Leder, 9. december 2015:
NATO har bevæget sig over i
en krigstilstand mod Rusland
Efter fuldstændigt at være blevet taget på sengen af den
russiske præsident Putins strategiske flankeoperation i
Syrien, som annonceredes den 30. september, har Det britiske
Imperium og præsident Obama lanceret en igangværende række
direkte militære angreb og provokationer imod Rusland, som
eskalerer for hver dag, der går. Dette har de gjort gennem
helejede datterselskaber såsom ISIS (der mere ligner en gren
af Londons Dope, Inc.), den tyrkiske regering, Saudi Arabien
osv. Tag denne korte kronologiske oversigt i betragtning:
* 31. okt.: Ruslands Metrojet sprænges i luften over Sinai af
ISIS.
* 24. nov.: Tyrkiet nedskyder et russisk SU-24 over Syrien,
med klar godkendelse og forudgående ondskabsfuld hensigt fra
Obamas side. Tirsdag modtog præsident Putin flyets sorte boks,
som det lykkedes russiske og syriske styrker at bjærge, og
meddelte, at den kun vil blive åbnet under internationale
eksperters tilstedeværelse, og at den ville vise, at flyet var
blevet ramt i syrisk luftrum.
* 1. dec.: Den amerikanske forsvarsminister Ash Carter
annoncerede deployeringen af yderligere amerikanske
specialstyrker i Irak, under den irakiske regerings højlydte
protester.
* 3. dec.: Tyrkiske tropper invaderede det nordlige Irak under
den irakiske regerings skingre protester, igen med klar
opbakning fra Obama. Dette eskalerede den 7. dec., da der
rapporteredes om yderligere tyrkiske tropper, der gik ind i
området, hvilket bragte tallet op på 900 iflg. guvernøren for
provinsen Ninive, rapporterer Sputnik. Tyrkiet har nægtet at

trække sine troper tilbage; deres eneste »indrømmelse« har
været endnu ikke at sende yderligere 350 tropper, der er
opstillet på grænsen, ind.
* 6. dec.: USA bombede en syrisk militærbase i Syrien og
dræbte tre soldater; et yderligere amerikansk bombeangreb
dræbte 32 civile. Forsvarsministeriet har afvist ansvaret for
angrebet på militærbasen og har modargumenteret med, at
russerne gjorde det.
Finnian Cunningham, den anti-britiske, irske, politiske
analytiker, hvis artikler jævnligt udgives i de russiske
medier, opsummerede situationen i en artikel den 7. dec. i RT:
»På trods af de absurde benægtelser, så er den barske
konklusion den, at NATO er i krig med Syrien … gennem
forlængelse betyder dette, at NATO også har bevæget sig over i
en krigstilstand imod Rusland, som den syriske præsident
Bashar
al-Assads
regerings
allierede.«
Cunningham
konkluderede: »Det ser ud, som om Washington er parat til at
starte en verdenskrig.«
Og den russiske militærekspert Vladimir Bogatyrev gav et
interview til Radio Sputnik den 7. dec., hvor han sagde, at
Tyrkiets indrykning i det nordlige Irak er en provokation, de
er koordineret med den amerikanske regering. »Vi er gået ind i
en helt ny fase i kampen mod Daesh [ISIS] … Det er afgjort en
tyrkisk provokation. Og den var selvfølgelig koordineret med
USA.«
Men alle disse provokationer på vegne af briterne og Obama går
op imod Putins stålsatte beslutning og hans igangværende
flankering af provokationerne. Tirsdag meddelte Putin og hans
forsvarsminister Shoigu, at Rusland havde lanceret
krydsermissiler imod ISIS fra en russisk ubåd i Middelhavet.
Putin tilføjede, at missilerne kan armeres med enten et
konventionelt sprænghoved eller et atomsprænghoved, men at han
håbede, atomsprænghoveder »aldrig vil blive nødvendige«.

