Stort »terrorangreb« i Paris i dag
Paris, 7. jan. 2015 (Nouvelle Solidarité) – I morges kl. 11:26 tiltvang tre
hætteklædte personer i sort tøj og bevæbnet med Kalashnikov-geværer og
kropsbårne raketkastere sig adgang til den bygning, der rummer det franske,
satiriske ugeblad Charlie Hebdo, i det indre af Paris, hvor de gennemførte et
skudangreb, der varede fem minutter, og dræbte 12 mennesker, herunder to
politibetjente, der kom til gerningsstedet for at gribe ind. Blandt de dræbte
var en stor del af dette meget populære ugeblads redaktion, der var samlet til
deres ugentlige redaktionsmøde. Det omfatter flere af bladets stjernereportere
og talentfulde karikaturtegnere, som af den franske offentlighed er velkendt
under navnene Charb, Cabu, Wolinski og Tignous, samt den venstreorienterede
økonom Bernard Maris, et medlem af bestyrelsen i Bank of France, og som også er
en del af bladets redaktion.
Ligesom ved andre, nylige begivenheder i Frankrig, rapporterer en politibetjent
og flere journalister, der overlevede angrebet, at »terroristerne« kaldte sig
al-Qaeda-tilknyttede og råbte »Allahu Akbar« og »Profeten vil blive hævnet«.
Ifølge rapporterne talte de fransk som en indfødt.
Alt imens der må indsamles meget mere efterretningsmateriale, så lyder en
førsteevaluering på, at vi er vidne til et fuldt optrappet forsøg på at styrte
Europa ud i et kaosscenario, hvor man bevidst sætter forskellige sektioner af
befolkningen op imod hinanden – pro-immigration imod anti-immigration; promuslimer vs. anti-muslimer – på et tidspunkt, hvor de tværtimod burde forene sig
for at konfrontere tidens store, strategiske spørgsmål, finanskrakket og faren
for krig.
Det såkaldte »islamistiske« angreb imod Charlie Hebdo kommer kun fire dage efter
angrebene på tre moskéer i Sverige, hvor det fremmedfjendske Demokratiets Parti
har fordoblet sin styrke siden 2010. I Nederlandene har Geert Wilders-tilhængere
fra Frihedspartiet på deres blogs skrevet, at de fuldt ud støtter disse aktioner
i Sverige, og at de vil gøre det samme i Nederlandene. Angrebet i Frankrig
kommer også på et tidspunkt, hvor demonstrationer i Tyskland for og imod
immigration mobiliserer tusinder af mennesker hver mandag, under anførelse af
PEGIDA (Europæiske Patrioter imod Islamisering af Vesten), med 18.000 mennesker
i Dresden alene den 5. jan.!
Selve bladet Charlie Hebdo har leget med denne eksplosive ild i nogen tid. I
2006 var det dem, der publicerede de fornærmende Mohammed-tegninger, efter
Danmarks Jyllandsposten og den franske avis France Soir. Dengang rapporterede

CounterPunch, et venstreorienteret blad med base i USA, at den neokonservative
Daniel Pipes, stifter af Middle East Forum, var den, der leverede
karikaturtegningerne til Jyllandsposten. Dengang havde Geert Wilders erklæret,
at Koranen var det samme som Mein Kampf. Da han blev sagsøgt for det, meddelte
Middle East Forum stolt, at de finansierede Wilders’ advokatforsvar. Desuden
stiftede Robert Spencer, en af Pipes’ venner, Jihad Watch, og hele denne
operation på det tidspunkt blev koordineret gennem Middle East Media Research
Institute, MEMRI, en neokonservativ organisation stiftet af Randolph Foundation
og Rådet for Udenrigsanliggender (CFR), hvor man finder Donald Rumsfeld, John
Ashcroft, Bernard Lewis, Irving Kristol fra PNAC (Project for the New American
Century), etc.
Denne gang var Charlie Hebdo igen i færd med at gå videre med endnu en
provokation. Forsidehistorien på deres nye udgivelse var om Michel Houellebecq,
en professionel »provokatør«, der netop har udgivet en roman, Soumission
(underkastelse). Bogens scenarie er, at, i 2025, sætter et fransk præsidentvalg
Marine Le Pen op imod en muslimsk kandidat, der støttes af højrefløjspartiet
UMP, Socialistpartiet og andre etablerede partier. Han vinder faktisk og kører
en god politik generelt, inklusive fred og økonomisk udvikling, bortset fra, at
alle kvinder skal bære slør, holde op med arbejde uden for hjemmet, osv.!
Alle aktørerne i denne tragedie har tydeligvis blevet profileret med en masse
sminke for at skabe en vis virkelighedstro fremtoning. Operationens specifikke
mål er endnu ikke klart. Jacques Cheminade, en associeret til LaRouche, har i
forskellige erklæringer bemærket, at »dette er et terrorangreb imod Frankrig« og
har opfordret til »national solidaritet« for at håndtere krisen, samt sagt, at
den virkelige fjende er »finansmagten«. Han bemærkede også, at angrebet blev
udført af »professionelle«. I en svag erklæring foran Charlie Hebdos kontorer,
opfordrede den franske præsident Francois Hollande til »national enhed« og til,
at Frankrig besvarede dette angreb med enhed.

