Askary beretter til Syrian
Times, at krigsmagere fra det
britiske imperium
søger at stoppe den Nye
Silkevej i Sydvestasien
Den 9. januar (EIRNS) – Syria Times, det officielle engelske
online magasin, interviewede den 7. januar EIR’s Hussein
Askary og offentliggjorde hele afskriften af samtalen, der
blev gennemført med Haifa Mafalani, under overskriften
“Hussein Askary: Ved at dræbe General Soleimani i Irak, har
Trump-administrationen sendt Verden ud i ukendt farvand.”
Blandt mange punkter som Askary fremsatte, understregede han,
at der er en større sammenhæng for det britiske imperiums
geopolitiske intention om ”endeløs krigsførelse” i kontrast
til udsigten om fred gennem udvikling.
Askary sagde om det amerikanske attentat på Irans general
Qasem Soleimani: ”Det er meget sandsynligt, at Trump blev
trukket ind i denne hensynsløse operation af neokonservative
kredse og pro-zionistiske krigeriske individer og
grupperinger. Disse kræfter er blevet ophidsede over de
sejrrige udfald i Syrien og Irak med udrensning af de
amerikanske og britisk-støttede terrorgrupper, og med endelig
at bane vejen for integrationen af regionen i Bælte og
Vejinitiativet/Nye Silkevej fra Kina gennem Centralasien og
Iran til Irak, og derefter Syrien og Middelhavet.
Præsident Bashar Al-Assad erklærede for blot to uger siden, at
Bælte- og Vejinitiativet er Syriens måde at genopbygge, og
afslørede at Syrien har seks strategiske megaprojekter i denne
henseende. Den irakiske premierminister Adil Abdel-Mahdi var i

Kina i slutningen af september og underskrev mange væsentlige
aftaler om udveksling af olie til genopbygning af
infrastruktur. Dette var en revolutionerende udvikling. Men så
snart han var tilbage i Bagdad, startede oprøret mod
regeringen, og landet har befundet sig i en ny spiral af vold
og usikkerhed lige siden.”
Askary afsluttede sit interview med at bemærke, at ”den
iranske ledelse har udøvet en hel del ro og fornuft i
vurderingen
af
dens
reaktioner
på
amerikanske
tvangsforanstaltninger i de seneste to år. Selvfølgelig ville
en mere tilbageholdende reaktion være nyttig. Men det kræver
garantier for, at sådanne kriminelle handlinger ophører, og at
den nuværende amerikanske politik over for Iran ændres.
”Derfor opfordrede formanden for det Internationale Schiller
Institut, fru Helga Zepp-LaRouche, Rusland og Kina til at
gribe ind diplomatisk for at sikre at USA indser, at det ville
være den rigtige måde at lette spændingen og sætte hele
regionen på kurs mod fred og sikkerhed. At bringe regionerne
ind i Bælte- og Vejinitiativet er nøglen til at få succes med
denne indsats.”
Syria Times identificerede Askary i detaljer. ”Hussein Askary
er en irakisk-født svensk statsborger. Han er Sydvestasienkoordinator for det Internationale Schiller Institut. Askary
har arbejdet som økonomisk og strategisk analytiker i
Sydvestasien og Nord- og Østafrika for det Washington-baserede
ugentlige magasin Executive Intelligence Review siden 1996.
Han er medforfatter til flere bøger om den Nye Silkevejsstrategi og dens indflydelse på verdensøkonomien.”
I begyndelsen af september 2019 gennemgik Mafalani Schiller
Instituttets video fra 2016, “Projekt Phoenix — Aleppo: The
Eternal City”, som blev produceret og vist første gang på
Schiller Instituttets konference den 25.-26. juni 2016 i
Berlin om “Menneskehedens fælles fremtid og en renæssance af
de klassiske kulturer.”

