Lavrov advarer mod anglo-amerikanske
planer om at genoplive mulighed for
krig i Syrien
Forsøgene fra Obama, sammen med Frankrig og Storbritannien, på at anvende
afpresning i FN ved at knytte kampen mod den saudisk-støttede al-Qaedaterrorisme i Syrien til afsættelsen af den syriske præsident Bashar al-Assad,
afsløredes i dag af den russiske udenrigsminister Sergei Lavrov på en
pressekonference i Moskva. Idet han meddelte, at Rusland havde »fremlagt vores
eget udkast til en resolution om Syrien«, som er »et uafhængigt dokument og ikke
et tillæg til det udkast, som Luxembourg, Australien og Jordan har fremlagt«,
forkastede Lavrov også »krav om, at bekæmpelse af terrorisme i Syrien kun vil
være mulig med præsident Bashar Assads tilbagetræden«, iht. Russia Today.
»En erklæring fra de vestlige partnere, der siger, at terrorisme kun bør
standses, efter at Assad går af, betyder, at de ignorerer et grundlæggende og
universelt princip – at intet kan retfærdiggøre terrorisme, sagde Lavrov i
Moskva. Indtrykket er, at det humanitære spørgsmål nu bruges, som spørgsmålet om
kemiske våben blev det for nylig, i et forsøg på at finde en undskyldning for at
underminere den politiske proces, overføre skylden på regimet i Damaskus og
skabe et påskud for at gå tilbage til det militære scenario for igen at udskifte
regimet.«
Der er nu to udkast, der cirkulerer i FN’s Sikkerhedsråd, af hvilke ingen
formelt er blevet fremlagt, og Russia Today rapporterer, at der er en indsats i
gang for at »fabrikere« et dokument, som begge sider kan acceptere. Lavrov
kaldte den humanitære katastrofe for »det problem, der haster mest« og sagde,
uden at komme med nogen detaljer, at det amerikansk-støttede udkast ville
standse den humanitære hjælp, som Genève II-konferencen i øjeblikket forhandler
om, og som de, i begrænset omfang, er ved at nå frem til.
I selve Genève blev der ikke afholdt møder i går mellem den syriske regering og
oppositionen, men et trilateralt møde mellem FN/Den arabiske Liga-udsending
Brahimi og de russiske og amerikanske repræsentanter, Gennadi Gatilov (Rusland)
og Wendy Sherman (USA), fandt sted. Brahimi sagde, at både USA og Rusland
udtalte deres fortsatte støtte til, at Genève II-forhandlingerne fortsætter, og
at parterne vil forsøge at udvide den humanitære indsats, som var succesfuld, om
end begrænset, i Homs, til andre dele af Syrien.

En højtstående efterretningskilde i Washington sagde til EIR, at den gruppe, der
går ind for humanitær intervention (R2P), i regeringen (Susan Rice, Samantha
Power o.a.), satser på en militær intervention, så snart forhandlingerne i
Genève, som de i realiteten ikke støtter, slår fejl. I øjeblikket er
generalstabschefernes formand, gen. Dempseys synspunkt den dominerende, sagde
kilden, men hvis forhandlingerne bryder sammen, vil Obama med størst
sandsynlighed tage skridt til en militæraktion for at fjerne Assad.

