Russerne smider endnu en bombe med
hensyn til
briternes rolle i at iscenesætte
svindelnummeret
med det kemiske angreb i det østlige
Ghouta
14. april, 2018 – Kun få timer før angrebet med krydsermissiler den 13. april
mod Syrien, gav talsmand for det Russiske Forsvarsministerium, gen. Igor
Konashenkov, en briefing i Moskva, hvor han, for anden gang i lige så mange
dage, naglede briternes rolle i den totale fabrikering af den angivelige
hændelse med kemiske våben i det østlige Ghouta, der blev brugt, som en
fabrikeret casus belli, til at retfærdiggøre angrebet fra USA’s, UK’s og
Frankrigs side. »I dag råder det russiske militærdepartement over flere beviser,
der er vidnesbyrd om Storbritanniens direkte deltagelse i at organisere denne
provokation i det østlige Ghouta«, sagde gen. Konashenkov. »Det russiske parti
ved med sikkerhed, at, fra 3. til 6. april, blev repræsentanter for de såkaldte
Hvide Hjelme influeret af London til den omgående gennemførelse af
provokationen, der var forberedt på forhånd. De Hvide Hjelme fik informationer
om, at militante kæmpere fra Jaish al-Islam skulle udføre en række voldsomme
artilleribombardementer af Damaskus, 3. – 6. april. Bombardementet fra Jaish alIslam havde til hensigt at fremprovokere en respons fra de syriske
regeringsstyrker, rapporterede talsmanden, og således sætte scenen for
provokationen. En dag tidligere havde Konashenkov beskrevet, hvordan
jihadisterne havde iscenesat videoerne af de angivelige ofre for et kemisk
angreb, iflg. øjenvidneberetninger, givet til det russiske militær. Et par dage
tidligere havde den russiske udenrigsminister Sergei Lavrov advaret om, at
»efterretningstjenester fra en stat, der nu stræber efter at være spydspids for
en russofobisk kampagne, var involveret i denne fabrikation … [Moskva har]
uigendrivelige informationer om, at det var endnu en fabrikation«. På det
tidspunkt tilbageholdt Lavrov de mere detaljerede efterretninger, som
Konashenkov efterfølgende oplyste om. De russiske afsløringer, samt en voksende
trommehvirvel af relaterede spørgsmål i hele verden, har tvunget briterne og
deres allierede til at komme frem fra skyggerne og ihærdigt benægte de russiske
anklager. På et temmelig voldsomt møde i FN’s Sikkerhedsråd den 13. april, før
luftangrebene blev lanceret, var Storbritanniens ambassadør Karen Pierce
nødsaget til at fordømme Ruslands påstande, der blev fremlagt af general

Konashenkov og her gentaget af Ruslands FN-ambassadør, Vassily Nebenzia, som
»groteske, bizarre og direkte løgn. Jeg vil gerne kategorisk erklære, at
Storbritannien ikke har, og aldrig ville have, nogen som helst involvering i
anvendelsen af kemiske våben«. Pierce blev forudsigeligt nok sekunderet af USA’s
FN-ambassadør, Nikki Haley, der foregav at være »i ærefrygt« over, at Nebenzia
kunne komme med sådanne påstande »og holde masken«. Heksen Haley fløj atter i
aktion på mødet den 14. april i FN’s Sikkerhedsråd, der var indkaldt af Rusland
for at fordømme aggressionen mod Syrien, og hun insisterede på, at disse videoer
ikke var ’fake’, og at en totalt optrappet, russisk misinformationskampagne nu
var i gang. På lignende måde fremførte en lang artikel i den britiske avis
Guardian, som blev udgivet sent om aftenen den 13. april, også benægtelser af
Ruslands anklager i artiklens allerførste sætning, der citerede talskvinde fra
Det Hvide Hus Sarah Sanders, der afviste den russiske påstand, og Heather Nauert
fra Udenrigsministeriet, der gjorde det samme.
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