Leder, 26. november 2015:
Dump Obama, eller se en
atomar udslettelseskrig i
øjnene
Den britiske agent Barack Obama stod bag den tyrkiske
nedskydning af det russiske Su-24 fly over syrisk luftrum
tirsdag, den 24. november, og den russiske regering har gjort
det klart, at det er fuldt ud klar over Obamas medskyldighed.
I en telefonsamtale med den amerikanske udenrigsminister John
Kerry onsdag påpegede den russiske udenrigsminister Sergei
Lavrov, at, under bestemmelserne i forståelsesmemorandaet om
dekonfliktion, som USA og Rusland for nyligt underskrev, tog
USA ansvaret for alle de såkaldte koalitionspartneres
handlinger. Mere præcist, så påpegede Lavrov, at angrebet på
det russiske fly blev udført af et amerikansk fremstillet
F-16, og der foreligger en bindende forståelse, der går ud på,
at offensive operationer med anvendelse af amerikansk
fremstillede fly skal cleares forud.
I det umiddelbare kølvand på nedskydningen af den russiske jet
var det vigtigt for præsident Obama at telefonere til den
tyrkiske præsident Erdogan for at forsikre ham om, at USA
fuldt ud støttede hans »suveræne« handlinger. I sin afskyelige
pressekonference sammen med den franske præsident Hollande
tirsdag aften kastede Obama sig i sit storhedsvanvid ud i et
angreb på Putin og Rusland og kaldte dem »afvigerne« og
»tilbød« Rusland en sidste chance for at slutte sig til den
amerikansk ledede »koalition«, der udfører den rigtige
bekæmpelse af ISIS.
Obama gjorde det, han gør bedst – han løj, patologisk, på
vegne af sine britiske herrer. I umindelige tider har den
britiske krones strategi været den at fremprovokere krig

mellem USA og Rusland og bære ved til bålet for en permanent
befolkningskrig internt i den muslimske verden, mellem sunni
og shia, ved at anvende deres (briternes) saudiske
juniorpartnere som hovedprovokatører. Nu er Tyrkiet, under det
korrupte Erdogan-regime, blevet bragt ind i blandingen for at
oppiske betingelserne for en verdenskrig. Obama har været
hovedaktivet for denne britiske krigsstrategi, lige siden han
tiltrådte embedet, og indledte sin første embedsperiode med et
besøg hos Dronning Elizabeth og Prins Philip i London, tre
måneder efter sin indsættelse.
Et voksende antal politiske analytikere har tilsluttet sig
Lyndon LaRouches afsløring af Obamas medskyldighed i
tirsdagens tyrkiske handlinger. John Helmer i Moskva, Justin
Raimondo, Daniel McAdams fra Ron Paul Institute og Pepe
Escobar har inden for de seneste 24 timer alle offentligt
udtalt, at Erdogan aldrig ville have lanceret et angreb mod
det russiske fly uden forudgående godkendelse fra Obama.
I respons til det tyrkiske angreb har præsident Putin
annonceret flere omgående militære modforholdsregler,
inklusive deployeringen af de mest avancerede S-400
luftforsvarssystemer til den russiske luftbase i den syriske
provins Latakia, udstationeringen af et overflade-til-luft
(SAM) missilskib ud for Syriens kyst, samt en opgradering af
ledsagefly, der kan afværge angreb, til alle fremtidige
russiske bombetogter imod ISIS og mål i Syrien. Den russiske
regering har gjort det klart, at de har beviser, inkl.
varmesporet fra det nedskudte Su-24-fly, på, at flyet aldrig
var inde over tyrkisk luftrum. En unavngiven amerikansk
regeringsperson sagde til Reuters og andre nyhedsbureauer, at
det russiske fly blev skudt ned over syrisk luftrum efter en
meget kort passage gennem tyrkisk luftrum, der ikke kunne have
varet mere end nogle få sekunder. Angrebet var planlagt på
forhånd, med fuldt overlæg, og havde til hensigt at smadre
klimaet efter angrebene i Paris, hvor en potentiel afgørelse
af den fem år lange krig i Syrien og en koncentreret kampagne

for at nedkæmpe ISIS og Nusra var ved at komme op at stå.
Putin vil svare tilbage med et flankeangreb, på linje med sin
deployering af russiske styrker i Syrien, der fundamentalt
ændrede konfliktens kurs, i september måned.
Skulle der herske nogen tvivl om, at dette er et globalt,
britisk/Obama-ledet krigsfremstød mod Rusland, så se blot på
Ukraine, hvor Sektor Højre har bombet elektricitetsledninger
til Krim, og hvor Victoria Nulands (USA’s viceudenrigsminister
for eurasiske og europæiske anliggender, -red.) kæledægge,
’Jats’ Jatsenjuk, netop har meddelt, at han har forbudt
russiske fly enhver adgang til det ukrainske luftrum. Det
svarer til en trussel om at nedskyde et russisk fly, hvornår
det skal være.
Briternes største sårbarhed i dette fremstød for krig er
Barack Obama. Han har begået forbrydelser imod menneskeheden,
og så mange kriminelle handlinger, der berettiger til, at han
stilles for en rigsret, at han udelukkende kun stadig er i
embedet takket være fejheden og opportunismen hos de fleste af
Kongressens medlemmer og det amerikanske folk, der tolererer
hans eksistens, med deres eget liv som indsats.
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25. november 2015 – Den amerikanske udenrigsminister John
Kerry kondolerede på USA’s vegne over for den russiske
udenrigsminister Sergei Lavrov over telefon i dag, iflg. en
erklæring udgivet af USA’s Udenrigsministerium. Forud for
telefonopringningen sagde Lavrov til reportere i Moskva, at

