20. března 2003 byl zahájen útok Spojených států amerických, Velké Británie
a jejich spojenců proti Iráku. Navzdory ubezpečování ze strany války chtivých
kapitalistických elit a médií, že v této válce jde pouze o demokracii, lidská práva a
boj proti zbraním hromadného ničení, bylo od počátku více než jasné, že se zde
jedná především o válku pro ropu, mocenské zájmy a strategická území.
I přes aktivní odpor miliónů lidí zapojených do protiválečného hnutí začaly
v Iráku umírat tisíce nevinných lidí. Následná okupace této země pak vyvolala
hlubokou humanitární krizi. Veškeré sliby okupantů o demokracii se navíc
ukázaly zhola nepravdivé. Naprostá většina obyčejných Iráčanů proto s okupací
otevřeně nesouhlasí. Stále více je těch, co se přidávají na stranu hnutí odporu,
bojujícího proti okupantům a jejich domácím pomahačům.
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