Jacques Cheminade fra Solidarité &
Progrès til RT France:
Angloamerikanske kræfter arbejder for
verdenskrig,
fordi deres monetære finanssystem er
truet
Paris, 18. april, 2018 – (Nouvelle Solidarité) – I forbindelse med Skripalforgiftningen og det angivelige »kemiske angreb« i Douma, Syrien, fik Jacques
Cheminade, præsident for Solidarité & Progrés (LaRouche-bevægelsen i Frankrig,
–red.) en masse dækning i RT France. Den 9. april blev han interviewet om
Skripal-affæren i en halv time, og den 14. april, den dag, angrebene blev udført
om natten mellem 13. og 14. april, var han inviteret som gæst på et timelangt
Tv-nyhedsprogram. Her er et par uddrag, vi kan bruge fra dette vigtige
interview:
Bedt om at kommentere angrebet, svarede Cheminade,
»Hvis man ser isoleret på tingene, kan man kalde dette for et ’engangsangreb’,
som den amerikanske forsvarsminister James Mattis gjorde, eller et ’begrænset
mål’, eller sige, at russerne var varslet på forhånd, som [den franske
forsvarsminister] Florence Parly gjorde. Man kan sige så meget, en symbolsk
gestus, eller en gestikuleren. Det er imidlertid ikke virkeligheden;
virkeligheden er den strategiske eskalering, der ligger bag, og for at se dette,
skal vi ikke se på den isolerede handling, men må i stedet se på den globale,
internationale situation. Vi står med en situation, hvor de angloamerikanske
kræfter arbejder hen imod en storbrand, en krig, og det arbejder de på, fordi
deres monetære system truer med at kollapse hvert øjeblik, det skal være. For
dem er krig et våben, der kan bruges som en trussel, og i denne strategiske
optrapning leger de med ilden hvert sekund, og det er meget alvorligt.«
»Det, der er alvorligt«, fortsatte Cheminade, »er beviser, som regeringen
baserede sig på for at træffe en sådan beslutning: Information, leveret af de
Hvide Hjelme; en organisation, stiftet af James Le Mesurier, en direkte britisk
agent, som alle ved«, og på »kilder såsom det Syrisk Amerikanske Selskab, et
amerikansk selskab, der køres af tidligere associerede til USAID, og Unionen af
Læge- og Nødhjælpsorganisationer, der køres af saudierne og muligvis af det

Muslimske Broderskab«; vores regering baserede sig »på beviser, der kom fra den
ene side i konflikten, og ikke den anden … Præsident Macron måtte på et
tidspunkt indrømme, at Frankrig ikke havde en prøve på den kemiske substans, der
var brugt, og som ville gøre det muligt for regeringen at vurdere; alligevel
fandt disse angreb sted, mens OPCW var ved at ankomme til Syrien, og vi angreb
før de kom!«
»Lad os klart fastslå, at Syrien aldrig har truet vores territorium. Vi bruger
altså her det angloamerikanske princip, der hedder ’ansvar for at beskytte’
(R2P), hvilket vil sige, beskytte deres egne interesser og bruge humanitære
bekymringer som påskud. Der er nogen, der har sagt, at man kan komme militære
angreb ind i handsker af humanitær hjælp. Det er, hvad vi står overfor.
For det andet, hvornår fandt dette angreb sted? Efter Skripal-affæren, ud fa
alle beviser en iscenesat hændelse, en montage, brugt af dem, der ønsker at
skabe en situation med provokationer og krig, og Sergei Lavrov sagde det selv,
da han beskyldte britiske interesser for at stå bag det; han sagde ikke
amerikanske interesser, når det drejede sig om Skripal-affæren, hvilket er meget
vigtigt i denne sag. Nogle siger, britisk hjerne og amerikansk råstyrke.«
Er det ikke det samme, spurgte RT?
»Tja, det er en britisk hjerne, der forsøger at skabe en situation, hvor de kan
drage fordel af amerikansk råstyrke. Det var, hvad Lavrov afslørede. Præsident
Trump har sine egne grunde til at ønske at berolige tingene med Xi Jinping og
Putin, men krigsmagerne skubber ham i denne retning, de samme, der tidligere
skubbede Hillary Clinton. Nu har vi alle disse neokonservative, der lægger pres
på Trump, gennem Russiagate [imod Trump], som blev iscenesat af en britisk
agent, Christopher Steele.«
Så vi finder altså briterne på alle hovedpunkter i denne situation, sagde
Cheminade.
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