeting met een ‘derde partij’ (de Iraanse generaal Qassem Soleimani) niet zouden
annuleren. Abdul-Mahdi weigerde. Op dezelfde dag dat hij met Soleimani ging praten over de-escalatie
tussen Iran, Irak en Saudi Arabië, wat dat deel van de regio eindelijk weer op het pad naar vrede zou
brengen, werd Soleimani uitgeschakeld door een Amerikaanse drone.

Saudi Arabië tegen VS: ‘Alsjeblieft, niet weer een oorlog!’

Die feitelijke executie bracht een nieuwe grote oorlog even heel dichtbij. De Saudische kroonprins
Mohammad bin Salman zond echter met spoed een delegatie naar Washington met het dringende
verzoek om ‘ons alsjeblieft de pijn van weer een andere oorlog te besparen’.

Hieruit blijkt dat generaal Soleimani niet zozeer moest verdwijnen omdat hij (nieuwe) aanvallen op
Amerikaanse (en Israëlische) doelen zou plannen, maar omdat hij in Baghdad diplomatieke
onderhandelingen ging voeren over een oplossing voor de regionale crises (in Irak, Syrië en Jemen) met
Saudi Arabië.

Uit de woorden van de Iraakse premier komt in het kader van de geopolitieke- en energie
ontwikkelingen in het Midden Oosten ‘een zorgwekkend beeld naar voren van een wanhopige VS die 
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uithaalt naar een wereld dat een unipolaire (globalistische) wereld de rug toekeert, in ruil voor een
multipolaire wereld (waarin landen respect houden voor elkaars soevereiniteit en cultuur),’ schrijft
Peiraccini.

Petrodollar wankelt, vooral dankzij Rusland en China

De Amerikaanse petrodollar heeft nog steeds de unieke status als belangrijkste wereld reservemunt,
wat de VS tientallen jaren lang gigantische voordelen heeft opgeleverd (ten koste van de rest van de
wereld), en het financieren van een monstrueuze oorlogsmachine mogelijk heeft gemaakt. Nu begint er
overal een beweging op te komen die af wil van deze Amerikaanse monopoliepositie, en olie mogelijk
ook in andere valuta wil gaan verhandelen.

Venezuela, Rusland, Iran, Irak, Qatar en Saudi Arabië hebben samen met afstand de grootste olie- en
gasreserves ter wereld. De eerste drie landen hebben uitstekende betrekkingen met China opgebouwd.
China en Rusland zetten vol in op een multipolaire wereld, en hebben geen enkele behoefte aan de
opbouw van een wereldwijd militair imperium, zoals de VS en de EU dat door middel van de NAVO
hebben gedaan. Wel is China druk bezig om met behulp van nieuwe ‘Zijderoutes’ grote economische en
financiële invloed te krijgen in de rest van Azië, Afrika, Zuid Amerika en inmiddels ook Zuidoost Europa.

De overeenkomst tussen Irak en China is een voorbeeld van het proces waarmee de Chinezen
langzaam maar zeker de VS aan het verdringen zijn. Want in plaats van militaire bases bouwen de
Chinezen vooral wegen, spoorlijnen, energienetwerken, havens en andere infrastructuur, bedoeld om
alle landen uiteindelijk met elkaar te verbinden en de welvaart te vergroten.

Veroorzaakt de VS toch weer een nieuwe grote oorlog?

Saudi Arabië is de grootste olieleverancier van China, terwijl Qatar en Rusland dat zijn op het gebied
van aardgas. De Verenigde Staten ontbreken in dit plaatje. Washington is doodsbenauwd voor verdere
Euraziatische integratie, die wel eens de nekslag kan zijn voor de petrodollar. De Amerikanen lijken
daarom bereid om de regio (weer) in totale chaos en vernietiging te storten, zoals Obama al deed met
Libië en Syrië.

In het slechtst denkbare geval komt die nieuwe grote Midden Oosten oorlog er inderdaad.
Olieraffinaderijen zullen worden vernietigd, en een kwart van de wereld olieleveranties zullen worden
geblokkeerd, waardoor de olieprijs naar $200,- of zelfs $300,- per vat kan stijgen. De hele wereld zal in
een grote financieel-economische crisis worden gestort. President Trump zal dit scenario in ieder geval
dit jaar koste wat het kost willen voorkomen, anders zal hij de verkiezingen in november zeker
verliezen.

Om iedereen in het gareel te houden kan de globalistische elite in Washington niets anders meer doen
dan liegen en bedreigen, zowel tegen vijanden als vrienden. Personen, groepen, partijen en landen die
weigeren het Amerikaanse dictaat te gehoorzamen, krijgen met door de CIA opgezette terreur- en
moordaanslagen, revoluties en (burger)oorlogen te maken.

Vrede tussen Iran en Saudi Arabië grote bedreiging voor VS en Israël

Hoe hard en gevaarlijk Soleimani ook was, hij leek in ieder geval tot het inzicht te zijn gekomen dat een
nieuwe grote oorlog enorme verwoestingen en massa’s slachtoffers zal veroorzaken, en daardoor
alleen maar verliezers zal kennen. Een vredesverdrag tussen het kamp-Iran en kamp-Saudi Arabië zou
een grote bedreiging vormen voor de tanende Amerikaanse hegemonie en de positie van Israël, dat
achter de schermen al jaren samenwerkt met de Saudi’s om de invloed van Iran te beteugelen.

Maar waar Israël het vanwege het enorme risico nooit heeft aangedurfd om de generaal uit te
schakelen, heeft Trump dit wel gedaan. Daardoor zouden nog meer landen ervan overtuigd kunnen
raken dat het aangaan van samenwerking met de VS tegenwoordig lijkt neer te komen op een pistool
tegen je voorhoofd laten zetten. Het grootste gevaar is dat dit op zijn laatste benen wankelende
imperium wel eens al zijn militaire kracht kan gaan aanwenden om te proberen overeind te blijven. En
vergis u niet: Washington zal in dat proces ‘bondgenoot’ Europa net zo makkelijk opofferen als de rest
van de wereld.

 

Xander

(1) Strategic Culture Foundation via Zero Hedge 
(2) Afbeelding: Wikimedia Commons, auteur Lance Corporal Samantha L. Jones, USMC, bron United
States Marine Corps with the ID 041111-M-DB612-006  , As a work of the U.S. federal government, the
image is in the public domain.
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08-01: Experts: Bijna ondenkbaar dat Iraanse vergelding beperkt blijft tot raketten op de woestijn 
08-01: ‘Amerikaanse B-52 bommenwerpers opgestegen voor aanval op Iran’ 
07-01: ‘We gaan oorlog voeren’; Amerikaanse elite divisie gemobiliseerd voor inzet tegen Iran 
07-01: ‘Grootschalige Iraanse militaire vergelding rond 11 februari, dag van Shi’itische revolutie’ 
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05-01: Council on Foreign Relations: ‘De wereld zal een slagveld worden’ 
04-01:  Oorlog dichterbij, maar dissidenten en oppositie zijn Trump dankbaar voor uitschakelen
massamoordenaar Soleimani 
03-01: Iraanse topgeneraal Soleimani omgekomen bij Amerikaanse luchtaanval

2019: 
31-12: Nederlandse analisten: ‘In 2020 begint de systeemcrisis en Derde Wereldoorlog’ 
10-10: Netanyahu impliceert dat Israël preventieve aanval op Iran gaat uitvoeren 
27-09: ‘Israëlische legertop verwacht totale oorlog en overweegt preventieve aanval op Iran’

 

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels. 
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum 
verder te praten.
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