Jacques
Cheminade
til
Sputnik:
»Tyrkiet må bortvises eller
suspenderes fra NATO
eller også bør Frankrig melde
sig ud«
28. november 2015 – Præsidenten for det franske parti
Solidarité et Progrès, Jacques Cheminade, mangeårig ven til
Lyndon LaRouche, sagde til Sputnik, at Frankrig ikke kan
forblive i NATO-alliancen, hvis Tyrkiet får lov til at blive,
efter Ankaras kompromisløse nedskydning af et russisk bombefly
over Syrien, hvor russerne har været engageret i kampen mod
ISIS på invitation af den syriske præsident.
Her følger teksten fra den engelsksprogede nyhed fra Sputnik,
der blev udlagt i går med titlen, »Frankrig bør forlade NATO,
hvis Tyrkiet bevarer sit medlemskab i alliancen efter
nedskydningen
af
et
russisk
Su-24
fly.«
http://sputniknews.com/europe/20151127/1030888909/nato-francedowning-turkey.html
Moskva (Sputnik) – Frankrig bør forlade NATO, hvis Tyrkiet
bevarer sit medlemskab i alliancen efter nedskydningen af et
russisk Su-24 fly, sagde lederen af det franske parti
Solidaritet & Fremskridt til Sputnik Frankrig fredag.
»Enten bør Frankrig forlade NATO på dette tidspunkt, eller
forlange suspension eller eksklusion af Tyrkiet [fra
alliancemedlemmerne] som en del af NATO«, sagde Jacques
Cheminade.
SU-24 bombeflyet styrtede tirsdag ned i Syrien. Den russiske

præsident Vladimir Putin sagde, at flyet blev nedskudt af et
luft-til-luft-missil, affyret af et tyrkisk F-16 fly over
syriske territorium, og faldt ned 4 kilometer fra den tyrkiske
grænse. Putin beskrev det tyrkiske angreb som »et knivstik i
ryggen« udført af »terroristernes medskyldige«.
Efter hændelsen gav NATO udtryk for solidaritet med Tyrkiet og
tilbød støtte til Ankara og sagde, at alliancens vurdering af
hændelsen var i overensstemmelse med information, den havde
fået fra landet, der hævdede, at det russiske fly kortvarigt
havde krænket tyrkisk luftrum.
Franske myndigheder har ændret deres syn på Syriens rolle i
kampen imod Islamisk Stats militante gruppe, sagde Jacques
Cheminade.
Tidligere på dagen sagde den franske udenrigsminister Laurent
Fabius til RTL radio, at tropper, der var loyale over for den
syriske præsident Bashar Assad, sammen med den Frie Syriske
Hær og kurderne, kunne bruges til at bekæmpe ISIL på jorden.
»En ændring af Frankrigs holdning er åbenlys. Selv Fabius
foreslog, at den syriske hær kunne deltage i kampen imod IS«,
sagde Jacques Cheminade.
Han tilføjede, at den franske præsident François Hollande
formodede, at den syriske hær ville tilslutte sig koalitionen
imod ISIL-gruppen, på trods af Hollandes negative holdning til
Assads regering.
Den syriske hær og nogle lokale militser bekæmper ISIL i
Syrien på jorden.
Tidligere på måneden annoncerede Hollande sine planer om at
skabe en bred antiterror-koalition til at bekæmpe ISILjihadister.
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