Rusland ved, at USA altid af sine koalitionspartnere i Syrien
kræver, at brug af amerikanske kampfly koordineres med USA.
Han påpegede således, iflg. TASS, den mulighed, at de tyrkiske
myndigheder havde diskuteret deres beslutning om at beordre
deres krigsfly i luften til at nedskyde det russiske fly med
USA.
»Nogle medlemmer af koalitionen, inklusive dem, der leverer
deres kampfly til angreb mod Irak og Syrien, har betroet os,
at de involverede fly var af amerikansk fabrikat, og
amerikanerne kræver normalt en tilladelse fra USA til sådanne
operationer«, sagde Lavrov. »Så vidt jeg forstår, blev vores
fly skudt ned af et amerikansk fremstillet F-16-fly. Vi ved
endnu ikke, om USA’s krav gælder for Tyrkiet, og hvis det gør,
ville jeg gerne vide, om Tyrkiet har spurgt USA om lov til at
sende sine fly af sted på en kampmission og nedskyde et fly,
selv om dette sandsynligvis er identificeret, over syrisk
territorium.«
Lavrov mindede Kerry om, at, under bestemmelserne i
Forståelsesmemorandaet (MOU) om dekonfliktion tager USA
direkte ansvaret for de såkaldte koalitionspartneres
handlinger, og det omfatter Tyrkiet. Lavrov bemærkede
ligeledes, at Tyrkiet og Rusland, uafhængigt af MOU’et,
etablerede en ’hot line’ telefonforbindelse, men at der ikke
var nogen indsats fra nogen tyrkisk regeringsperson for at
bruge denne linje til at afværge nedskydningen.
Lavrov talte også med sin tyrkiske modpart, Ahmet Cavusoglu,
tidligere på dagen. Lavrov sagde, at Rusland ikke har nogen
planer om at gå i krig med Tyrkiet, men at de planlagte
russiske, diplomatiske besøg til Tyrkiet, og vice versa,
heller ikke vil blive gennemført. Lavrov sagde, at hans
tyrkiske modpart gav udtryk for beklagelse over Sukhoi-24Mhændelsen, men forsøgte samtidig at fremlægge undskyldninger
for de handlinger, som det tyrkiske luftvåben begik.
»Hvad bør Tyrkiet gøre for at normalisere situationen?«,

spurgte Lavrov. »Vi må nødvendigvis drage den konklusion, at
angreb som det i går til syvende og sidst er absolut
uacceptable. Jeg har hørt kondolencer fra [den tyrkiske
udenrigs]minister Cavusoglu, men alle de andre erklæringer
havde til hensigt at retfærdiggøre den tyrkiske holdning.«
Lavrov bemærkede også, at angrebet på Ruslands Su-24M-fly
ligner en planlagt provokation. »Vi betvivler alvorligt, at
det var uagtsomt; det ligner en planlagt provokation«, sagde
Lavrov og tilføjede, at nogle russiske partnere kalder
nedskydningen for »et åbenlyst bagholdsangreb«.
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25. november 2015 – »Et spørgsmål lyder, ville [den tyrkiske
præsident] Erdogan gøre dette uden USA’s tilladelse, uden
USA’s støtte?«, sagde Daniel McAdams, adm. dir. for Ron Paul
Instituttet for Fred og Fremgang i et interview i dag med
Sputnik International. McAdams, en mangeårig støtte til Ron
Paul i Kongressen, anklagede Tyrkiet for kriminel aktivitet
med at hjælpe ISIS: »Dette er meget alvorligt«, sagde han, » …
Tyrkiet har gjort det muligt for sig selv at blive til et
super-arnested for ISIS og andre jihadister, der kan bevæge
sig frem og tilbage fra Syrien til Tyrkiet … hvis man vil have
kriminel aktivitet,
forbrydelsen.«
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McAdams inkluderede Obama i forbrydelsen: »Netop i denne uge
overvejede USA at invitere al-Qaedas affilierede Ahrar ashSham til også at deltage i drøftelserne [om Syrien]. Så, 14 år
efter, at al-Qaeda angreb USA den 11. september, taler USA om
at bringe en organisation, der er tilknyttet al-Qaeda, ind,

som en moderat opposition til Syrien.«
Obamas rolle rejses også af Pepe Escobar: »Lad os gå lige ind
til benet. Den idé, at Tyrkiets nedskydning af et russisk
Su-24-fly af et ’made-in-USA’ F-16 blev gennemført uden enten
grønt lys eller i det mindste en på forhånd arrangeret
’støtte’ fra Washington«, er næsten umuligt at tro på. Dernæst
fremlægger Escobar en synopsis over Tyrkiets beskidte rolle
under ’Sultan Erdogan’ med at hjælpe ISIS og smugling af olie,
stjålet af ISIS, fra Syrien og Irak. Han dokumenterer også, at
»Bilal Erdogan, sultanens søn, er en betydelig spekulant«
inden for denne handel, og som Putin, bemærker han, afslørede
under G20-topmødet i Antalya, Tyrkiet, i sidste uge.
Der er også alvorlige advarsler om faren for en atomkrig. Den
republikanske præsidentkandidat Rand Paul sagde i går, iflg.
The Hill: »Nedskydningen af et russisk kampfly illustrerer
præcist, hvorfor vi må have en åben linje« til Rusland. Han
knuste også andre kandidaters krav om en flyveforbudszone og
sagde, »nedskydning af de andre landes kampfly vil blive
resultatet, og en krig mellem atomare stormagter en mulighed«.
Redaktøren af antiwar.com, Justin Raimondo, siger, at
»amerikanerne vil have en ny Cubansk missilkrise … Er I parate
til Tredje Verdenskrig?«

