
El Consell de Seguretat aprova una nova resolució que
consolida el frau de la "transferència de poder" a un govern

titella a l’Iraq

Com ja s’havia anunciat, el Consell de Seguretat (CS) de les Nacions Unides (ONU) va aprovar el
passat 8 de juny la resolució 1546, (R1546) sobre l’Iraq, una vegada conclosa la primera fase de la
invasió militar per part dels EUA i la Gran Bretanya. Aquesta segona fase d’ocupació ha estat
contestada per la resistència militar i social a l’interior del país, situació que ha exigit a
l’Administració Bush i al Govern Blair modificar els seus plans inicials previstos tant interns com
internacionals, promovent un procés paral·lel d’internacionalització de l’ocupació que ara pretén
culminar.

Aquesta nova resolució, la 1546, com les anteriors 1483 i 1511 de 2003, són contràries als
interessos de l’Estat de l’Iraq i de la seva població, per les següents raons:

1. La 1546 assumeix el projecte de cessió formal de sobirania a una nova instància iraquiana
imposada per l’administració d’ocupació, i reconeix d’aquesta manera l’ocupació militar com a
marc legítim des del qual imposar un procés denominat transitori, procés viciat i fraudulent des dels
seus inicis, que condiciona un futur sense sobirania efectiva per a l’Iraq al sotmetre els ressorts
polítics, econòmics i militars del país als plans neocolonials dels invasors i ocupants: els EUA i la
Gran Bretanya.

2. La 1546 avala com a referent i interlocutor polític iraquià un govern transitori designat pels
mateixos ocupants, deslegitimat internament i internacionalment, i que no representa el poble de
l’Iraq, al contrari, ha estat nomenat per defensar els interessos dels EUA així com els particulars
dels seus membres. El reconeixement del CS al primer ministre, Iyad Alawi, figura de l’exili
iraquià, promogut pels serveis secrets de Kuwait i d’Aràbia Saudita, finançat per la CIA als anys 90,
i imposat per l’administració Bush en el seu càrrec, constitueix una maniobra fraudulenta que actua
en contra de la voluntat i les aspiracions democràtiques i de sobirania que el poble de l’Iraq té dret a
veure plenament satisfetes.

El CS amb aquesta resolució dóna per finalitzada l’ocupació amb la dissolució de l’Autoritat
Provisional de la Coalició el proper 30 de juny i ha  arrossegat l’organització que els sustenta,
l’ONU,  a un nou descrèdit.

3. La 1546 assumeix la imposició dels EUA i la Gran Bretanya de mantenir la internacionalització
de l’ocupació militar de l’Iraq mitjançant la concepció d’una força multinacional que seguirà
operant sota el dictat militar dels EUA, almenys fins al 31 de desembre de 2005.

Malgrat l’oposició inicial d’alguns països, resulta fraudulent admetre com a annex a la 1546 cartes
del corrupte primer ministre Alawi i del mentider Powell que converteixen en convidats els
ocupants. El CS ha donat finalment via lliure perquè siguin les forces d’ocupació dels EUA
(138.000 efectius actuals) les que prenguin el control operatiu i militar a l’interior del país sense cap
possibilitat de vet per part de les fraudulentes autoritats iraquianes.

4. La 1546 deslegitima el dret del poble iraquià a defensar-se per tots els mitjans dels convidats de
l’ocupació i identifica la resistència armada iraquiana amb el terrorisme, i interpel·la a la força
multinacional i al nou exèrcit i policia iraquiana a combatre-la.

5. La 1546 obre una via a l’OTAN per intervenir militarment a l’Iraq tal com els EUA vénen
pretenent des de l’inici de l’ocupació amb la finalitat de desempallegar-se de part de les despeses
econòmiques, militars i de baixes pròpies derivades de l’ocupació, així com d’introduir en
l’estructura militar occidental en el procés de configuració global de l’espai àrab mitjançant la força
militar.



6. La 1546 satisfà els plans dels EUA de retenir el control de la renda petroliera iraquiana que
seguirà estant subjecta a través del Fons de Desenvolupament de l’Iraq, establerta per la resolució
1483 de maig del 2003 a una instància exterior, el Consell Internacional d’ Assessorament i
Control, integrat pels organismes financers internacionals (FMI i BM, a més del Banc de
Desanvolupament Àrab).

7. La 1546 condemna el desenvolupament de l’Iraq a la dependència exterior, al establir que la
reconstrucció del país estarà sotmesa als mecanismes d’ "ajuda humanitària". Els EUA continuaran
mantenint sota el seu control la gestió dels 33.000 milions de dòlars recaptats per a aquest finalitat.

8. La 1546 actualitza els mecanismes de control estratègic exterior imposats a l’Iraq des d’agost de
1990 fins a maig de 2003 mitjançant el sistema de sancions, i els adequa alhora al nou marc
establert per la ocupació militar directa.

Il·legalitat i resistència

Amb l’aprovació de la 1546, el CS ha tornat a exemplificar i il·lustrar el descrèdit de l’ONU i el seu
caràcter d’organisme subsidiari respecte a la hegemonia internacional dels EUA així com la seva
funció primordial com a garant d’un nou marc de dominació exterior de l’Iraq. Un CS que legitima
l’ocupació de l’Iraq i el projecte dels EUA per a aquest país amb la realitat que marca la decisió
iraquiana de resistència a l’ocupació, i aprofundeix l’escletxa entre aquells que pretenen assumir la
representativitat de la comunitat internacional per decidir el futur dels pobles de manera
antidemocràtica i aquells altres, com el poble iraquià, que el denuncien, el rebutgen i el combaten.

És de lamentar la posició del Govern del PSOE que després de la seva valenta decisió de retirar les
tropes d’ocupació espanyoles, ara doni el seu vot positiu al CS amb una resolució que no dóna a
l’ONU el paper significatiu per a la sobirania del poble de l’Iraq, que reclamava fa un mes.

Però res canviarà sobre el terreny a partir del 30 de juny, el procés de la resistència iniciat és
irreversible, i la fi de l’ocupació i la recuperació de la plena sobirania és l’objectiu final del poble
iraquià. En aquest camí, cal que sabeu que podeu comptar amb la solidaritat i la lluita dels pobles
del món.

TOTS, DISSABTE, DIA 19, A LES 17.30H, AL PASSEIG
DE GRÀCIA-DIAGONAL

SOLIDARITAT AMB EL POBLE DE L’IRAQ !!

FI DE L’OCUPACIÓ I PROCESAMENT DELS RESPONSABLES !!

CONTRA EL FRAU DEL PROCÉS DE “TRANSFERÈNCIA DE PODER” A L’IRAQ !!

ALLIBERAMENT I SOBIRANIA PER A L’IRAQ !!

IRAQ EXISTEIX IRAQ REISITEIX !!
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