Rusland advarer om, at Obama kan
flippe ud og forsøge
at starte nye krigsprovokationer via
’farvede revolutioner’
7. oktober 2015 – Rostislav Ishchenko, en ukrainsk, strategisk analytiker, der
nu er i Moskva, skrev en advarsel i den russiske publikation MIA Rossiya
Segodnya, om, at den russiske præsident Putins nylige diplomatiske gennembrud
kunne drive Obama til at forsøge nye provokationer mod Rusland. Ishchenko nævnte
tre nylige, diplomatiske kup udført af Putin: Hans tale til FN’s
Generalforsamling, hans flankemanøvre i Syrien og hans topmøder efter
Normandiet-formatet, hvor han opnåede tysk og fransk støtte til Minsk-aftalerne.
Ishchenko skrev, at »hvis Minsk-aftalerne krænkes under betingelser, hvor Paris
og Berlin har nægtet at skyde skylden på Rusland, så kan Kiev hurtigt besejres i
det sydlige Ukraine; hvis våbenstilstanden er væk, genoptages krigen, men Kiev
er i øjeblikket ikke i stand til at føre krig. Desuden står Kiev over for
betalingsstandsning (statsbankerot), hvilket fører til yderligere, dyb
forarmelse af befolkningen, såvel som også en manglende mulighed for at få
yderligere kredit fra Vesten.«
Forfatteren fortsatte med at sætte fokus på fire brændpunkter, ud over det
østlige Ukraine, som kunne detoneres af Obama imod Rusland, begyndende med
situationerne i Moldova og Transnistrien, hvor der er en trussel om en Maidanrevolte, og hvor Sektor Højre truer med en blokade af forsyninger til de
russiske fredsbevarende styrker i Transnistrien. »Det eneste, USA behøver gøre,
er at udløse de moldoviske og ukrainske radikale elementer, og så vil der være
en ny konfliktzone, der ikke dækkes af Minsk-aftalerne, og som Rusland
ubønhørligt vil blive trukket ind i.« Ishchenko konkluderede, at »Moskva
sandsynligvis ville arrangere en luftbro til Transnistrien, og dette ville
samtidig sætte scenen for, at Ukraine forsøger at lukke sit luftrum, nedskyder
russiske fly osv.«
I Kaukasus-regionen advarede Ishchenko om en genopblussen af Karabak-konflikten,
indebyrden af hundreder af tjetjenske kæmpere i ISIS og muligheden af
ustabilitet i Armenien, hvor der allerede er protester over elektricitet.
Centralasien er et andet brændpunkt, efter at Taliban har taget initiativ til at
kontrollere områder af Afghanistan på grænsen mod Tadsjikistan, hvor Rusland har

militære kontingenter. Der er lignende trusler imod Kasakhstan fra jihadister,
der passerer igennem Afghanistan ind i Centralasien.
Ishchenko nævnte også valgene den 11. oktober i Belarus, som kunne udgøre en
udløsermekanisme for endnu et forsøg på at gennemføre en ’farvet revolution’, på
trods af præsident Lukasjenkos tilsyneladende stærke position.
Artiklen sluttede med en advarsel: »Efter at Obama har opgjort Putins sejre på
alle fronter i oktober, må vi således forvente et snarligt forsøg fra Obamas
side på at genvinde det tabte land … Jeg forventer en optrapning af IS’
brutalitet i Syrien, aggressive handlinger fra Kiev-regimets side og aktivering
af amerikanske agenter omkring alle følsomme punkter for Rusland i det
postsovjetiske område.«

