Rusland
anklager
Obamaregeringen
for
at
forsvare ISIS,
efter
USA’s
dødbringende
bombning af syriske tropper
18. september 2016 – I går indkaldte Rusland til et hastemøde
i FN’s Sikkerhedsråd (UNSC), hvor de krævede, at USA kommer
med en forklaring over bombetogtet den 17. sept., hvor
amerikanske og australske angrebsfly dræbte 62 syriske
soldater i Deir ez-Zor. De syriske tropper havde i ugevis
bekæmpet ISIS-tropper, der havde byen under belejring.
Efter bombningen, men før UNSC-mødet, angreb talskvinde fra
det russiske Udenrigsministerium, Maria Zakharova,
Obamaregeringen i vendinger, der ikke kunne misforstås: »Hvis
vi tidligere har haft mistanke om, at al-Nusra-Front er
beskyttet på denne måde, så kommer vi nu, efter dagens
luftangreb mod den syriske hær, til en virkelig
rædselsvækkende konklusion over for hele verden: Det Hvide Hus
forsvarer IS. Nu kan der ikke herske nogen tvivl om det.« Hun
fortsatte: »Vi kræver en forklaring af Washington – om dette
er en overlagt politik for at støtte IS, eller en
fejltagelse.«
Efter UNSC-mødet bag lukkede døre kommenterede USA’s FNambassadør Samantha Power på sin værste heksemaner til
pressen. Hun lagde ud med i en fart at afvise hændelsen på 30
sekunder: »Hvis vi afgør, at vi faktisk angreb syrisk
militærpersonel, så var det ikke vores hensigt, og vi beklager
naturligvis tabet af liv.« Dernæst brugte hun de næste 15
minutter på at fordømme Rusland for »hykleri« og for at
»spille for galleriet«, for at vove at bringe spørgsmålet op i

UNSC. »Hvorfor har vi dette møde i aften? Det er en
afledningsmanøvre mht. det, der foregår på jorden … Rusland må
virkelig holde op med at score billige points og spille for
galleriet og udføre diverse stunts, og fokusere på det, der
betyder noget.«
USA’s Centralkommando (Centcom) udstedte en mere afdæmpet, men
ligeså usandsynlig forklaring: »Koalitionsstyrker mente, at de
angreb en ISIS-kampstilling, som de havde sporet igennem
længere tid før angrebet … Koalitionens luftangreb blev
omgående indstillet, da højtplacerede folk fra koalitionen, af
russiske ditto blev informeret om, at det var muligt, at det
personel og de køretøjer, som var målet, var en del af det
syriske militær … Koalitionsstyrker ville ikke bevidst angribe
en kendt, syrisk militærenhed.«
Den russiske FN-ambassadør Vitaly Churkin responderede med
bemærkninger til pressen efter UNSC-mødet: »Det er højst
mistænkeligt, at USA valgte at udføre netop dette luftangreb
på dette tidspunkt … Det var meget signifikant og ikke
tilfældigt, at det skete blot to dage før det var meningen, at
de russisk-amerikanske arrangementer skulle træde i kraft
fuldt ud.« Forespurgt, om dette betød enden på
våbenhvileaftalen, sagde Churkin: »Dette er et meget stort
spørgsmålstegn. Jeg vil være meget interesseret i at se,
hvordan Washington vil reagere. Hvis det, som ambassadør Power
har gjort i dag, skal være en indikation på deres eventuelle
reaktion, så har vi alvorlige problemer. Hvem bestemmer i
Washington? Er det Det Hvide Hus, eller Pentagon? For vi har
hørt udtalelser fra Pentagon, der simpelt hen er det stik
modsatte af, hvad vi har hørt fra præsident Obama og
udenrigsminister Kerry.«
Erklæringen fra det syriske Udenrigsministerium var også
udtrykkelig: »Dette angreb er fuldt overlagt, og USA har lagt
planer om det med det formål at gennemtvinge sin strategi med
at fortsætte terroristkrigen imod den syriske hær … [Det]
sætter
fokus
på
koordineringen
mellem
denne

terroristorganisation [ISIS] og USA.«
Lyndon LaRouche kommenterede i dag disse udviklinger og
understregede, at Obama er klinisk sindssyg og planlægger at
lancere krig. Han er gal, og en virkelig trussel, udtalte
LaRouche, men jeg tror ikke, han kan slippe af sted med at
gøre det. Obama gør altid den sags ting: han begår en
grusomhed, og forsøger så at fralægge sig ansvaret for det. De
anklager, der kommer fra de russiske og syriske myndigheder,
er vigtige og udfordrer Obamas planer.

